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Dessa tävlingsregler fastställdes av FSF styrelse den 2 juli 1992.
Reglerna gäller från den 1 januari 1993.
Reglerna har genomgått redaktionella ändringar januari 1996.
Reglerna har genomgått redaktionella ändringar juni 2001
Reglerna fastställdes av FSF styrelse den 30 augusti 2001
Reglerna fastställdes av FSF styrelse den 17 januari 2004
Reglerna har kompletterats med antidopingregler31 januari 2009
Reglerna fastställdes av FSF styrelse den 31januai 2009
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1.

GENERELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

1.1
Introduktion
(1) Dessa tävlingsregler skall gälla för samtliga grenförbund anslutna till FSF.
(2) Förutom dessa regler gäller även följande dokumentation:
•
•
•
•
•
•
•

FSF:s stadgar
RF:s stadgar
FAI Statutes
FAI By-laws
FAI Sporting Code General Section
FAI Sporting Code Section 1 - 12
Grenförbunds egna tävlingsregler

1.2
Organisationer
Följande grenförbund omfattas av detta regelverk.
(1) Ballongflyg i ett grenförbund under namnet
SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN (SBF)
(2) Fallskärmshopp i ett grenförbund under namnet
SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET (SFF)
(3) Hängflyg i ett grenförbund under namnet
SVENSKA HÄNGFLYGFÖRBUNDET (SHF)
(4) Konstflyg i ett grenförbund under namnet
SVENSKA KONSTFLYGFÖRBUNDET (SKFF)
(5) Modellflyg i ett grenförbund under namnet
SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND (SMFF)
(6) Motorflyg i ett grenförbund under namnet
MOTORFLYGFÖRBUNDET-KSAK (MFF)
(7) Segelflyg i ett grenförbund under namnet
SVENSKA SEGELFLYGFÖRBUNDET (SSF)
(8) Skärmflyg i ett grenförbund under namnet
SVENSKA SKÄRMFLYGFÖRBUNDET (SSFF)
1.3

Definitioner
FSF= Svenska Flygsportförbundet
KSAK= Kungliga Svenska Aeroklubben
RF= Riksidrottsförbundet
RS= Riksidrottsstyrelsen
FAI= Federation Aeronatique International
FAI GS= FAI General Section
NAC= National Airsport Controller
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TÄVLINGSREGLER
Tävlingar
(1) Dessa regler gäller för alla mästerskapstävlingar enligt RF:s stadgar kap. 12 samt för
övriga tävlingar som sanktionerats av FSF eller grenförbund.
(2) RF:s mästerskapstävlingar, som får anordnas i de idrottsgrenar för vilka, efter framställning av
FSF, mästerskap godkänts av RS, omfattar såväl kvinnor som män:
- svenska mästerskapstävlingar (SM)
- svenska mästerskapstävlingar för juniorer (JSM)
- distriktsmästerskapstävlingar (DM)
- distriktsmästerskapstävlingar för juniorer (JDM)
(3) Grenförbund bestämmer de åldersgränser som skall gälla för juniorer. Den som under kalenderåret
fyller högst 25 år får räknas som junior.
(4) Mästerskapstävling skall anmälas till FSF:s kansli och kungörs i RF:s officiella kungörelseorgan
eller i annat av FSF godkänt organ.
(5) SM skall om möjligt genomföras så att möjlighet finns att sätta nytt svenskt rekord.

2.2
2.2.1

Nationella regler
Deltagare
(1) Mästerskapstävling får avse såväl individuell tävling som tävling för lag, sammansatt av
medlemmar i samma förening eller, om så uttryckligen medgetts i inbjudan eller grenförbunds egna
tävlingsregler, av medlemmar i olika föreningar.
(2) Rätt att deltaga i mästerskapstävlingar tillkommer medlem i en till FSF ansluten förening.
Grenförbund kan dock i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser ange ytterligare förutsättningar för
deltagande.
(3) Tävlande i individuella grenar tävlar för den förening och i den gren som framgår av FAI
Sportlicens eller grenförbunds nationella tävlingslicens. Med gren skall här förstås tävling var i
medaljer utdelas.

