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A FAI NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEKHEZ VALÓ JOG

A teljes egészében vagy részben a Fédération Aéronautique Internationale (FAI) sportszabályzatban 1
foglalt szabályok szerint lebonyolított összes nemzetközi sportrendezvény feltételei a FAI nemzetközi
sportrendezvények2 dokumentumban található. A FAI 3. alapszabálya értelmében a FAI birtokolja és
ellenőrzi a FAI nemzetközi sportrendezvényekkel kapcsolatos valamennyi jogot. A FAI-tagok4 a saját
nemzeti területükön5 érvényesítik a FAI nemzetközi sportrendezvények tulajdonjogát, és megkövetelik,
hogy azok a FAI sportnaptárában6 be legyenek jegyezve.
Annak a rendezvényszervezőnek, aki az ilyen rendezvényeken kereskedelmi tevékenységre vonatkozó
jogokat kíván kihasználni, előzetes megállapodást kötnie a FAI-val. A FAI tulajdonában lévő jogok,
amelyek megállapodás alapján átruházhatók a rendezvényszervezőkre, nem kizárólagos jelleggel
tartalmazzák a FAI rendezvényen vagy a rendezvény érdekében történő reklámozást, a rendezvény
nevének vagy logójának kereskedelmi célú felhasználását, valamint bármilyen hang, kép, program
és/vagy adat felhasználását, akár elektronikusan, akár más módon rögzítve vagy valós időben
továbbítva. Ez magában foglalja minden olyan elektronikus vagy egyéb formátumban elérhető,
szoftvereket is magában foglaló anyag használatának jogát, amely a FAI nemzetközi
sportrendezvényeken7 alkalmazott bírói, pontszámítási, teljesítmény-kiértékelési vagy információs
módszer részét képezi.
Minden FAI légi sport szakbizottság8 tárgyalást folytathat a FAI-tagokkal vagy a FAI megfelelő tagja
által felhatalmazott FAI-tagokkal vagy más szervezetekkel bármely FAI nemzetközi sportrendezvény
(kivéve a Légi Világjátékok 9) összes vagy részleges jogai átruházásáról azon sportágban10, amelyért
felel11 vagy lemondhat a jogokról. Minden ilyen megállapodást vagy lemondást a megfelelő légi sport
szakbizottság elnökének jóváhagyása után a FAI tisztségviselői12 írnak alá.
Bármely személy vagy jogi személy, amely egy FAI sportrendezvény megszervezéséért felelősséget
vállal – akár írásbeli megállapodás alapján, akár nem – felelősséget vállal, a FAI fent említett tulajdonosi
jogait is elfogadja. Amennyiben a jogok átruházásáról írásban nem állapodtak meg, a FAI a
rendezvényhez fűződő összes jogot megtartja. A jogok átruházásáról szóló bármely megállapodástól
függetlenül a FAI-nak saját archiválási és promóciós felhasználásra ingyenes hozzáférése van a FAI
sportrendezvény bármely hangfelvételéhez és/vagy vizuális képeihez. Továbbá a FAI fenntartja
magának a jogot, hogy saját költségén rögzítse a rendezvény bármely részét, vagy annak
egészét.

Hivatkozás a FAI alapszabályzatára és rendelkezéseire
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BEVEZETÉS
A FAI SPORTSZABÁLYZATA
A Fédération Aéronautique Internationale (FAI) egy olyan nemzetközi szervezet, amely elsősorban a
légi sportversenyekkel, rekordokkal (beleértve az űrtevékenységeket és egyéb tanúsított
teljesítményeket) foglalkozik.
A FAI egyesíti a nemzeti légi sport irányítási (NAC) szervezeteket, amelyek saját országukban végzik
a légi sportok felügyeletét. A FAI tagjaiként működő NAC-ok éves általános közgyűlése a FAI
legmagasabb szintű döntéshozó testülete.
Az Általános ülés irányelveit és határozatait a FAI Elnöksége és a Légi Sport Szakbizottságok alkotják
meg. Az Elnökség felügyeli az alapszabályok, rendelkezések és a sportszabályzat betartását.
A FAI sportszabályzat az általános részből és a szakági részekből áll.
A FAI sportszabályzat két fő területtel foglalkozik: szervezett sportrendezvényekkel, például
bajnokságokkal és versenyekkel, valamint rekordokkal.
Az általános rész olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek minden légi sportra egyaránt vonatkoznak, és
a FAI általános légisport szakbizottságának (franciául CASI) felügyelete alá tartoznak.
A sportszabályzat speciális részei tartalmazzák az adott légi sportágakra vonatkozó szabályokat és
eljárásokat, melyek a megfelelő légi sport szakbizottság felügyelete alá tartoznak (lásd 2.2).
Szövegezés: A „kell” és a „kötelező” használata azt jelenti, hogy az érintett szempont kötelező jellegű;
a „kellene” nem kötelező ajánlást jelent; a „lehet” azt jelzi, hogy mi engedélyezett, a „fog” pedig azt jelzi,
hogy mi fog történni. A hímnemű szavak a nőnemű szavakra is vonatkoznak, amennyiben a
szövegkörnyezetből ez nem következik másként.
Az egyesszámban írt szavak vonatkoznak a többesszámban írt szavakra, és fordítva.
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Azért, hogy kétoldalas nyomtatás esetén a következő rész a borítóval azonos oldalra kerüljön
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1 A FAI ALAPELVEI ÉS HATÁSKÖRE
1.1

