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D
1.

2.

3.

GENERELT
1.1

nens love UHB 250 § 3 er det anført, at Unionen vil frem
mme dansk svæveflyv-I Union
ning ve
ed blandt an
ndet “at orga
anisere og gennemførre konkurrenncer og me
esterskaber,,
såvel i Danmark som i udland
det”.

1.2

For at fremme
f
dettte er det un
nionens ind
dstilling, at deltagerne
d
i en unionsstøttet kon-kurrencce sendes ud som et dansk nationalhold. Dette
D
indebbærer, at såvel piloterr
som hjæ
ælpere og holdleder
h
flyyver/arbejde
er dels for Dansk
D
Svævveflyver Un
nion og delss
for pilotternes indiv
viduelle placceringer.

1.3

Det er ligeledes un
nionens ind
dstilling, at sammensæ
s
ætningen af hholdene, dv
vs. hjælper-ne, børr koordinere
es med holldlederen, således
s
at et
e nationalhhold, i så viid udstræk-ning so
om muligt, har eksperrtise indenffor emnerne
e elektronikk, glasfibera
arbejde, in-strumenter, medic
cin, meteoro
ologi og and
det.

OPSTILLING AF
A NATION
NALHOLD
2.1

Nationa
alholdene opstilles
o
hve
ert år efter afholdelse af gyldigt ddanmarksmesterskab i
de enke
elte klasserr og er gæld
dende for de
et efterfølge
ende kalendderår.

2.2

Nationa
alhold opstilles i:
a) Multticlass (Klub
b, Standard
d, 15 m og 18
1 m klasserne)
b) Juniorklassen
c) 20m
m 2-sædet
d) Kvin
nder

STØ
ØRRELSEN
N AF NATIO
ONALHOLD
DENE
3.1

Brutton
nationalhold
det består aff:
a)
b)
c)
d)

Multticlass-klass
serne
Juniorklassen
20m
m 2-sædet
Kvin
nder

16 p
piloter
6p
piloter
2p
piloter
2p
piloter

Dog ka
an ingen kla
asse være re
epræsenterret med mere end 50%
% af de delta
agende ved
d
DM i de
en pågælde
ende klasse
e. Såfremt 50 % resultterer i en bbrøk på 0,5 eller større
e
afrunde
es til nærme
este hele ta
al.
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Hvis de
er samtidig med afhold
delse af Jun
nior-DM deltager danskke juniorer i internatio-nal kon
nkurrence, medregnes
m
disse junio
orer ved fas
stsættelse aaf nationalho
oldets stør-relse.
4.

ANGFØLGE
E PÅ MULTICLASS NA
ATIONALHOLD
RA
4.1

De enkkelte piloters
s rangfølge
e på multicla
assnationalh
holdet afhæ
ænger af deres resultatt
ved DM
M.

4.2

anmarksme
estre har pla
ads 1-4, de
e 4 sølvvindere har plaads 5-8, bronze vinder-De 4 da
ne har plads 9-12 og 4. pladsserne 13-16
6.

4.3

Deltage
er en pilot i flere danskke mestersk
kaber, er de
et det resulttat, der give
er den bed-ste placcering på na
ationalholde
et, der anve
endes til ind
dplacering.

4.4

For ind
dbyrdes plac
cering af pi loter i rangffølge de en
nkelte år anvvendes ned
denstående
e
formel.

Pn = Pd x 1000
Pk
Pn

Afrunde
es til et heltt tal.

Pd = Pilotens samlede points i klasssen i meste
erskabet.
Pk = Sum aff maksimale
e points i kla
assen i mes
sterskabet.

5.

6.

4.5

Opnår 2 eller flere
e piloter sam
mme Pn-tall, beregnes rangfølgenn med det nødvendige
n
e
antal de
ecimaler. Ved
V fortsat p
pointlighed afgøres
a
ran
ngfølgen vedd opgørelse
e af antallett
af dagsssejre, derefter antallett af 2.pladse
er osv. ved det pågælddende DM.

4.6

Er der på grund af 4.3 ikke 1 6 på nation
nalholdet, in
ndplaceres 5.pladserne
e efter prin-cippet i 4.4 indtil der er 16 på nationalholdet.

4.7

Såfrem
mt en klasse
e ikke opnårr et gyldigt mesterskab
m
b, udtages ppiloterne fra
a det forrige
e
års gyld
dige DM.

RA
ANGFØLGE
E PÅ 2-SÆD
DET NATIO
ONALHOLD
D
5.1

Rangfø
ølgen på 2-s
sædet afgørres efter pla
aceringen ved
v DM i 2-ssædet.

5.2

Såfrem
mt klassen ik
kke opnår e
et gyldigt me
esterskab et
e år, udtagees piloterne
e fra det for-rige årss gyldige DM
M.

RA
ANGFØLGE
E PÅ JUNIO
OR NATION
NALHOLD
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6.1

7.

RA
ANGFØLGE
E PÅ KVIND
DE NATION
NALHOLD
7.1

8.

Rangfø
ølgen på Ju
uniornationa
alholdet afg
gøres med baggrund i senest afh
holdte Juni-ormesterskab sam
mmenholdt m
med træningsindsats, tidligere
t
ressultater sam
mt seriøsitett
omkring
g konkurren
nceflyvning . Den konkrrete opstillin
ng i rangføllge afgøres af Konkur-renceudvalget efte
er indstilling
g fra juniorla
andstrænere
en.