2.2.2

Inbjudan
Den officiella inbjudan till tävling bör alltid innehålla följande fakta:
1. Tävlingens syfte
2. Datum och plats för tävlingen
3. Senaste anmälningsdag
4. Hur och när man kan anmäla sig
5. Tid och plats för registrering
6. Första lagledarbriefing
7. Tid för tävlingsstart
8. Allmänna bestämmelser
9. Arrangemang
10. Förläggning och mat
11. Transporter
12. Teknisk utrustning
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13. Program
14. Mätning och bedömning
15. Namn på tävlingschef
16. Namn på chefsdomare
17. Typ av jury
18. Protestavgift
19. Anmälningsavgift
20. Deltagaravgift för respektive disciplin
21. Krav enligt 2.2.1 (2)
22. Priser
23. Tid och plats avslutning
24. Krav enligt 2.2.1 (1)
25. Karta över tävlingsområdet
26. Färdbeskrivning till tävlingsområde
27. Övrigt
2.2.3

Mästerskapstecken och medaljer
Mästerskapstecken får endast delas ut i tävling, där minst två tävlande från minst två föreningar eller
när det gäller lagmästerskap, minst två lag från minst två föreningar startat.
Startar endast tre tävlande eller tre lag utdelas endast guld- och silvermedaljer.
Startar endast två tävlande eller två lag utdelas endast guldmedalj.
Segrande lag sammansatt av medlemmar från olika föreningar erhåller inte RF:s mästerskapstecken
utan endast miniatyrtecken.

2.2.4

2.3

Tävlingsdistrikt
Ett tävlingsdistrikt skall omfatta minst tre föreningar.
Internationella regler

2.3.1

FAI Statutes
FAI Statutes beskriver hur FAI är organiserat med kommittéer och kommissioner samt vad de olika
kommissionerna har rätt i att besluta (5.5 och 5.6).

2.3.2

By-laws to the FAI Statutes
By-laws beskriver mötesprocedurer och förtjänstmedaljer etc. och har ingenting med tävlingsregler att
göra.

2.3.3

FAI Sporting Code General Section
(1) FAI GS innehåller det mesta om hur tävlingar skall genomföras och vilka rekordklasser det finns.
GS beskriver även hur bestraffningar, diskvalifikationer, protester och överklaganden skall ske vid
internationella tävlingar.
(2) GS kap. 8 innehåller beskrivning av FAI Sportlicens.
(3) GS kap. 9 innehåller förfarandet vid överklagande till FAI. I 9.1 framgår det att endast en NAC kan
överklaga, aldrig en enskild.
(4) GS 1.4 innehåller en tabell över de 10 olika kommissioner som finns inom flygsporten.
(5) GS kap. 2 beskriver de olika rekordklasserna.
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FAI Sporting Code Section 1 - 12
Följande sporter finns representerade inom FAI:
FAI Commissions

Section

Categories

Class

BALLOONING

1

Free Balloons
Airships/Dirigibles

A
B

GENERAL AVIATION

2

Aeroplanes
Vertical T/O & Landing Aircraft
Tilt-Wing / Tilt-engine Aircraft
STOL Aircraft

C
H
M
N

GLIDING

3

Gliders
Motor gliders

D
DM

AEROMODELLING

4

Model Aircraft
Space Models

F
S

PARACHUTING

5

Parachutes

G

AEROBATICS

6

Aeroplanes
Gliders

C
D

HANGGLIDING

7

Hanggliders
Paragliders

O

ASTRONAUTICS

8

Spacecrafts
Aero-Spacecrafts

K
P

ROTORCRAFTS

9

Helicopters
Tilt Rotors
Autogyros

E

MICROLIGHTS

10

Microlight Aircraft
Powered Hang Gliders
Powered paragliders

R

GENERAL

11

Human Powered Aircraft

I

GENERAL

12

Unmanned Aerial Vehicle (AL5)

U

ÖVRIGT
Tävlingslicenser
(1) Tävlingslicens är en handling som visar vilken förening eller land man representerar.
Grundregeln är att man endast kan tävla för en och samma förening under året i enskild tävlingsgren.
Dock äger grenförbund som utfärdat nationell licens rätt att frångå denna regel.
Tävlingslicens finns i två kategorier:
Internationell licens, FAI Sporting Licence, som utfärdas av FSF.
Nationell licens som utfärdas av respektive grenförbund.
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För internationella tävlingar krävs FAI Sporting Licence.
För nationella tävlingar krävs nationell eller internationell licens.
Svensk medborgare äger rätt att representera Sverige vid internationella tävlingar.
Utländsk medborgare, permanent bosatt i Sverige, äger rätt att representera Sverige
vid internationella tävlingar under vissa förutsättningar enligt FAI Sporting Code GS
kap 8.
(2) Nationell tävlingslicens är ett bevis på vilken förening man representerar, och visar att förening
som undertecknat ansökan intygat att vederbörande innehar tillräckliga kunskaper och är en god
representant för föreningen. FAI Sporting Licence bevisar vilket land man representerar.
(3) Ansökan om FAI Sporting Licence sker på härför upprättad blankett och enligt de anvisningar som
finns angivna på blanketten. Ansökan ska undertecknas av representant för berörd förening.
3.2