ALAPELVEK

A FAI az egyetlen nemzetközi szervezet, amely a légi sportokat, valamint a repülési és űrhajózási
rekordokat a sportszerűség és a tisztességes verseny érdekében szabályozza. A FAI alapszabálya a
sportszabályzatot olyan szabályozási rendszerként határozza meg, amellyel a FAI az összes légi
sporttevékenységet felügyeli és ellenőrzi.
1.2

SPORTSZABÁLYZAT

A sportszabályzat az általános részből és a szakági részekből áll.
1.2.1

Az Általános rész tartalmazza az összes FAI légi sportágra vonatkozó szabályokat és
előírásokat. Az általános rész fejlesztéséért és fenntartásáért a FAI általános légi sport
szakbizottság felel.

1.2.2

Minden egyes szakági rész a FAI által elismert adott légi sportágra vonatkozó szabályokat
és előírásokat tartalmaz. Az egyes szakági részek fejlesztésének és karbantartásának
felelőssége a megfelelő FAI Légi Sport Szakbizottság (ASC) feladata.

1.2.3

Az egyes sportágakra vonatkozó speciális részek nem ütközhetnek az általános résszel.

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

VERSENYSZABÁLYZAT HATÁSKÖRE
NEMZETI LÉGI SPORT IRÁNYÍTÁS (NAC): A sportszabályzat végrehajtására vonatkozó
hatáskört a sportjogkörrel rendelkező (meghatározásért lásd a FAI alapszabályait és a 2.7.
pontot) aktív és társult tagok gyakorolják saját országukban. A nemzeti légi sport irányítást
gyakorló FAI-tagok megnevezése a „NAC”.
MÓDOSÍTÁSOK
A sportszabályzat általános részét az általános légi sport szakbizottság módosíthatja, és
a sportszabályzat minden speciális része módosítható a megfelelő ASC által.
Az általános rész bármely módosításáról a CASI plenáris ülése dönt, kivéve, hacsak a
CASI plenáris ülése kivételesen nem delegálja a CASI irodát, hogy megfelelően eljárjon.
A CASI plenáris ülés szavazási rendszere egyszerű többséggel működik

1.4.2

Az általános rész módosításai az általános légi sport szakbizottság plenáris ülésén
jóváhagyott dátummal lép hatályba. Jelen kötetet a CASI irodának kellene felülvizsgálnia
a FAI alapszabályokban és rendeletekben szereplő, a meglévő rendelkezéseket
befolyásoló módosításokkal kapcsolatban. A megfelelő ASC-nek kell meghatároznia a
felelősségi körükbe tartozó sportszabályzat speciális részei éves módosításainak
szabályos dátumát.

1.4.3

Az Általános rész módosított verzióit a FAI Titkársága teszi közzé, az Általános Légi Sport
Szakbizottság nevében. A módosított változat véglegesítése után azt a megfelelő FAIweboldalon teszik közzé. A legújabb GS verzió FAI webes hivatkozása a következő:
https://www.fai.org/document-compression/52718

1.4.4

A NAC felelős annak biztosításáért, hogy tisztviselői és a sportszabályzat általános
részének egyéb birtokosai tisztában vannak a fentiekkel, és az adott évhez megfelelő
helyes verziót használják.

.
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2 OSZTÁLYOK ÉS MEGHATÁROZÁSOK
2.1

OSZTÁLYOK.

A következő osztályok minden FAI sportrendezvényre és rekordra érvényesek:
A osztály:
Szabad ballonok
B osztály:
Kormányozható
léghajók
C osztály:
Repülőgépek, elektromos és napenergiával hajtott
repülőgépek
D osztály:
Vitorlázó repülőgépek és motoros vitorlázó
repülőgépek
E osztály:
Forgószárnyas légi
járművek és többforgószárnyas
légijárművek
F osztály:
Repülőgépmodellek
G osztály:
Ejtőernyők és szélcsatornák
H osztály:
Függőlegesen fel- és leszálló légi
járművek
I osztály:
Emberi erővel hajtott légi járművek
K osztály:
Űrhajó
M osztály:Billenőszárnyú/billenőhajtóműves
légi jármű
O osztály:
Sárkányrepülők és
siklóernyők
P osztály:
Aero-űrhajó
R osztály:
Mikrokönnyű légi járművek és
motoros siklóernyők
S osztály:
Űrmodellek
U osztály:
Pilóta nélküli légi járművek
2.2

