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1. POJMI, KRATICE, REFERENCE
PGAWC

Paragliding accuracy world cup – Svetovni pokal v natančnem pristajanju za JP

DP

Državno prvenstvo Slovenije

DP-LZS

Disciplinski pravilnik Letalske zveze Slovenije

DR

Državna reprezentanca Slovenije v natančnem pristajanju z jadralnimi padali

EP

Evropsko prvenstvo

FAI

Fédération Aéronautique Internationale – Mednarodna letalska zveza

IO-LZS

Izvršni odbor pri Letalski zvezi Slovenije

SK JPZ

Strokovna komisija za jadralno padalstvo in zmajarstvo pri Letalski zvezi Slovenije

LZS

Letalska zveza Slovenije

PGAL

Paragliding Accuracy Landing – športna disciplina Natančno pristajanje z jadralnimi padali

PGAL-SKI

Kombinacija – športnih disciplin Natančno pristajanje z jadralnimi padali in Veleslalom

PSK PGAL-LZS Podkomisija za Natančno pristajanje z jadralnimi padali pri Letalski zvezi Slovenije
PL

Pika liga

PPSK-PGAL

Poslovnik podkomisije za natančno pristajanje z jadralnimi padali

SP

Svetovno prvenstvo

SPS

Super Pokal Slovenije

SŠP

Splošni športni pravilnik LZS

ŠP

Športni pravilnik

ŠP-PGAL

Športni Pravilnik za Natančno pristajanje z jadralnimi padali

Reference:
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakon o letalstvu
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu, (ULRS. št. 345-11/98-2)
Statut LZS
Splošni športni pravilnik LZS
Disciplinski pravilnik LZS
Poslovnik strokovnih komisij LZS
FAI General Section
FAI Section 7
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2. SPLOŠNA DOLOČILA

Športni pravilnik (v nadaljevanju ŠP) sestavljajo:
o

Splošni športni pravilnik LZS (v nadaljevanju SŠP),

o

Športni pravilnik PGAL (v nadaljevanju ŠP-PGAL), kot pravilnik športne discipline Natančno
pristajanje z jadralnimi padali pri dejavnosti jadralno padalstvo in zmajarstvo

o

FAI Section 7
Športni pravilnik (SŠP in ŠP-PGAL) je obvezujoč za vse člane LZS in za vsa uradna tekmovanja in prireditve,
pod okriljem LZS.

ŠP-PGAL je temeljni akt športne discipline Natančno pristajanje z jadralnimi padali, in vsebuje:
o
o
o
o

splošna določila,
tekmovalna pravila in predpise discipline PGAL,
tekmovalna pravila in predpise discipline PGAL-SKI,
kriterije za izbor državne reprezentance v disciplini PGAL.

ŠP-PGAL velja od tekmovalne sezone, v kateri je sprejet in potrjen, če ni drugače določeno.
ŠP-PGAL sprejmejo klubi, ki so člani LZS – kategorija jadralno padalstvo – natančno pristajanje in člani PSK PGAL.

3. TEKMOVANJA PGA
3.1. Uradni jezik

Uradni jezik na tekmovanjih je slovenščina. V primeru razpisa odprtega mednarodnega tekmovanja se uporablja le
angleščina.

3.2. Pravila

V kolikor ni natančneje določeno v tem pravilniku, se uporabljajo pravila FAI CIVL Section 7.

3.3. Organizacija

3.3.1. Izbira tekmovalnega termina

Tekmovalni termin (glavni/rezervni) je določen in objavljen v Športnem koledarju LZS, ter objavljen na straneh LZS.
Organizator se praviloma odloči za izvedbo tekmovanja v glavnem terminu. Če izvedba zaradi objektivnih pogojev
(vreme, višja sila,...) ni možna, je organizatorju na voljo predvideni rezervni termin, ki je bil predviden ob prijavi
tekmovanja in je naveden v športnem koledarju LZS.
Informacije o odpovedi tekmovanja organizator nepreklicno objavi najkasneje en dan pred predvidenim koledarskim
terminom tekmovanja (do 20. ure).
Državno prvenstvo:
Za tekmovanje sta načeloma predvidena dva tekmovalna dneva. Če organizator zaradi objektivnih razlogov tekmovanje
PSK PGAL-LZS
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prekine ali v celoti prestavi, lahko pri tem koristi rezervni termin za DP.