Rekord
(1) Ansökan om nationellt rekord sker enligt de regler som respektive grenförbund antagit. Ansökan
om rekord behandlas av respektive grenförbunds styrelse varefter beslut om godkännande fattas av
FSF styrelse.

3.3

Protester och överklagande
(1) Mot domslut kan man inte protestera.
(2) Protester vid nationella tävlingar skall alltid undertecknas av den tävlande som anser att
tävlingsledningen brutit mot någon tävlingsregel. I protestskrivelsen skall alltid framgå vilken eller
vilka regler den tävlande anser tävlingsledningen brutit mot. Av tävlingsreglerna eller inbjudan skall
framgå inom vilken tid och till vem protesten skall lämnas. Eventuell protestavgift skall lämnas
samtidigt.
(3) Avslås protesten kan den tävlande överklaga till eget grenförbund som skall behandla protesten.
Med överklagandet skall ursprunglig protest i original samt avslag bifogas.
(4) Avslår grenförbund överklagandet kan den tävlande vända sig till FSF. Med skrivelsen skall följa
samtliga handlingar enligt (3), aktuella tävlingsregler, inbjudan samt en utredning från grenförbundet.
Denna skrivelse skall ha inkommit till FSF inom 30 dagar efter avslag av grenförbundet.
(5) FSF tillsätter en tribunal om minst tre ledamöter vilka skall behandla ärendet. Tribunalen kan
inbjuda de inblandade till en öppen förhandling. Tribunalen genomför sin utredning även om ingen av
parterna infinner sig till förhandlingen.
(6) Tribunalen kan ändra beslut, öka eller minska straff, ändra resultat, återta medaljer och eventuella
mästerskapstitlar. Tribunalen kan även återlämna medaljer och titlar. Tribunalen kan dock inte kräva
att en tävling skall göras om.
(7) FSF Tribunal är högsta organ för nationella tävlingar och dess beslut kan inte överklagas.
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Antidoping
3.4.1 Automatisk ogiltighet av individuella tävlingsresultat
En dopingföreteelse som upptäcks vid kontroll i samband med en tävling medför att individuella
resultat som uppnåtts i den aktuella tävlingen automatiskt blir ogiltiga med allt vad därav följer såsåom
förlust av vunnen medalj, poäng och pris.
3.4.2 Ogiltigförklarande av individuella resultat vid evenemang
En dopingföreteelse under eller i samband med enskild tävling i ett evenemang får, efter beslut av
evenemangets regler ansvarigt organ, medföra att idrottsutövarens tidigare individuella resultat i
evenemanget blir ogiltiga med allt som därav följer såsom förlust av alla medaljer, poäng och priser.
Om idrottsutövare styrker att dopingföreteelsen vid tävlingen inte beror på fel eller försummelse från
utövarens sida, ska dock utövarens resultat i de tidigare tävlingarna gälla. Detta gäller inte om
resultaten i de andra tävlingarna kan ha påverkats av utövarens förseelse.
3.4.3 Ogiltigförklarande av individuella tävlingsresultat efter dopoingförseelse
Alla individuella tävlingsresultat som uppnåtts efter det att en dopingföreteelse konstaterats ska, såvida
det inte är oskäligt, ogiltigförklaras med allt vad därav följer, innefattande förlust av alla medaljer,
poäng och priser.
3.4.4 Konsekvenser för lag
Om fler än två utövare i ett lag i en lagidrott befinns skyldiga till dopingföreteelser i anslutning till
tävling, ska laget dömas till disciplinär påföljd enligt SF:s tävlingsregler
I idrotter som inte är lagidrotter, men där belöningar ges lagvis, kan laget bli diskvalificerat eller
dömas till disciplinär påföljd enligt SF:s tävlingsregler när en eller flera idrottare i laget begått en
dopingförseelse.
3.4.5 Bestraffningar.
FSF tillämpar RF:s bestraffningsregler vid förseelser mot dopingreglementet. Dessa regler återfinns på
RF:s webbsida, www.rf.se.