FAI NEMZETKÖZI LÉGI SPORT SZAKBIZOTTSÁGOK

A FAI alapszabályzata meghatározza az egyes FAI légi sport szakbizottságok (ASC) felelősségi
területeit. A következő táblázat útmutatóként szolgál. Az ASC betűszó magyarázatát a 2.7 pontban
található szójegyzék tartalmazza:

FAI SZAKBIZOTTSÁG
Légi
sportág

Sportsza
bályzat
rész

Betűszó

FAI
OSZTÁLYOK
Osztály LEÍRÁS
Betű

Ballonozás

Általáno
s légi
közleke
dés
Vitorlázórepülés

CIA

GAC

IGC

1

2

3

A

Szabad ballonok

B

Kormányozható léghajók

C

Repülőgépek

H

Függőlegesen fel- és leszálló légi
járművek
Vitorlázó repülőgépek

D
DM

12

Motoros vitorlázó repülőgépek
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Repülőmodellezé CIAM
s

Ejtőernyőzés és
beltéri
ejtőernyőzés

13

ISC

F

Repülőgépmo

S

dell Űrmodell

12

U

Pilóta nélküli légi járművek

5

G

Ejtőernyők

4

Szélcsatornák
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Műrepülés

CIVA

Sárkányrepülés

CIVL

6

7

C

Repülőgépek

D

Vitorlázó repülőgépek

O

Sárkányrepülők
Siklóernyők

Űrhajózás

ICARE

Forgószárnyas
légi járművek

CIG

8

9

K

Űrhajó

P

Aero-űrhajó

E

Helikopterek
Billenőforgós
zárnyas légi
járművek

M

Autogiro
Több
forgószárnya
s légi
járművek
Kombinált helikopterek

Mikrokönnyű légi
járművek

CIMA

10

R

Billenőszárnyú/billenőhajtóműves légi
jármű
Mikrokönnyű légi járművek
Motoros

és motoros
sárkányrepülők Motors
siklóernyők
siklóernyők
Emberi erővel hajtott légi járművek

Általános

CASI

11

I

Általános

CASI

Általános

Összes osztály

Általáno
s légi
közleke
dés

CIACA

Öss
zes
CS
CE

Elektromos meghajtású légi járművek

13

Napenergiával hajtott légi járművek

Minden ASC-nek van információk terjesztésére szolgáló levelezési listája. A FAI weboldalainak címe:
http://www.fai.org
2.3

MEGHATÁROZÁSOK

Az alábbi általános fogalommeghatározások minden ASC-re érvényesek. A részletes
meghatározások és alosztályok a sportszabályzat szakági részeiben találhatók.
2.3.1
14

LÉGI JÁRMŰ: Olyan jármű, amely a légkörben rajta ébredő légerők következtében
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képes a levegőben maradni. Két típusú légi jármű létezik:
2.3.2

AERODYNE: A levegőnél nehezebb légi jármű, amelyen a felhajtóerő főként az
aerodinamikai erők által ébred.

2.3.3

AEROSZTÁT: A levegőnél könnyebb légi jármű.

2.4

TELJESÍTMÉNY-MEGHATÁROZÁSOK.

A teljesítmények, repülések, kurzusok stb. típusainak definícióit az egyes ASC-k határozzák meg, és
azt a sportszabályzat megfelelő speciális részében teszik közzé.
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2.5

KONTINENTÁLIS RÉGIÓK MEGHATÁROZÁSA

A kontinentális régiós bajnokságok és rekordok vonatkozásában a FAI a következő kontinentális
régiókat ismeri el (ábécé sorrendben).
2.5.1

ÁZSIA: Az ázsiai kontinens országai és az Európától keletre lévő kapcsolódó
szigetországok az alábbi 2.5.3 pontban vannak definiálva úgy mint Távol-Kelet, Japán és
Fülöp-szigetek. Magában foglalja Srí Lankát, Bruneit, Indonéziát és a kínai Tajpejt,
Oroszország kivételével.

2.5.2

AFRIKA: Az afrikai kontinens valamennyi országából áll, beleértve a szomszédos
szigetországokat, mint például a Zöld-foki-szigetek, a Seychelle-szigetek és Mauritius.

2.5.3

EURÓPA: a Földközi-tenger országai és Mediterrán tenger északi részének országai, a
kapcsolódó szigetországokkal együtt; valamint a Kaszpi-tenger nyugati országai;
beleértve Izlandot, Írországot, Izraelt, egész Oroszországot, Törökországot és az Egyesült
Királyságot (Nagy-Britannia), de nem beleértve Iránt (azért lett megemlítve, mert a Kaszpitenger nyugati oldalán van határa).

2.5.4

ÓCEÁNIA : Pápua Új-Guineából, Ausztráliából, Új-Zélandból és a Csendes-óceán keleti
országaiból a Marquesas-ig és a Touamotu-szigetekig terjedően áll, de az Ázsiánál fent
felsorolt országok (pl. Indonézia, Japán, Fülöp-szigetek) kivételével.

2.5.5

ÉSZAK-AMERIKA: Panamától Kanadáig és a Karib-szigetekig, a Bermuda-szigetekkel
együtt.