3.3.2. Ostala tekmovanja:

Organizator ostalih tekmovanj pridobi soglasje komisije ter je izvede v skladu z veljavnimi pravilniki.

3.3.3. Oblikovanje programa tekmovanja

Program tekmovanja je v pristojnosti organizatorja in se lahko prilagaja vremenskim pogojem na dan izvedbe
tekmovanja. Program predpisuje čas predviden za prijavo tekmovalcev, začetek 1. tekmovalne serije, število
tekmovalnih serij (minimalno/maksimalno) in predviden čas zaključka tekmovanja. Program tekmovanja in morebitne
spremembe morajo biti v času tekmovanja objavljene na oglasni deski na tekmovalnem prostoru.

3.4. Tekmovalni poligon

Tekmovalno polje je vidno začrtan prostor znotraj krožnice s polmerom 20 m od roba ciljne točke (pike), ki označuje
področje, kjer »padec« šteje v rezultat tekmovalca. Tekmovalno polje je izjemoma lahko tudi manjše. V tekmovalnem
polju je dovoljeno zadrževanje le uradnim osebam tekmovanja.
Merilno polje je prostor znotraj krožnice s polmerom 5 m od roba ciljne točke (pike), ki označuje področje merjenja
rezultata tekmovalca. Polje mora biti vidno označeno s krožnico s polmerom 5 m od roba ciljne točke (pike). Podlaga v
merilnem polju mora biti ravna.

3.5. Uradne osebe

Seznam uradnih oseb tekmovanja mora biti v času tekmovanja objavljen na oglasni deski.
Uradne osebe, na tekmovanju ne morejo nastopati kot tekmovalci.
Tekmovalna žirija:
o organizatorju pomaga pri odločitvi o potrditvi tekmovanja dan pred tekmovanjem,
o tekmovanje lahko kljub odločitvi organizatorja tudi odpove,
o ugotovi in potrdi ustreznost organizacijskih in tehničnih pogojev za izvedbo tekmovanja,
o organizatorju pomaga pri vodenju in izvedbi tekmovanja,
o v primeru organizacijskih ali tehničnih nepravilnosti lahko tekmovanje prekine,
o rešuje pisne pritožbe tekmovalcev,
o odloča o situacijah, ki v pravilniku niso izrecno opredeljene in o sklepu poda poročilo PSKPGAL,
o potrdi veljavnost tekmovanja in razglasi uradne rezultate.
Žirijo sestavljajo vodja tekmovanja (predsednik žirije), vodja za varnost in glavni sodnik. Odločitve žirija sprejema z
glasovanjem. Žirijo skliče predsednik žirije na mestu, kjer delo ni moteno s strani drugih oseb. Žirija za pojasnilo dogodka
lahko izpraša tudi druge uradne osebe tekmovanja ali tekmovalce.
(Če žirija rešuje pritožbo tekmovalca, ki je član istega kluba kot kateri koli član žirije, le ta nima odločujočega glasu.)
Vodja tekmovanja
o vodi potek tekmovanja,
o upošteva odločitve žirije
o na podlagi mnenja sodniške ekipe in vodje za varnost oceni primernost vremenskih pogojev za izvedbo
tekmovanja,
o odloča o morebitnih prekinitvah tekmovanja,
o sprejema pisne pritožbe tekmovalcev in jih posreduje tekmovalni žiriji,
PSK PGAL-LZS
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Vodja za varnost
o spremlja potek tekmovanja,
o oceni primernost vremenskih pogojev za izvedbo tekmovanja,
o spremlja morebitne dejavnike, ki bi lahko vplivali na varnost tekmovalcev
o v primeru nenadne nevarnost, lahko prekine tekmovanje
o odgovoren je vodji tekmovanja
Sodniki
Pristojnosti in odgovornosti sodnikov so natančno opredeljene v »Sodniškem pravilniku - PGAL«.
Razpored sodniških zadolžitev je predpisan s tabelo »Sodniška ekipa«:
SODNIŠKA EKIPA
Sodniki na cilju:

DP

TEKMOVANJA
SPS

drugo

5

4

3

1
(+B,C)

1
(+B,C)

1
(+B,C)
1
(+D)

A-

glavni sodnik

B-

vodja sodnikov

C-

sodnik merilec

2

1

D-

sodnik opazovalec

1

1

E-

vetrni sodnik

F-

sodnik zapisnikar

1
(+E)

1
(+E)

1
(+E)

Sodniki na štartu:

1

1

1

G-

1

1

1

6

5

4

sodnik štarter

Skupaj:

Super Pokal Slovenije:
V sestavi sodniške ekipe mora biti najmanj en sodnik z veljavno sodniško licenco za tekoče leto.
Državno prvenstvo:
V sestavi sodniške ekipe morajo biti najmanj trije sodniki z veljavno sodniško licenco za tekoče leto.

3.6. Izvedba tekmovanja
3.6.1. Prijava

Čas začetka in konca prijav (prijavno okno) objavi organizator v razpisu tekmovanja in v programu tekmovanja na
oglasni deski na dan tekmovanja.
Tekmovalci, ki se prijavijo po končanem žrebanju, dobijo zaporedne najvišje štartne številke, če jim to organizator
omogoča.
PSK PGAL-LZS
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Državno prvenstvo:
V konkurenci DP lahko tekmujejo le tekmovalci, ki imajo veljavno Športno dovoljenje (FAI licenco) in so državljani
Republike Slovenije.
Štartno številko tekmovalec izžreba ob registraciji ali na uradnem žrebanju po programu tekmovanja.

3.6.2. Tekmovalna oprema

Oprema mora ustrezati pravilom določenih v FAI Section 7.

3.6.3. Registracija tekmovalca in opreme

Registracija tekmovalca in opreme se izvaja na dan tekmovanja po programu tekmovanja. Tekmovalec ob registraciji
izpolni obrazec, ki ga pripravi organizator, s katerim izjavlja, da on in oprema izpolnjuje pogoje za prijavo. Tekmovalec
ob registraciji navede tudi ekipo (klub) za katerega tekmuje. Vsak tekmovalec lahko v tekoči tekmovalni sezoni tekmuje
le klub preko katerega mu je bilo izdano športno licenca.
Državno prvenstvo:
Organizator sprejema pred prijave tekmovalcev, registracija tekmovalcev in opreme pa se izvaja po programu
tekmovanja.

3.7. Tekmovalna pravila

Tekmovalna pravila tega pravilnika so obvezujoča za vsa tekmovanja discipline PGAL in druga tekmovanja v natančnem
pristajanju z jadralnimi padali, ki se sklicujejo na ta pravilnik. Vsakršna odstopanja oziroma dodatki k tekmovalnim
pravilom tega pravilnika so predmet »lokalnih pravil«, ki pa ne smejo biti v nasprotju s tem pravilnikom, PPSK PGAL ali
SŠP LZS. Lokalna pravila tekmovanj ranga FAI 2 morajo biti skladna z določili FAI General Section in FAI Section 7.
Lokalna pravila morajo biti predstavljena na uvodnem brifingu pred pričetkom tekmovanja in objavljena na oglasni deski.

