SVENSKA BALLONGFEDERATIONEN – TÄVLINGSUTSKOTTET

DET STORA STEGET
Regler förSBF långdistanstävling med varmluftsballong 2013.
Tävlingen ingår som en deltävling i Svenska Cupen 2013.
1.

Avsikten med tävlingen är att uppmuntra flygningar av rekordkaraktär men med ett minimum
av byråkrati. Tävlingen är öppen för alla medlemmar i klubbar anslutna till FSF. Deltagande
piloter skall inneha gällande Sportlicens, dvs betald medlemsavgift till SBF.
Stora Steget är en individuell tävling och kan inte kombineras med annan deltävling i Cupen.

2.

Vinnare blir den pilot som, under tävlingsperioden, flyger den längsta distansen, minst
km, under en oavbruten flygning. Vinnaren utses av SBF:TRU vars beslut är slutgiltigt.

20

3.

Tävlingsperioden börjar tisdagen den 1:e januari 2013 klockan 0800 och avslutas annandag
påsk, måndagen den 1e april 2013 klockan 2100. Start och landning måste ske mellan dessa
tidpunkter (Svensk tid). Hela flygningen skall ske under dager, dvs. inte under mörker.

4.

Start och landning skall ske på fast mark inom Sverige. Sverige definieras som all fast mark,
inklusive stationära föremål såsom öar, innanför rikets gränser enligt topografisk karta. Start
och landningskoordinater skall anges i SWEREF 99, Rikets nät och RT90 eller Lat/Long och
skall bestyrkas av SM-observatör eller annan tillförlitlig person.

5.

Inga mellanlandningar är tillåtna. Ingen utrustning får kastas under flygning. Brott mot LFS eller
andra lagar är i första hand en sak mellan pilot och respektive myndighet, men en fällande
dom i domstol kan leda till diskvalifikation. I övrigt gäller dessa regler samt reglerna för
Svenska Cupen i tillämpliga delar.

6.

Alla deltagare är själva ansvariga för planering och genomförande av sina flygningar. Ett
obegränsat antal flygningar får göras. För varje deltagare räknas bara den längsta.

7.

Anmälan görs genom att någon gång före första flygningen skicka ett enkelt e-mail till SBF
TRU eller till Hasse Åkerstedt. Telefon går också bra, 08-765 8331.

8.

För varje flygning som den tävlande önskar räkna gäller:
En kort rapport med uppskattat resultat skall skickas till TRU - tavling@ballong.org - snarast
efter landning.
Alla bevis, som den tävlande vill åberopa skall skickas till TRU inom 7 dagar efter landning.
Rapportera med interaktiv blankett som finns på: http://www.ballong.org/drupal/node/210
eller på annat sätt som beskrivs på hemsidan
En berättelse, som åtminstone efter censurering, lämpar sig för publicering på SBF:s hemsida,
bör insändas före 15 maj.

9.

Småbrott, roligheter och lyckade försök av domaren att överlista deltagarna belönas med
minuspoäng och eventuellt även med ovärderliga priser, men inte nödvändigtvis med
distansavdrag. Sent inkomna, oläsliga eller osannolika rapporter kan leda till att en flygning
inte räknas.

10.

Resultaten publiceras fortlöpande på SBFs hemsida. Poäng fördelas som vid övriga
deltävlingar i Svenska Cupen.
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Om det blir 5 deltagare eller färre kommer poängen att reduceras något. Minsta distans för
poäng enligt tabellen är 20 km. Alla deltagare får minst 1 poäng.
11.

Vinnaren erhåller FÖRSTA PRIS.
Tävlingsutskottet december 2012
SBF TRU
tavling@ballong.org
hasse.akerstedt@telia.com
www.ballong.org
Titta under flik "Tävling/Svenska Cupen 2013"
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