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REGLER FOR KONKURRENCENUMRE PÅ SVÆVEFLY
Konkurrencenumre for svævefly administreres af Dansk Svæveflyver Union.
Se afsnit 3 om reservation, tildeling og registrering af konkurrencenumre.
1.

2.

3.

Der kan vælges blandt et af følgende systemer
1.1

Et tal bestående af max. 3 bogstaver eller cifre.
F.eks. 5 - 10 – 99 - 357

1.2

Et bogstav efterfulgt af et tal eller omvendt.
F.eks. A1 - 9C - W5 - 5K – LS8.

1.3

Vilkårlige bogstaver. Det kan f.eks. være flyets registreringsbogstaver.
F.eks. AA - CH - VR

1.4

Kombinationer, der ikke hører ind under ovennævnte systemer, vil kun undtagelsesvis kunne
accepteres og skal forelægges bestyrelsen i Dansk Svæveflyver Union til godkendelse.

1.5

Godkendte konkurrencenumre, der er påmalet et fly, følger normalt dette fly ved ejerskifte.

Påmaling af konkurrencenummer
2.1

Konkurrencenummeret skal udføres efter de af IGC fastsatte bestemmelser for fly, der skal
deltage i internationale konkurrencer.

2.2

Konkurrencenummeret skal males/monteres på begge sider af halefinne/sideror, hvor
nummerets tal/bogstaver skal have en højde af mindst 30 cm.

2.3

Konkurrencenummeret skal være store latinske bogstaver og/eller tallene skal være arabiske
tal.

2.4

Linierne, der danner bogstaverne/tallene, skal være fuldt optrukne med en farve, der står
skarpt mod baggrunden.

Tildeling af konkurrencenummer og efterfølgende erhvervelse af nyt/andet nummer.
3.1

Tildeling, reservation og registrering af konkurrencenummer sker ved henvendelse til Dansk
Svæveflyver Union i den rækkefølge anmodningerne modtages.
Flere fly kan ikke tildeles samme konkurrencenummerkombination.
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4.

3.2

Første gang et fly tildeles konkurrencenummer, sker dette vederlagsfrit for ejeren.

3.3

Ønsker en flyejer at ændre konkurrencenummer på et fly, der allerede er forsynet med
konkurrencenummer, som er registreret ved DSvU, erlægges en omkostningsdækkende
afgift, hvis størrelse fastsættes af DSvU's bestyrelse.

3.4

En reservation af konkurrencenummer udløber automatisk efter 24 måneder, såfremt der
ikke er givet meddelelse til DSvU om at det er taget i brug.

3.5

En reservation kan forlænges 1 gang med max. 12 måneder.

3.6

Der gives ikke særskilt meddelelse om sletning af en reservation.

3.7

Gyldige reservationer fremgår af UHB gr. 771.

Brug af konkurrencenumre til konkurrencer
4.1

Ved konkurrencer kan konkurrenceledelsen anmode deltagere at modificere sine
konkurrencenumre som er ens, forvirrende, med for lav kontrast eller på anden måde
ulæselige eller forvekslelige med andre deltageres konkurrencenumre. Deltagere, der ikke
følger konkurrenceledelsens anmodning kan blive nægtet konkurrencestarter.
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