3.7.1. Število tekmovalnih serij

Število tekmovalnih serij in pogoji za veljavnost tekmovanja so določeni in objavljeni v programu tekmovanja.
Tekmovanje lahko poteka le v pogojih ki so varni za letenje tako na štartu, v zraku in na pristanku. Vodja tekmovanja
lahko v primeru poslabšanja vremenskih pogojev tekmovanje prekine ali ustavi.
Državno prvenstvo:
Maksimalno število serij je 6. Vsi tekmovalci tekmujejo v prvih šestih serijah, sedmo, osmo, deveto in deseto pa izvajajo
tekmovalci, uvrščeni od 1. do vključno 35. mesta po rangu šestih serij. Organizator izjemoma lahko določi, da vsi
tekmovalci nastopajo v vseh serijah, vendar mora to v »lokalnih pravilih« objaviti pred pričetkom tekmovanja na uradnem
brifingu in oglasni deski. Tekmovanje je veljavno, če so veljavno zaključene najmanj 3 serije. V točkovanje za ekipno
tekmovanje se šteje le prvih šest serij, v kolikor je v posamezni konkurenci izvedenih več kot šest serij.

3.7.2. Pravila pri vzletanju

Vzletanje vodi in evidentira sodnik štarter. Vrstni red vzletanja je določen s štartno številko tekmovalca.
Tekmovalec, ki vzleti brez dovoljenja štarterja, dobi maksimalno možen rezultat za serijo in je lahko izključen iz
tekmovanja. Tekmovalec, ki ni pripravljen za vzlet, izgubi prednost štarta glede na štartno številko. Čas štarta mu določi
štarter. Če tekmovalec odkloni štart, dobi maksimalno možen rezultat za tisto serijo. Zamuda ali odklonitev štarta
PSK PGAL-LZS
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tekmovalca ne vpliva na veljavnost tekmovalne serije.

3.7.3. Razvrstitev v zraku in pristajanje

Odgovornost tekmovalca je, da ne ovira drugih tekmovalcev pri štartu, letu, doletu oziroma na pristanku. Vsakršno
oviranje je lahko vzrok za izključitev iz tekmovanja. V času tekmovanja so prepovedani manevri, ki ogrožajo varnost
tekmovalcev ali gledalcev. Pristajanje v področju tekmovalnega prostora je v času tekmovanja dovoljeno le
tekmovalcem v konkurenci.

3.7.4. Ponovni skok

Do ponovnega leta je upravičen tekmovalec, ki je bil v finalnem prihodu oviran s strani drugega pilota, če to potrdi tudi
glavni sodnik. Ovirani tekmovalec mora namero odstopa od tekmovalnega skoka nazorno pokazati in pristati zunaj
merilnega prostora.
Tekmovalec je upravičen do ponovnega skoka tudi, če mu je v zadnjih tridesetih (30) sekundah na območju
tekmovalnega polja hitrost vetra presegla 7 m/s.

3.7.5. Merjenje tekmovalnih rezultatov

Merjenje tekmovalnih rezultatov v točnosti pristanka je določanje oddaljenosti točke prvega dotika tekmovalca ali
njegove opreme s podlago, do roba ciljne točke »pike«, ki predstavlja idealni rezultat 0 centimetrov.
Merjenje in sojenje tekmovalnih rezultatov lahko opravljajo izključno sodniki z veljavnimi sodniškimi licencami v okviru
pristojnosti in odgovornosti, ki so opredeljene v »Sodniškem pravilniku za Pika tekme«.
Število in razpored sodniških zadolžitev za posamezno vrsto tekmovanja je predpisan v sekciji 3.5. Uradne
osebe/Sodniki.
Pravila merjenja
o Merjenje tekmovalnega rezultata se izvaja samo v merilnem polju.
o Merjenje se izvaja z natančnostjo 1 cm.
o Merjenje se praviloma do vključno 15 cm od »pike« izvaja z elektronsko merilno napravo, izven območja
merilne naprave pa »ročno«.
o »Ročno« merjenje se izvaja tako, da sodnik merilec označi mesto prvega dotika tekmovalca ali njegove
opreme s podlago in razdaljo do roba pike (centra) izmeri s tračnim metrom.
o »A« - AVT (maksimalen možen rezultat) se prisodi tekmovalcu, ki izvede prvi dotik izven merilnega polja.
o »P« - PADEC (kazenski pribitek točk) dobi tekmovalec, ki je izvedel prvi dotik v merilnem polju, pa se na
področju merilnega polja s katerim koli delom telesa razen stopala ali opreme, razen pospeševalca, dotaknil
podlage preden se je tal dotaknila njegova kupola.
o Če sodnik zaradi pristanka drugega tekmovalca razdalje prvemu tekmovalcu ne more pravočasno izmeriti,
mora mesto dotika prvega tekmovalca ostati označeno do izmere.
o Če točka prvega dotika tekmovalca ni natančno določljiva (npr. obe stopali hkrati), se meri razdalja od
najoddaljenejše točke mesta dotika do pike (centra).
o Če je prvi dotik tekmovalca izven območja elektronske merilne naprave, pa je s kasnejšim dotikom naprava
aktivirana, se upošteva rezultat prvega dotika in ne rezultat prikazan na prikazovalniku merilne naprave.
o Če merilna naprava zataji, merilec označi in izmeri oddaljenost mesta dotika od roba pike ročno.
o V primeru, da tekmovalec doseže »padec« izključno zaradi oviranja s strani sodnika/ov, dobi možnost
ponovitve skoka. Če ponovni skok zavrne, se dosežen rezultat šteje kot veljaven.
Sodniška odločitev je takojšna. Sodniško odločitev lahko spremeni le sklep Žirije na osnovi pisne pritožbe
tekmovalca.
PSK PGAL-LZS