2.5.6

DÉL-AMERIKA: Kolumbia és Chile, valamint Argentína összes országa.

2.5.7

ADOTT BAJNOKSÁGOK IDEIGLENES MÓDOSÍTÁSA: a CASI-iroda beleegyezésével
és az érintett ASC kérésére a kontinentális régiók a bajnokságok céljaira módosíthatók.

2.5.8

EGYÉB REGIONÁLIS CSOPORTOSULÁSOK: a FAI regionális csoportosulásokban
rendszeresen jóváhagyott azon bajnokságok esetén, amelyek nem egyeznek meg az itt
felsorolt kontinentális régiókkal, a regionális csoportosulás meghatározása ebben az
albekezdésben található. Az egyedül jóváhagyott regionális csoportosulások a pánamerikai és az ázsiai-óceániai térség.

2.6

JÁRTASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

A jártassági bizonyítványok olyan dokumentumok, amelyek elismerik az egyén teljesítményszintjét vagy
képzettségét. Ezek a FAI-szakterületek bármelyikében kiadhatók. A képesítési bizonyítványok
birtokosainak biztosított követelményeket és jogokat az ACS-ek határozzák meg, és azokat a
sportszabályzat szakági részeiben részletezik.
2.7

KIFEJEZÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Ez a rész a fő szövegben használt kifejezések egy részét fejti ki, és a légi sportokkal kapcsolatos
néhány általánosan elfogadott meghatározást és rövidítést tartalmaz.
(FAI osztály) - Ballonok
A FAI szempontjából ezek az olyan légi tevékenységek, bármely légi sport
vonatkozásában, amelyek a föld felszínétől számított 100 kilométernél kisebb
magasságban zajlanak
AL
Módosítások listája
Magasság (altitude) A közepes tengerszinttől (MSL) mért függőleges távolság. Lásd még a „QNH”
és a „Heihgt (magasság)” szavakat AMSL
Közepes tengerszint felet
ASC
Légi sport szakbizottság
Űrhajózás
A FAI szempontjából ezek az olyan tevékenységek, amelyek a földfelszíntől
számított 100 kilométernél nagyobb magasságban zajlanak AUW
Teljes súly/tömeg
B
(FAI osztály) – Léghajók/kormányozható léghajók
C
(FAI osztály) – Repülőgépek
C
(Hőmérséklet) – Celsius
CAS
Kalibrált repülési sebesség (műszer- és nyomáshibákra kalibrált IAS)
CASI
FAI általános légi sport szakbizottság
A
Repülés
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Tanúsítvány

