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Definitioner
FSF

Flygsportförbundet

PWC

Paragliding World Cup

SC

SverigeCupen

SM

Svenskt Mästerskap

SSFF

Svenska Skärmflygförbundet

TK

Tävlingskommittén

FoD

Föreskrifter och Definitioner

FÖRORD
Dessa regler finns till för att formalisera och underlätta uttagning och landslagsarbete för SSFF/TK
och landslagsledaren, samt för att intresserade tävlingspiloter skall kunna veta vägen till framtida
landslagsuppdrag.
Alla piloter som deltar i SSFFs landslagsuppdrag måste acceptera dessa regler i sin helhet.
Alla piloter flyger på eget ansvar. Alla piloter accepterar utan förbehåll att hålla
organisatörer, SSFF, dess delar och medlemmar fria från skada och släppa alla krav på
kompensation.
KONTAKTADRESS SSFF:
Svenska Skärmflygförbundet / TK

Organisationsnummer 802014-7313

Odd Fellowvägen 38
127 32 Skärholmen
Sweden/Suede
Telefon: +46 8 234 123
E-post: kansli@paragliding.se
http://www.paragliding.se
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1 ALLMÄNT
Dessa regler beskriver hur rankingen fungerar och hur uttagningen av landslagspool inför det
kommande tävlingsåret sker samt uttagning av landslag inför landslagsuppdrag (EM, VM, Air
Games, ev. Nordiskt Mästerskap) sker.
1.1 Tidsföljd
Landslagsledare bör utses i september månad för maximalt två år framåt.
Landslagspoolen bör tas ut i slutet av oktober varje år och de piloter som ingår i landslagspoolen är
med i landslagets förberedelser under "pool"-året. Pool-året är första oktober till sista september.

2 LANDSLAGSLEDARE
Landslagsledare är i samråd med TK-ordförande ansvarig för att landslagspool tas ut och att
landslag tas ut till landslagsuppdrag.
Landslagsledaren utses av SSFF Tävlingskommitté i september månad för ett år framåt.
Landslagsledare kan vara tävlande om förutsättningar för det finns.
Landslagsledare är tillsammans med SSFF/TK ansvarig för att planera landslagspoolens verksamhet
för det kommande året.
2.1 Befogenheter
Landslagsledaren förfogar i samråd med TK-ordförande över landslagsdelen av SSFF/TKs budget
under "pool"-året.
Landslagsledare kan frångå uttagningsreglerna om särskilda skäl föreligger, dessa särskilda skäl
skall skriftligen meddelas till SSFF/TK, och godkännas innan ikraftträdande.
2.2 Förmåner
Landslagsledaren har samma förmåner som piloter vid landslagsuppdrag.
I mån av budget kan landslagsledaren erhålla utbildning med mål att förbättra landslagets framtida
resultat.
2.3 Krav
Landslagsledaren skall redovisa en resultat- och kostnadssammanställning under "pool"-årets sista
månad till SSFF/TK (normalt i första veckan i september månad).

3 LANDSLAGSPOOL
3.1 Bemanning
Poolen skall bestå av upp till 15 piloter.
3.2 Uttagning
Piloter som tas ut till poolen skall inneha Comp2 behörighet och uppfylla minimikraven för
internationell tävlingserfarenhet.
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Landslagsledaren tar i samråd med TK-ordförande och med stöd av TK ut poolen med hjälp av
pilotintervjuer och ranking, normalt i oktober beroende på till exempel tidpunkt för kommande
landslagsuppdrag.
3.3 Förmåner
SSFF/TKs ambition är att under "pool"-året till självkostnadspris kunna erbjuda poolmedlemmarna
utbildning som leder fram till bättre personliga prestationer och bättre lagprestationer.
Tävlingsavgifter för SM och SC arrangemang som poolens piloter genomför ersätts normalt av
SSFF/TK i mån av budget. Vad som gäller innevarande år ska meddelas piloterna varefter
avgifterna ersätts efter insänd kostnadsredovisning.
Medlemmarna har rätten att använda landslagsutrustning under "pool"-året.
Landslagsledaren ses som en del av poolen när det gäller förmåner.
3.4 Krav
Medlem i Swepool ska vara med i SM. Är så ej fallet kan man ej bli uttagen till nästkommande
landslagsuppdrag. Man kan också förlora förmåner som till exempel deltagande i nästa
träningsläger. TK-ordförande och landslagsledare kan i samråd ge undantag från denna regel i unika
fall, t ex vid sjukdom.
En Swepoolmedlem bör också delta i Sverige Cup.
Efter "pool"-årets slut (sista september) är piloterna skyldiga att återlämna landslagsutrustning.
Landslagsdräkt eller liknande ska användas under uppdrag och behöver ej återlämnas.