9

ŠPORTNI PRAVILNIK PGAL

DP :

Za »A« - AVT se tekmovalcu prisodi rezultat 500 cm.
Za »P« - PADEC se tekmovalcu prisodi rezultat 500 cm.

3.7.6. Potrditev rezultata, ugovor, pritožba

Tekmovalec dosežen rezultat potrdi s podpisom pri sodniku zapisnikarju takoj po pristanku. Če tekmovalec rezultata ne
podpiše in ne vloži pisne pritožbe, je rezultat veljaven.
Če se tekmovalec z rezultatom ne strinja in ga ne podpiše, lahko glavnemu sodniku poda ustni ugovor. Če ugovor ni
sprejet, lahko tekmovalec vloži pisno pritožbo, vendar najkasneje 15 min po zaključku serije, na katero se pritožba
nanaša. Pritožbo na sodniško odločitev ali na potek tekmovanja poda tekmovalec v pisni obliki. V njej opiše dogodek in
navede člene pravilnika, za katere smatra, da so bili kršeni. Pritožbo naslovi na vodjo tekmovanja in jo skupaj z denarno
kavcijo v višini ene štartnine preda vodji tekmovanja. Pritožbo obravnava tekmovalna žirija takoj ko je mogoče. Odločitev
tekmovalne žirije je dokončna za izdajo rezultatov. Vse nadaljne pritožbe se rešujejo v skladu s SŠP. Vložena kavcija
se v primeru pozitivne rešitve pritožbe tekmovalcu povrne

3.7.7. Zunanja pomoč tekmovalcu

Komuniciranje ali kakršnokoli signaliziranje tekmovalcu od vzleta do pristanka, s strani drugih oseb (razen uradnih oseb)
je prepovedano in je lahko vzrok za izključitev iz tekmovanja.

3.7.8. Diskvalifikacija

Diskvalifikacija je disciplinski ukrep, ki tekmovalca izloči iz tekmovanja, njegov dosežen rezultat pa je z diskvalifikacijo
ničen. Diskvalifikacijo izreče vodja tekmovanja.
Ukrep se lahko izreče tekmovalcu:
o ki ne upošteva in se ne ravna po določilih tega pravilnika,
o ki kakorkoli ogroža svojo varnost ali varnost drugih udeležencev tekmovanja,
o ki se nešportno ali neprimerno obnaša do uradnega osebja tekmovanja ali sotekmovalcev,
o ki namerno ali iz malomarnosti ovira potek tekmovanja,
o ki neposredno ovira sotekmovalca pri izvedbi tekmovalnega skoka.