A bizonyítványok aláírása és elkészítése és a repülési ellenőrzés folyamatával
kapcsolatos egyéb dokumentumok a FAI repülési teljesítmény hitelesítése
céljából
CIA
Nemzetközi ballonos szakbizottság
CIACA
Amatőr építésű és kísérleti repülőgép szakbizottság.
CIAM
Nemzetközi repülőmodellezés szakbizottság
CIG
Nemzetközi forgószárnyas légi jármű szakbizottság
CIMA
Nemzetközi mikrokönnyű és motoros siklóernyő szakbizottság
CIMP
Nemzetközi orvosi szakbizottság – FAI műszaki szakbizottság
CIVA
Nemzetközi műrepülő szakbizottság
CIVL
Nemzetközi sárkányrepülő és motoros siklóernyő szakbizottság
C of A
Légialkalmassági bizonyítvány
D
(FAI osztály) – Vitorlázó repülőgépek
DM
(FAI osztály) – Motoros vitorlázó repülőgépek
E
(FAI osztály) – Forgószárnyas légi jármű (helikopterek
és autogirók)
Földmodell
A geometriai számítások alapjául szolgáló matematikai felület.
A használt földmodellek az ellipszoid-, gömb- és síkvetület.
Ellipszoid
A FAI céljaira a rövid tengelye körül forgó ellipszis által formázott ellipszoid
használatos.
EnvC
A környezetvédelmi szakbizottság. A FAI műszaki szakbizottsága
F
(FAI osztály) – Repülőgépmodellek
FAI
Nemzetközi Repülő Szövetség (Fédération Aéronautique Internationale),
székhelye: Svájc, Lausanne.
FAI gömb
Pontosan 6371 kilométer sugarú gömb.
g
A gravitációs erő által okozott gyorsulás (9,81 m/sec2)
G
A gyorsuló tárgyon ébredő, a g többszörösében kifejezett erő.
G
(FAI osztály) – Ejtőernyőzés és beltéri ejtőernyőzés
GAC
Általános légi közlekedési szakbizottság
Geodéziai vonalak
Egy felület két pontját összekötő legrövidebb út
Geodéziai dátum
A földfelszín alakjának, méretének és térbeli elhelyezkedésének
meghatározása. A geodéziai dátum meghatározására az egyedi GNSSmegoldásokhoz és a térképkészítéshez van szükség. WGS84 (q.v.) egy
geodéziai dátum
GLONASS
Globális orbitális műholdnavigációs rendszer, az Egyesült Államok GPS
rendszeréhez hasonló orosz GNSS rendszer
GNSS
Globális műholdnavigációs rendszer (általános kifejezés az összes rendszerre,
mint például az orosz GLONASS és az amerikai GPS)
GNSS fix
A térben és időben lévő pont 4 dimenziós helyzete (szélesség, hosszúság,
magasság, UTC), a GNSS meghatározása szerint.
GPS
Globális helymeghatározó rendszer (Az US GNSS rendszert a Védelmi és
Közlekedési Minisztérium kezeli)
H
(FAI-osztály) – Függőlegesen fel- és leszálló légi járművek
Magasság (height)
Egy adott magassági dátumtól, például a felszállási helytől való függőleges
távolság.
Lásd még „QFE” és „altitude”
Homologáció
A repülési teljesítmény NAC vagy FAI által történő hitelesítése rekord
céljából
hPa
Hektopascal (nyomás mértékegysége, millibarral egyenlő)
I
(FAI osztály) – Emberi erővel hajtott légi járművek
IAS
Kijelzett repülési sebesség
ICAO
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet – központ: Montreal,
Kanada ICARE
Űrhajózási Rekordok Nemzetközi Szakbizottsága
IGC
Nemzetközi Vitorlázórepülő Szakbizottság
ISC
Nemzetközi Ejtőernyőzési Szakbizottság
ISA
Az ICAO által meghatározott Nemzetközi Normál Egyezményes Légkör.
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Hivatkozás: A ICAO Normál Egyezményes Légkör kézikönyve (kiterjesztett 80
kilométerre (262 500 lábra), Doc 7488-CD, harmadik kiadás, 1993, ISBN 929194-004-6.
K
(FAI osztály) – Űrhajó
M
(FAI osztály) – Billenőszárnyú légi jármű
min
perc, időegység (UT), az „ívperccel” összehasonlítva, ami amely 1
szögperc m/s Méter/másodperc
MSL
Közepes tengerszint
NAC
Nemzeti Légi Sport Irányítás
O
(FAI osztály) – Sárkányrepülők és siklóernyők
OO
Hivatalos megfigyelő
Szervező
A NAC vagy a FAI által jóváhagyott és azzal közreműködve vagy annak
nevében eljáró rendezvényszervező
Csapkodószárnyú repülőgép
Olyan gép, amely kizárólag csapkodó szárnyak segítségével
emelkedik levegőbe és tartja fenn a repülését
P
(FAI osztály) – Aero-űrhajó
QFE
Olyan magasságmérő-nyomásbeállítás, amely a talajon nulla értéket
eredményez QNH
Olyan magasságmérő-nyomásbeállítás, amely a tengerszint feletti magasság
megjelenítését eredményezi R (FAI osztály) – Mikrokönnyű légijárművek, motoros sárkányrepülők és
motoros siklóernyők
S
(FAI osztály) – Űrmodellek
Vitorlázórepülés
Folyamatos repülés fenntartása a légköri légmozgások függőleges irányú
összetevőjének kihasználása révén, hajtómű által biztosított tolóerő
felhasználása nélkül.
Űr
A FAI szempontjából a Föld felületétől mért 100 kilométernél magasabban.
Sportjogkörök
FAI sportrendezvények szervezésének és lebonyolításának joga, repülési és
űrhajózási rekordkísérletek jóváhagyása, tisztviselők kijelölése FAI-versenyek
és a rekordkísérletek felügyeletére, a FAI Légi Sport Szakbizottságok
munkájában való részvétel, valamint FAI sportengedélyek kiadása révén
személyek és csapatok FAI légi sportágakban történő versenyzésének
engedélyezése
STOL
Rövid fel- és leszállás
TAS
Tényleges repülési sebesség
U
(FAI osztály) – Pilóta nélküli légi jármű
UT
UTC a helyi idő egyeztetéséhez
UTC
Egyezményes koordinált világidő
Érvényesítés
Megerősítési vagy hivatalos jóváhagyási tevékenység. A FAI terminológiában
egy repülési teljesítménynek (vagy egy részének, például egy fordulópont
elérésének) jóváhagyása a FAI céljaira
Hitelesítés
A bizonyítékok ellenőrzésének és összegyűjtésének folyamata a repülési
teljesítmény érvényesítése céljából
Vincenty-módszer
A WGS84 ellipszoidon található pontpárok közötti távolság kiszámításának
tapasztalati módszere
Hivatkozás:
http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/inverse.pdf
Példa:
https://www.fai.org/page/world-distance-calculator
Vs
Átesési sebesség
VTOL
Függőleges fel- és leszállás
WADA
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség. Lásd http://www.wada-ama.org
WAG
Légi Világjátékok. Egy nemzetközi sportrendezvény, amely több FAI légi
sportot is magában foglal egyidejűleg, lásd GS 4.1.5.
WGS84 Föld dátum Lásd WGS84
WGS84
Világméretű geodéziai rendszer 1984 – A FAI szempontjából ez a szabványos
geodéziai dátum.
WGS84 ellipszoid 6356,7523 kilométeres fél kistengelyű és 6378,1370 kilométeres fél nagytengelyű
ellipszisen alapuló ellipszoid. A kistengely a polártengely.
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3 SPORTENGEDÉLYEK
3.1