4 LANDSLAGSUPPDRAG
4.1 Uttagning
Platserna i landslaget skall tas ut enligt gällande ranking (se 5), förutom den sista platsen i laget där
landslagsledaren i samråd med TK-ordförande, eller SSFFs tävlingskommitté ifall landslagsledare
saknas, kan frångå rankingordningen om man bedömer att specifika skäl finns att lagets resultat
skulle gagnas av detta.
Uttagning skall ske efter senaste rankingupdatering senast tre (3) månader och tidigast fem (5)
månader innan landslagsuppdragets startdatum. TK är skyldig att meddela vilket rankingdatum som
kommer att gälla minst nio (9) månader innan landslagsuppdragets startdatum.
Piloter som tas ut till landslagsuppdrag skall tas från landslagspoolen i första hand. Om poolen ej är
tillräcklig kan även andra piloter tas ut ifall de uppfyller övriga krav.
Uttagningen från poolen till ett landslagsuppdrag är normalt upp till landslagsledaren med stöd av
SSFFs tävlingskommitte. I fall att landslagsledare saknas är ordföranden för SSFFs tävlingskomitté
ansvarig för uttagningen.
Vid uttagning till landslagsuppdrag måste även piloten uppfylla FAIs krav för tävlingsdeltagande.
Se (http://www.fai.org/hang_gliding/LocalRegulations).
4.2 Förmåner
SSFF står för tävlingsavgiften för EM- och VM-uppdrag. Piloten står normalt själv för
resekostnader till och från landslagsuppdraget förutom ett resebidrag som beslutas årligen av TK i
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mån av budget. SSFF står normalt (i mån av budget) för boende och transporter under uppdraget.
SSFF står för landslagsdräkt.
4.3 Krav
Piloter på ett landslagsuppdrag är skyldiga att redovisa sina intryck och erfarenheter av tävlingen i
SSFFs officiella organ (för tillfället Hypoxia). Det är tillräckligt att en av piloterna som deltagit i
uppdraget redovisar, men det rekommenderas att piloterna delar på uppgiften.
4.4 Minimikrav för internationell tävlingserfarenhet
Minimikrav på internationell tävlingserfarenhet tillämpas för att uppnå en högre säkerhetnivå vid
landslagsuppdrag.
För att kunna tas ut till landslagspool och landslagsuppdrag krävs att piloten genomfört minst en
PWC-tävling eller genomfört minst två godkända internationella tävlingar av typen OPEN.
•

Med godkänd internationell OPEN tävling menas att minst en pilot som är med bland
de 200 främsta i CIVL World ranking (vid tävlingsdatumet) deltagit i tävlingen och att
antalet tävlande är större än 40.

•

Med genomförd tävling menas att minst två uppgifter blivit validerade under tävlingen.

5 SSFF RANKINGSYSTEM
5.1 Rankingsystem
Gällande SSFF rankning är identisk med CIVL World ranking (WPRS) (http://civlrankings.fai.org)
5.2 Not för piloter med rankingambitioner
Då endast CIVL cat. 2 tävlingar räknas i rankingen är det viktigt att piloten bevakar att de tävlingar
han/hon deltar i är sanktionerade av CIVL. Det rekommenderas också att lära sig WPRS-formeln.