3.7.9. Izključitev iz tekmovanja

Izključitev iz tekmovanja je disciplinski ukrep, ki tekmovalca izloči iz nadaljnjega tekmovanja, njegov dosežen rezultat
pa je lahko z izključitvijo ničen. Izključitev iz tekmovanja izreče vodja tekmovanja.
Ukrep se lahko izreče tekmovalcu:
o ki ne upošteva in se ne ravna po določilih tega pravilnika,
o ki kakorkoli ogroža svojo varnost ali varnost drugih udeležencev tekmovanja,
o ki se nešportno ali neprimerno obnaša do uradnega osebja tekmovanja ali sotekmovalcev,
o ki namerno ali iz malomarnosti ovira potek tekmovanja,
o ki neposredno ovira sotekmovalca pri izvedbi tekmovalnega skoka.

3.7.10.

Maksimalno možen rezultat

Maksimalno možen rezultat je disciplinski ukrep, pri katerem tekmovalec dobi maksimalen možen rezultat v seriji za
katero je dobil ukrep. Ukrep lahko izreče glavni sodnik ali vodja tekmovanja.
Ukrep se lahko izreče tekmovalcu:
o ki ne upošteva in se ne ravna po določilih tega pravilnika,
o ki kakorkoli ogroža svojo varnost ali varnost drugih udeležencev tekmovanja,
o ki se nešportno ali neprimerno obnaša do uradnega osebja tekmovanja ali sotekmovalcev,
PSK PGAL-LZS
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o
o

ki namerno ali iz malomarnosti ovira potek tekmovanja,
ki neposredno ovira sotekmovalca pri izvedbi tekmovalnega skoka.

3.8. Rezultati

3.8.1. Posamična konkurenca

V rezultat šteje vsota izmerjenih razdalj, oziroma prisojenih kazenskih cm v vseh tekmovalnih serijah.
Posamični zmagovalec je tisti, ki ima skupni rezultat po vseh tekmovalnih serijah najmanjši.
Državno prvenstvo:
V primeru izvedbe 5 ali več tekmovalnih serij se rezultat najslabše serije tekmovalcu odšteje.

3.8.2. Ekipna konkurenca

Državno prvenstvo:
Maksimalno število tekmovalcev v ekipi je štiri (4), vsi pa morajo biti člani istega kluba.
Ekipni rezultat posamezne tekmovalne serije je seštevek rezultatov treh najboljših tekmovalcev, članov posamezne
ekipe po zaključeni tekmovalni seriji (ne glede na spol ali kategorijo tekmovalca). Skupni ekipni rezultat (končni) pa je
seštevek ekipnih rezultatov vseh tekmovalnih serij.
Če ekipa nima treh tekmovalcev, se za vsako tekmovalno serijo manjkajočemu tekmovalcu šteje maksimalni možen
rezultat »A« - AVT. Zmagovalna ekipa je tista, ki ima najmanjši skupni ekipni rezultat na tekmovanju.

3.8.3. Deljenje mest

V primeru delitve mest v posamezni ali ekipni razvrstitvi, je višje uvrščen tisti tekmovalec/ekipa, ki ima nižji (boljši rezultat
iz posamezne serije. Če je le ta enak, se šteje naslednji rezultat. V primeru delitve rezultatov tudi po vseh serijah, si
tekmovalca/ekipi delita mesti razen v primeru ko se gre za stopničke, v tem primeru morata tekmovalca/ekipi izvesti nov
skok. Skoki se ponavljajo vse dokler ni možno določiti boljšega. Rezultat dodatnih skokov se ne upošteva v končni
rezultat tekmovanja in ni del uradnih rezultatov. V kolikor dodatnih skokov zaradi kakršnih koli pogojev ni možno izvesti
pride do delitve mest.

3.8.4. Razglasitev rezultatov

Rezultati postanejo uradni po preteku pritožbenega roka in rešitvi morebitnih pritožb. Uradne rezultate potrdi tekmovalna
žirija.
Organizator objavi uradne rezultate na oglasni deski.