SPORTENGEDÉLYEK

3.1.1

SZABÁLYZATBAN RÖGZÍTETT JOGOK: csak a sportjogkörrel rendelkező FAI-tagoknak
áll jogában a FAI nevében FAI sportengedélyt kiadni

3.1.2

A BIRTOKOS FELELŐSSÉGE: A sportengedély birtokosa elismeri, hogy ismeri és érti a
FAI sportszabályzatot, és vállalja az abban foglaltak betartását. Kizárólag érvényes FAI
sportengedéllyel rendelkező személyek vehetnek részt a FAI sportrendezvényeken és
rekordkísérletekben.

3.1.3

SPORTENGEDÉLYEK KIADÁSA: minden NAC felhatalmazást kap arra, hogy a
személyazonosság igazolására FAI sportengedélyeket adjon ki az adott NAC-ország
állampolgárai vagy lakosai közé tartozó egyéni tagjai számára.
A sportengedélyt kiadottnak kell tekinteni, ha a birtokos az adott sportengedélyt kiállító
hatóság FAI sportengedély adatbázisában szerepel, az összes szükséges információval
és az adott sportengedély érvényességi idejével együtt.
Az adatbázisban előírt információknak tartalmazniuk kell – de nem kizárólagos jelleggel –
a kiállító hatóság nevét, a birtokos nevét és elérhetőségét, valamint a NAC által adott
számot.
Sportengedély adható ki egy légisport-szakterületre (lásd a fenti 2.2. pontot) vagy több
légisport-szakterületre. Ezt az információt egyértelműen fel kell tüntetni a sportengedélyadatbázisban.
A FAI sportengedélyt minden NAC elismeri.

3.1.3.1

Azonosítás

3.1.3.1.1

A személy állampolgárságát az állampolgárságát igazoló és az érintett ország
kormánya által vagy annak nevében kiállított azonosító okmány igazolja. Ez a
dokumentum angol nyelvű, és ha nem, hivatalos angol fordítással kell ellátni.

3.1.3.1.2

A személy tartózkodási helye az a hely, ahol a személy személyes és
foglalkozási kötöttségek miatt általában minden naptári évben legalább 185
napig él, vagy foglalkozási kötelékek nélküli személy esetében, olyan személyes
kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatot mutatnak az adott személy és az a
hely között, ahol él. A személy lakóhelyét az érintett ország kormánya által vagy
annak nevében kiállított azonosító okmány vagy a NAC elnöke által aláírt eskü
alatt tett nyilatkozat igazolja. Ez a dokumentum angol nyelvű, és ha nem,
hivatalos angol fordítással kell ellátni.

3.1.3.1.3

Az állampolgárság nélküli személy személyazonosságát az adott lakóhely
szerinti ország kormánya által vagy annak nevében kiállított tartózkodási
engedély igazolja. Ez a dokumentum angol nyelvű, és ha nem, hivatalos angol
fordítással kell ellátni.

3.1.3.2

Egy személy egyidejűleg nem birtokolhat egynél több NAC által kibocsátott
sportengedélyt. Az a személy, aki a 3.1.3.6. pont rendelkezései szerint úgy dönt,
hogy egyik NAC-ból átmegy egy másikba, csak akkor kaphat sportengedélyt az
új NAC-jától, miután értesítette a korábbi NAC-ját, és az előző NAC-ja által
kibocsátott érvényes sportengedélyét be nem vonják. A sportengedélyek
adatbázisát közvetlenül a FAI titkársága frissíti, amint mindkét NAC-tól beérkezik
a dokumentáció.

3.1.3.3

Bár a NAC felhatalmazással rendelkezik a sportengedélyek kiadására, a NAC
átruházhatja ezt a hatáskört országának más repülésügyi szerveire, és
bevonhatja ezeket a szerveket azok terjesztésébe. Egy légi sportágra érvényes
sportengedélynek
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egy személytől fegyelmi okokból történő visszavonása esetén a NAC-nak
gondoskodnia kell arról, hogy az adott NAC által az ilyen személynek kiadott
minden más sportengedély is visszavonásra kerüljön (3.1.3.2.).
3.1.3.4

A NAC megtagadhatja a sportengedély kiadását.

3.1.3.5

A FAI 1.8.2. számú alapszabályának megfelelően a FAI Elnöksége vagy az
érintett ASC által meghatalmazott Főtitkár kiadhat Sportengedélyt olyan személy
számára, aki a
3.1.3.6. pont alapján nem kaphat Sportengedélyt. Ez a jog nem gyakorolható
olyan magánszemélyek tekintetében, akik egy olyan NAC-cal rendelkező ország
állampolgárai vagy lakosai, amely a március 31-i határidő előtt kifizette a
szükséges éves előfizetési díjakat, vagy pedig a 3.1.3 pontban foglaltak szerint
felfüggesztés alatt áll.

