ANNEX 1

Gällande från 1 januari, 2009

REGLER FÖR WORLD CUP-TÄVLINGAR
VÄRLDSCUPEN I FRIFLYG
1.

Klasser
Följande separata klasser är erkända för World Cup-tävlingar: F1A, F1B, F1C, F1E, F1Q, F1A Junior, F1B
Junior, F1P Junior och F1E Junior. I F1C-tävlingar får F1P-modeller flygas enligt F1P-klassens regler
jämsides med F1C-modeller och bli inkluderade i F1C World Cup (och även i F1P Junior för juniorflygare).

2.

Tävlande
Alla tävlande i de angivna öppna internationella tävlingarna får vara med i World Cup. Endast
juniortävlande får vara med i F1A Junior och F1E Junior World Cup.

3.

Tävlingar
Tävlingar som är inkluderade i World Cup måste finnas med i FAI tävlingskalender och arrangeras i
enlighet med FAI Sporting Code. Tävlingarna som ska räknas i World Cup under ett år ska utses vid CIAM
Bureau-mötet i slutet av året före och ska skrivas in i FAI tävlingskalender. Högst två tävlingar får väljas för
ett enskilt land. Ett land får välja att flyga en World Cup-tävling på en flygplats i ett annat land. För att
kunna räkna tävlingar och placering (paragraf 5) ska en sådan tävling anses vara ett evenemang av det
arrangerande landet, förutsatt att detta lands namn ingår i evenemangets titel och att arrangörens
kontaktadress, telefon- och faxnummer är i arrangörslandet.

3.

Poängtilldelning
Poäng tilldelas till tävlande vid varje tävling beroende på deras placering i resultatlistan och antalet
tävlande som besegrats enligt följande tabell och föreskrifter:
Placering
Poäng 50

1
40

2
30

3
25

4
20

5
19

6
18

7
17

8
16

9
15

10
14

11
13

12

Placering
Poäng 12

13
11

14
10

15
9

16
8

17
7

18
6

19
5

20
4

21
3

22
2

23
1

24

Alla tävlande som belönas med placeringspoäng är berättigade till en bonus i förhållande till antalet
tävlande som de har besegrat i tävlingen. Bonuspoängen beräknas som 1 poäng per 20 besegrade
personer i F1A, 1 poäng per 10 besegrade personer i F1B eller F1E, 1 poäng per 5 besegrade personer i
F1C, F1A Junior, F1B Junior, F1P Junior och F1E Junior. Antalet bonuspoäng rundas av nedåt till närmast
hela tal. Antalet personer besegrade av någon på plats P är (N – P) med N som antalet tävlande
definierade i b) nedan.
a) Poäng delas endast ut till tävlande som har fullföljt åtminstone en flygning i tävlingen.
b) Poäng delas endast ut till tävlande på den övre halvan av resultatlistan (om N är antalet tävlande
som fullföljt åtminstone en flygning, så utdelas poäng från ovanstående tabell endast för placeringar
1 till N/2, avrundat uppåt vid behov för beräkning av plats N/2).
c) Om det blir oavgjort för någon placering, kommer de tävlande med den placeringen att dela de
poäng som skulle ha utdelats för de placeringar som omfattas om det inte hade blivit oavgjort
(avrunda poängen uppåt till närmaste heltal poäng).
d) För F1A Junior, F1B Junior, F1P Junior och F1E Junior utdelas poäng enligt juniorplaceringarna.
4.

Placeringar
Resultaten i World Cup bestäms med hänsyn till det totala antalet poäng som varje tävlande i World Cuptävlingar har fått. Varje tävlande får räkna resultaten i alla tävlingar, med undantag för att endast en tävling
från varje land i Europa (välj den bästa poängen för varje land i Europa där den tävlande har fått poäng i
två tävlingar).
För att beräkna den totala poängen får upp till tre tävlingar räknas, med varje tävlandes bästa resultat
under året.
Om det blir oavgjort ska vinnaren utses enligt följande system: Antalet tävlingar som räknas ökas från tre,
en i taget, till dess en blir vinnare. Om detta inte skiljer de tävlande åt ska vinnaren avgöras genom att ta
hänsyn till poängen som utdelats i de tre tävlingarna multiplicerat med antalet tävlande som flög i varje
tävling. Vinnaren är den som får det största talet med denna beräkning.
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5.