3.8.5. Točkovanje

Točke na posameznem tekmovanju se podelijo le v absolutni konkurenci, dobijo pa jih lahko le tekmovalci, ki imajo
vsaj v eni seriji rezultat boljši od maksimalnega možnega rezultata.
Točke se delijo v odvisnosti od doseženega mesta (ranga) tekmovalca po tabeli:
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Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Točke
100
90
82
75
69
64
60
56
53
50

Rang
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Točke
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20

Rang
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Točke
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1

4. TEKMOVANJA PGA-SKI

PGA-SKI je kombinacijsko tekmovanje z disciplinama »Natančno pristajanje z jadralnim padalom« in »Veleslalom«.
Za organizacijo in izvedbo tekmovanja PGAL-SKI veljajo določila sekcije 2 in 3. tega pravilnika dopolnjena oziroma
nadomeščena z določili sekcije 4. tega pravilnika.

4.1. Oblikovanje programa tekmovanja

Program tekmovanja je v celoti v pristojnosti organizatorja. Prilagaja se vremenskim pogojem na dan izvedbe
tekmovanja.
Tekmovanje se izvaja v disciplini »PGAL« (natančno pristajanje z jadralnim padalom) in disciplini »SKI« (veleslalom).
Lokalna pravila morajo predpisati urnike, razna lokalna pravila ali pravila, ki niso določena z ostalimi pravilniki. Pravila,
ki so v nesoglasju z ostalimi veljavnimi pravilniki so nična razen v primeru pisnega konsenza vseh prisotnih na
tekmovanju.

4.2. Tekmovalni poligon

1. disciplina: Veleslalom:

Tekmovanje se izvaja po standardnih pravilih FIS za nizke zahtevnostne kategorije tekmovalcev. Postavitev tekmovalne
proge lahko ostaja za vse teke enaka. Merjenje tekmovalnih časov mora biti elektronsko.
2. disciplina: PGA:
Omejitve tekmovalnega poligona za disciplino »PGAL« so opredeljena v točki 3.4. tega pravilnika.
Posebnost PGAL-SKI je doskočišče z »nagibom«. Organizator lahko locira mesto doskočišča (merilno polje) v ravnini
ali na pobočje – doskok z »nagibom«. Merilno polje in s tem tudi merilna naprava sta v takem primeru postavljena na
blago nagnjen teren (priporočilo 10 – 20% nagib). Varnost tekmovalcev ob doskoku zaradi tega ne sme biti ogrožena.
Izbiro lokacije doskočišča določi vodja tekmovanja, potrdi pa tekmovalna žirija.

4.3. Rezultati

Zmagovalec je tekmovalec z najnižjim skupnim (kombinacijskim) številom točk.
Skupno (kombinacijsko) število točk je seštevek rangov tekmovalca iz posameznih tekmovalnih disciplin.
Če je tekmovalec v posamezni disciplini diskvalificiran, mu v tej disciplini pripade maksimalno število točk. Maksimalno
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število točk je število vseh nastopajočih na tekmovanju.

4.3.1. Deljenje mest

Če ima več tekmovalcev enako skupno (kombinacijsko) število točk je boljši tisti, ki ima v eni od disciplin boljšo uvrstitev.
Če ima več tekmovalcev enako skupno (kombinacijsko) število točk z enakimi rangi iz posameznih disciplin, je boljši
tisti, ki ima višjo uvrstitev v disciplini Točnosti pristajanja s padalom.

4.3.2. Razglasitev rezultatov

Proglaša se samo kombinacijske rezultate v posamični konkurenci.

5. IZBOR REPREZENTANCE SLOVENIJE

Člani Državne reprezentance Slovenije (DR) v disciplini PGAL, so lahko le osebe, ki izpolnjujejo kriterij za izbor
kandidatov za DR in so državljani Republike Slovenije.
Kriterij za izbor je lista kandidatov za DR, ki se oblikuje glede na uvrstitev na WPRS (svetovna jakostna lestvica
discipline PGAL). Uvrstitev na listo za DR lahko pridobi le tekmovalec, ki ima v času izbora veljavno športno (FAI)
licenco in ki ima vsaj dva rezultata z uradnih FAI tekmovanj v obdobju 12 mesecev pred nastopom DR. Listo kandidatov
za DR pred posameznim nastopom DR predlaga predsednik PSK PGAL v skladu z določili ŠP PGAL 5.1. O sestavi se
obvesti izbrane kandidate po elektronski pošti. Izbrani član mora potrditi (po elektronski pošti potrdi svojo udeležbo)
udeležbo do 10 dni po objavi liste DR. V kolikor kandidat v predpisanem času ne potrdi udeležbe se obvesti naslednjega
kandidata po listi kandidatov.
Če kandidat(ka), ki je uvrščen v DR iz kateregakoli vzroka na tekmovanju ne more nastopiti, njegovo mesto zasede
po rangu naslednji kandidat.