3.1.3.6
3.1.3.6.1

Képviseleti jogok
Egy ország állampolgára számára kiállítható FAI sportengedély, hogy képviselje
az adott ország NAC-ját az egyes kategóriájú sportrendezvényeken, valamint
részt vegyen kettes kategóriájú sportrendezvényeken és rekordkísérletekben. Az
állampolgárság FAI-definícióját lásd a 3.1.3.1.1 pontban, a képviselet változását
pedig lásd a 3.1.3.6.4 részben.

3.1.3.6.2
3.1.3.6.2.1

Lakos. A FAI lakosra vonatkozó meghatározását lásd a 3.1.3.1.2. pontban.
Egyes kategóriájú rendezvények. Egy ország olyan lakosa részére, aki nem
állampolgára az adott országnak, kiállítható FAI sportengedély, hogy képviselje
az adott ország NAC-ját az egyes kategóriájú sportrendezvényeken a képviselet
megváltozásáról szóló 3.2.3.6.4. pont alapján.
Kettes kategóriájú rendezvények és egyéb FAI-rendezvények. Egy ország olyan
lakosa részére, aki nem állampolgára az adott országnak, a tartózkodási ország
NAC-ja kiállíthat FAI sportengedélyt, hogy részt vehessen a kettes kategóriájú
sportrendezvényeken és olyan tevékenységekben, mint például a
rekordkísérletek, a 3.1.3.2. pont alapján, amely megtiltja, hogy egyszerre két
sportengedély birtoklását.

3.1.3.6.2.2

3.1.3.6.3

Több állampolgárság. Az a személy, aki több állampolgársággal rendelkezik,
szabadon választhatja ki az állampolgársággal rendelkező országok egyikének
NAC-ját, hogy FAI sportengedélyt igényeljen. Ha egy ilyen személy később egy
másik ország állampolgárságára kíván áttérni, ezt a lakóhely szerinti országtól
függetlenül is megteheti, a képviselet megváltozásáról szóló 3.1.3.6.4. pont
alapján.

3.1.3.6.4

Képviselet megváltoztatása – egyes kategóriájú rendezvények. Ha egy
versenyző egyes kategóriájú rendezvényen képviselt egy országot, az adott
versenyző nem képviselhet más országot egyes kategóriájú rendezvényen azon
egyes kategóriájú verseny lebonyolításának hónapját követő hónaptól
kezdődően huszonnégy hónapon keresztül vagy az adott ASC által megállapított
hosszabb időn át, amelyiken a versenyző az első országot képviselte.
Lásd még a 3.1.3.2. részt, amely megakadályozza két sportengedély egyidejű
birtoklását. Olyan kivételes körülmények között, amikor geopolitikai változás és
nem személyes döntés miatt egy versenyző egy másik ország lakosává válik, és
már nem jogosult az előző ország által kibocsátott sportengedélyre, ez az
időtartam azzal a feltétellel csökkenthető, hogy az érintett NAC írásban
jóváhagyja, az ügyet pedig a CASI-iroda felülvizsgálja és jóváhagyja.

3.1.4

A SPORTENGEDÉLYEK ÉRVÉNYESSÉGE: egy sportengedély birtokosának olyan
hivatalos okmány bemutatására lehet szüksége, amelyen szerepel a személyazonosságát
igazoló fényképe és aláírása.

3.1.5

A SPORTENGEDÉLYEK VISSZAVONÁSA: a sportengedélyt az azt kibocsátó FAI vagy
NAC visszavonhatja.

3.1.6

A SPORTENGEDÉLY-ADATBÁZIS ADATAINAK EGYÉB FELHASZNÁLÁSA: A NAC
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felhasználhatja a FAI sportengedély-adatbázisból származó információkat, például a FAIazonosítót, miközben más belső dokumentumokat, például tagsági kártyákat és jártassági
bizonyítványokat állít elő.
3.1.7
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UAV REKORDOK: a pilóta nélküli légi járművek (UAV) rekordkísérleteihez a
sportszabályzat 12. részében foglaltak szerint FAI UAV rekordengedély kerül kiállításra. A
3. fejezet szerinti egyéb eljárások alkalmazandók, amelyek a „sportengedély” kifejezést az
„UAV-rekordengedély” kifejezéssel helyettesítik. Ilyen
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engedélyt magánszemély helyett vállalati szervezet számára lehet kiadni, általában az
érintett UAV-típust üzemeltető hatóság számára.
3.2

SPORTENGEDÉLY BESZOLGÁLTATÁSA

3.2.1

Egy FAI sportrendezvényen való részvételből kizárt versenyző úgy tekintendő, hogy
sportengedélyét beszolgáltatta a rendezvényigazgatónak. Minden ASC meghatározza a
kizárás okait.

3.2.2

A kizárt versenyző nem jogosult a nevezési díj semmilyen részének visszaigénylésére, és
a rendezvény során nem jogosult semmilyen díjra. A sportengedély beszolgáltatásának
késedelmét hozzá kell adni a beszolgáltatás időtartamához.