Priser
Vinnaren föräras titeln Vinnare av World Cup. Certifikat, medaljer och priser får utdelas av Subcommittén
om sådana finns att tillgå.

6.

Organisation
Subcommittén ska vara ansvarig för att organisera World Cup och får utse en ansvarig person eller speciell
underkommitté att administrera evenemanget.

7.

Underrättelser
Underkommittén för Friflyg får resultaten från varje tävling i World Cup och räknar ut och publicerar den
aktuella ställningen i World Cup. Detta ska distribueras till nyhetsbyråer och ska också vara tillgängligt mot
betalning för varje intresserad organisation eller individ. De senaste resultaten ska också sändas till
arrangören av varje tävling i World Cup för att anslås vid tävlingen. Slutresultat för World Cup ska sändas
även till FAI, National Airsports Control och modellflygpressen.

8.

Ansvar hos tävlingsarrangörer
Tävlingsarrangörer ska föreslå sin tävling att bli inkluderad i World Cup när evenemang utses till FAI
Internationella Sportkalender. Det avgörande valet av evenemang från dessa förslag görs av CIAM Bureau
såsom definierat i punkt 3.
Omedelbart efter tävlingen ska arrangören sända resultaten till organisatören av World Cup, åtminstone
inom en månad som fordras i Sporting Code B.5.4. Varje försummelse att sända resultat snabbt kommer
att granskas av CIAM Bureau när man behandlar tävlingskalendern för det kommande året.

9.

Jury
En jury bestående av tre ansvarsfulla personer ska utses av CIAM Free Flight Sub-committee att fatta
beslut i alla protestärenden som gäller World Cup under ett år. Varje protest måste inlämnas skriftligt till
ordföranden i Free Flight Sub-committee och ska åtföljas av en avgift motsvarande 35 Euro. I det fall juryn
godkänner protesten kommer avgiften att återsändas.