5.1. Sestava DR PGAL

Izbor reprezentance zavezujoč na pravilnik opravi predsednik PSK PGAL-LZS in o stanju izbora obvešča tudi v PGA
sodelujoče klube prek maila. Prijavo reprezentance na FAI cat1 v sodelovanju z LZS ureja in vodi vodja reprezentance.
Izbor DR se dela 2 meseca pred nastopom DR izključno po lestvici FAI PGA ranking list. Za tekmovanja, ki so na dan
4 mesece pred nastopom DR se zabeleži točke posameznih tekem. Za tekmovanja, ki so bila končana do 4 mesece
pred nastopom DR in rezultati niso na FAI PGA ranking list, se naknadno vpiše te točke v izbor točk posameznega
tekmovalca in nato določi štiri najboljše rezultate na dan ko so objavljeni (stari rezultati imajo vrednost na dan 4 mesece
pred nastopom DR, kasneje vpisani rezultati imajo vrednost na dan objave), vendar najkasneje do 2 meseca pred
nastopom DR.
Član DR je zavezujoč, da opravi najmanj dva uradna treninga pod vodstvom vodje reprezentance.
Vodja reprezentance je zavezujoč, da razpiše in organizira najmanj tri uradne treninge DR v sodelovanju s klubi
udeležencev DR. Vodja reprezentance je zavezujoč, da organizira vodenje skupni briefingov na FAI cat1 tekmovanjih.

5.2. Sestava EKIPE DR PGAL

Izbor EKIPE DR PGAL (v nadaljevanju EKIPA) objavi predsednik PSK PGAL-LZS. EKIPA se sestavi po istem postopku
kot DR PGAL. Višje uvrščeni kandidati z lestvice WPRS so avtomatsko člani EKIPE po načelu sestave najmočnejše
možne nacionalne ekipe v primeru, ko je za nastop DR PGAL razpisanih več tekmovalnih mest kot je mest v EKIPI.
V primeru da ni dovolj potrjenih kandidatov za nastop EKIPE, se 60 dni pred nastopom le te na osnovi zadnjega
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državnega prvenstva določi najvišje uvrščenega kandidata, ki je pripravljen nastopati kot član EKIPE DR PGAL.
Omenjeni kandidat mora poleg splošnih pogojev za nastop v DR PGAL imeti vsaj 3 rezultate z uradnih FAI tekmovanj
v obdobju zadnjih dveh let pred nastopom DR.

6. REKORDI V PGAL

Veljavna pravila za DR rekorde so identična pravilom za uradne FAI rekorde objavljene v FAI Section 7D.
Rekord za posamično kategorijo mora prijaviti tekmovalec sam ali njegov klub zveza na naslov – jpz@lzs-zveza.si, ki
bo preveril verodostojnost in ga ob izpolnjenih pogojih dal na listo rekordov.
Lista rekordov je objavljena na strani LZS.

7. NAGRADE IN PRIZNANJA V DISCIPLINI PGAL
7.1. »Pikaš« leta

Pikaš leta postane tekmovalec, ki po športnem pravilniku LZS v disciplini natančno pristajanje osvoji največje število
točk.

7.2. Najboljši mladi tekmovalec

Ta naziv dobi najboljši tekmovalec, ki je v tej sezoni dopolnil max 26 let. Točkujejo pa se samo domača tekmovanja.

Ljubljana, 25.03.2018

Predsednik SK JPZ:
Igor Eržen
_________________________
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