Rangfø
ølgen på kviindenationa
alholdet afgøres med baggrund
b
i ssenest delta
agelse i na-tionale og internattionale konkkurrencer, sammenhol
s
dt med træ
æningsindsa
ats, tidligere
e
resultatter samt seriøsitet om
mkring kon
nkurrencefly
yvning. Denn konkrete opstilling i
rangfølge afgøres af Konkurre
enceudvalg
get.

RNATIONAL
LE KONKURRENCER
R.
UDTAGELSE TIL INTER
8.1

Til internationale konkurrence
k
er, der støtttes at unionen, samm
mensættes deltagerhold
dene efter
e
priorite
etsordenen,, dog dispo
onerer Dansk Svæveflflyver Union
n altid overr
følgend
de antal pladser:
Holdstø
ørrelse:
1-4 piloter
p
5 eller flere pilote
er

P
Pladser disp
ponible for bestyrelsen
b
n:
1
2

8.2

De plad
dser, DSvU
U’s bestyrel se har til disposition,
d
skal ikke n ødvendigvis besættess
med pilloter fra nattionalholdett.

8.3

Såfrem
mt DSvU’s bestyrelse
b
ø
ønsker at benytte
b
den//de disponi ble plads(e
er), skal dett
meddeles nationalholdet så tiidligt som muligt.
m

8.4

Medalje
etagere ved
d et intern ationalt me
esterskab tilbydes del tagelse i det
d efterføl-gende mesterskab
b i samme klasse, for at forsvare
e den vund ne medalje
e, uanset att
dende ikke er
e på respe
ektive nation
nalhold.
pågæld

8.5

Dernæst tilbydes de
d regerend
de Danmark
ksmestre de
eltagelse i ppågældende
e klasse.

8.6

Herefte
er udtages piloterne
p
eftter rangfølg
gen på natio
onalholdet.

8.7

Skulle der ved brrug af disse
e regler op
pstå konstelllationer, deer ikke tilgo
odeser den
n
overord
dnede måls
sætning, ka
an hovedbestyrelsen for DSvU foretage ændringer
æ
i
klasseffordelingen.
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9.

STØ
ØTTE TIL NATIONAL
N
HOLDENE
9.1

Nationa
alhold, der af DSvU err udsendt til deltagelse
e i internatioonale konku
urrencer, vill
modtag
ge støtte fra
a DSvU i he
enhold til følgende retniingslinier.
9.1.1 Inden bindende tilmel ding foretag
ges, skal piloterne videe, hvor mange penge,,
der er til rå
ådighed fra Unionen og
g evt. spons
sorer, samtt have forelagt detalje-ret budget for deltagellse.

9.2

10.

11.

Støtte udbetales til
t hel eller delvis dæk
kning af følgende omkkostninger i prioriterett
rækkeffølge:
Rejse og trransport til p
1.
pilot og én hjælper
h
2.
Tilmeldings
sgebyr
3.
Flyslæbs udgifter
u
til 1 træningsug
ge og konku
urrencen
4.
Indkvartering til pilot o
og én hjælpe
er
5.
Kost mm er for egen rregning

ÆNING FO
OR NATION
NALHOLDE
ENE
TRÆ
10.1

Det er DSvU’s be
estyrelses in
ntention, ge
ennem fællestræning eenten på SvæveflyveS
center Arnborg eller i udlande
et, at skabe
e det bedst mulige sam
marbejde im
mellem pilo-terne og
o mellem piloterne, hjæ
ælperne og holdlederen.

10.2

Trænin
ng skal tilretttelægges ssåledes, at piloternes standard
s
såå vidt mulig
gt forbedress
gennem
m praktisk flyvning og
g gennemg
gang eller erfaringsudv
e
veksling aff teoretiske
e
emner.

10.3

Fællesttræning og individuel ttræning ska
al ligeledes tilrettelæggges med he
enblik på de
e
forhold, der må på
åregnes ved
d den konkurrence, hv
vori nationallholdet ellerr dele deraff
skal de
eltage.

OLDLEDER
HO
11.1

Holdled
der for natio
onalholdene
e udpeges af
a KU.

11.2

Holdled
deren er som hovedreg
gel ved kon
nkurrencer i FAI-klasseerne landstrræneren og
g
ved Juniorklasserne talenttræ
æneren. Så
åfremt lands
stræneren/ttalenttræneren ikke err
holdled
der, bør den
nnes kvalifikkationer væ
ære således, at vedkom
mmende med
d baggrund
d
i sin eg
gen erfaring som kon
nkurrencepillot og/eller træner elleer lignende erfaringer,,
kan yde
e den optim
male støtte ttil nationalho
oldet.
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11.3

Udpegn
ning af holdlederen sskal ske me
ed den bag
ggrund, at vedkomme
ende skulle
e
kunne varetage
v
hv
vervet genn
nem en årræ
ække.

11.4
4

Det er holdlederen
ns opgave a
at:
a) Orga
anisere forb
beredelse o
og træning i forbindelse
e med deltaggelse i EM//VM.
b) Vare
etage nation
nalholdets i nteresser i forbindelse
e med konkuurrencen og
g at tilse, att
gæld
dende regle
er overholde
es.
c) Orga
aniserer na
ationalholde
ets aktivitete
er under konkurrencenn, samt at aflaste
a
mestt
muligt i forbinde
else med ko
onkurrencea
afviklingen.
d) Fore
etage debrie
efing og afg
give rapportt over konku
urrencedeltaagelsen.

11.5

Til støttte i dette arbejde
a
harr holdledere
en, såfremt det findes nødvendig
gt, dispositi-onsret over en hjæ
ælper fra hve
ert hold (sta
abshjælper)).
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