------------Anm. Juryn som nämns i punkt 10 är till för att behandla protester som rör överordnade frågor gällande World
Cup, som World Cup-regler, vilka tävlingar som nomineras o.s.v. enligt detta Annex 1 och Sporting Code Section
4B, B.2.5.
World Cup-tävlingar är speciella Öppna Internationella tävlingar i som finns i FAI Internationella tävlingskalender
betecknade som ingående i World Cup.
Arrangören för varje tävling i World Cup ansvarar för att det finns en tävlingsjury i enlighet med Sporting Code
B.4.1. och B.4.4. enligt följande:
B.4.1. FAI jury
Arrangören av alla internationella tävlingar som finns med i FAI Internationella tävlingskalender ska utse en FAI
jury på tre medlemmar varav åtminstone två ska väljas för sin kompetens i den kategori som flygs i evenemanget.
Det är juryns ansvar att se till att evenemanget leds i överensstämmelse med de gällande föreskrifterna i Sporting
Code Section 4B och 4C, och de är bemyndigade att fatta alla beslut som krävs under alla omständigheter som
kan uppkomma och att döma i tvister. Före tävlingens start måste juryn försäkra sig om att arrangören har uppfyllt
föreskrifterna i B.8 (tvingande krav på arrangören om bl.a. funktionärer, tidtagare och jury, resultat, tävlingsfält,
försäkring för tredje man och tidtagarur) och avsnitt B.9 (tvingande krav på arrangören om startlinje, startpositioner, åskådare och testflygning).
FAI-juryn måste ha åtminstone ett språk gemensamt.
Ordföranden i juryn i varje internationell tävling måste sända en rapport till FAI inom en månad efter tävlingen.
Denna rapport måste innehålla beskrivningar av alla avvikelser från Sporting Code och alla ovanliga
omständigheter som uppkom.
-------------Medlemmar i CIAM Bureau, Ordförande i Subkommitté, alla delegater och medlemmar i relevant Subkommitté är
i den ordningen automatiskt godkända för utnämning till medlem i juryn.
B.4.4. När det gäller andra internationella evenemang än EM/VM, måste juryn innehålla åtminstone en CIAMdelegat eller en person godkänd av sin NAC. De andra två medlemmarna kan vara delegerade av det
arrangerande landets NAC. Medlemmar i juryn måste vara från åtminstone två olika nationer.
Juryn måste offentliggöras före start av tävlingen. Medlemmar i juryn får inte tävla i evenemanget utom när
tävlingen är uppdelad i klasser. I detta fall kan en eller två medlemmar i juryn tävla i en klass och måste då
ersättas av alternativa jurymedlemmar (som inte tävlar i den klassen) för alla ärenden som gäller den klassen. De
alternativa medlemmarna måste väljas så att juryn vid alla tillfällen uppfyller reglerna om nationalitet och språk.
---------------
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B.5.1. Organisation
Varje Internationell Tävling i FAI Contest Calendar ska organiseras i enlighet med Sporting Code General och
Section 4b och 4c.
NAC’s som arrangerar sådana tävlingar måste försäkra sig om att de ansvariga för planering av evenemanget är
införstådda med CIAM-dokumenten ”General Organisation of a World Championship (Annex B.3)”, de relevanta
Safety Guides och andra Organisers Guides och att den vägledning som finns i dessa följs.
Reglerna måste finnas framlagda på tävlingsplatsen på Engelska och på det arrangerande landets språk
(Svenska).
B.5.2. Lokala regler
Lokala regler som fastställs av arrangören måste vara publicerade senast i den sista bulletinen som gjorts
tillgänglig för alla tävlande, helst före slutdatumet för anmälan.
B.5.3. Anmälningsblanketter
Anmälningsblanketter ska innehålla avsnitt för:
Familjenamn – Förnamn – Postadress – Nationalitet – FAI Licensnummer – Anmäld tävlingsklass(er).
Arrangören måste bekräfta mottagandet av anmälan och anmälningsavgift.
B.5.4. Resultat
Resulat undertecknade av FAI Jury, sändes utan dröjsmål (General Section 3.16.2.2).
Resultaten ska visa varje tävlandes FAI sporting licens nummer, fullständigt namn och nationalitet, (eller FAI för
tävlande som har anmälts med en sportlicens som utfärdats direkt av FAI).
Nationaliteten för tävlande som anmälts under General Section 3. 2.1 eller 3.2.3.3 ska anges som FAI. (Se också
B.3.2.c)
Resultat som skickas till FAI ska vara i elektronisk form för att medge publicering på FAI hemsida.
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Juryrapport för FAI Öppen Internationell Friflygtävling
Tävling
Namn och adresser för
jurymedlemmar

1.

2.

3.

Information i inbjudan
Tävlingsprogram
Periodlängder
Uppehåll mellan perioder
Max.tid i varje period
Avbrott och förseningar
Väder och sikt
Startlinje – ändring av
startposition
Antal startpositioner
Antal startande per position
Lokala regler eller avvikelser
från Sporting Code
Noteringar om tidtagning
Prisutdelning och redovisning av
resultat – bekräfta arrangörens
redovisning av resultat med
fullständigt namn, nationalitet
och antal juniorer
Någon incident eller olycka
Protester

Fortsätt vid behov på ett separat blad med ytterligare svar. Sänd ifyllt formulär till FAI och (för World Cup-tävlingar) till World Cup-samordnaren:
Ian Kaynes på e-mail: kaynes@btinternet.com eller brev till: 7 Ashley Road, Farnborough GU14 7EZ, UK
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