3.2.3

A sportengedély beszolgáltatásának ideje alatt tilos bármilyen FAI sporttevékenységben
részt venni, beleértve a rekordkísérleteket is. A NAC a 3.2.1. pontban előírt kizáráson kívül
minden beszolgáltatási időszakot is meghatároz.

3.2.4

A kizárás az érintett NAC fegyelmi eljárását vonja maga után, és a rendezvényigazgató a
rendezvény végén a kizárt versenyző NAC-ja felé megküldi a beszolgáltatott engedélyt és
az események írásos összefoglalását. A NAC felel a sportengedély-adatbázis hét napon
belüli frissítéséért, az ilyen fegyelmi eljárás következtében bekövetkező bármely
változással együtt.
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AZ OLDAL SZÁNDÉKOSAN ÜRES

Azért, hogy kétoldalas nyomtatás esetén a következő rész a borítóval azonos oldalra kerüljön
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4 SPORTRENDEZVÉNYEK
4.1

RENDEZVÉNYEK OSZTÁLYOZÁSA

A sportrendezvény a NAC vagy a FAI által vagy annak nevében szervezett légi sport rendezvény vagy
egyéb meghatározott verseny. Az osztályozási célokra a 4.1.1–4.1.5. pontban szereplő
meghatározásokat kell alkalmazni. Egyéb meghatározások és besorolások a sportszabályzat szakági
részében találhatók.
4.1.1

NEMZETI SPORTRENDEZVÉNY: kizárólag a rendező NAC résztvevői számára nyitott
sportrendezvény.

4.1.2

NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNY: olyan sportrendezvény, amelyre a nevezés egynél
több NAC vagy olyan személyes résztvevő számára nyitott, aki érvényes sportengedéllyel
rendelkezik, amelyet közösen bocsát ki egynél több NAC.

4.1.3

REGIONÁLIS BAJNOKSÁGOK

KONTINENTÁLIS BAJNOKSÁG. Nemzetközi sportrendezvény, amely a
sportszabályzatban meghatározott adott kontinentális régió (lásd 2.5 fejezetet)
összes NAC-jának, valamint szabad helyek esetén más meghívott, nem jogosult
NAC résztvevői számára nyitott. A verseny végén a legmagasabb összesített
pontszámot elérő, adott régión belüli egyik NAC versenyzője vagy csapata lesz
a győztes, és megkapja a kontinentális regionális bajnok címet.
4.1.3.2. pont alapján nem kaphat Sportengedélyt.
EGYÉB
REGIONÁLIS
CSOPORTOSULÁSOK BAJNOKSÁGAI. A fentieknek megfelelően, de a 2.5
pontban nem szereplő, de az általános légi sport szakbizottság által az adott
bajnokságra jóváhagyott országok más regionális csoportosulásai esetében.
Ebbe beletartoznak a kontinenseken belüli vagy a transzkontinentális csoportok
is.
4.1.4
VILÁGBAJNOKSÁG. Nemzetközi sportrendezvény, amely minden NAC résztvevője
számára nyitott, és ahol a győztes a világbajnok címet kapja.
4.1.3.1

4.1.5

LÉGI VILÁGJÁTÉKOK. Nemzetközi sportrendezvény, amely egyszerre több FAI légi
sportot is magában foglal, és NAC-ok résztvevői számára nyitott. A WAG szabályai a FAItól szerezhetők be. A CASI jóváhagyja a WAG-ra vonatkozó általános szabályokat. A WAG
esetében, ahol ezek az általános szabályok ellentétesek a sportszabályzattal, az általános
szabályok az irányadók.

4.1.6

TÖBB SPORTÁGAS VERSENYEK. Olyan verseny, amelyben egy vagy több légi sport
sportrendezvénye szerepel, de a légi sportokon kívül más sportágat is tartalmaz.
Amennyiben a rendezvények FAI-ellenőrzés alatt állnak, a FAI sportszabályzatot és –
amennyire lehetséges – az egyes kategóriájú rendezvényekre vonatkozó
versenyszabályokat fogják alkalmazni. A verseny koncepciójának megfelelően ezeket a
szabályok az érintett ASC(k) által átdolgozhatók, és a FAI elnökség/központi iroda
megállapodhat egy speciális rendezvény előterjesztéséről. A rendezvény végleges
szabályait a 4.4.3. pont szerint az ASC(k)-nek és a FAI elnökségnek is jóvá kell hagynia.

4.2

NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK REGISZTRÁLÁSA

A FAI nemzetközi sportnaptárat tart karban és tesz közzé. Az elfogadáshoz a nemzetközi
sportrendezvényt a jóváhagyó vagy szervező NAC(ok) által regisztrálni kell a FAI versenynaptárába.
Az ilyen regisztrációnak legkésőbb harminc nappal a rendezvény kezdete előtt (vagy ha egy ASC a
vonatkozó szakági részben előírja, ennél is korábban) meg kell érkeznie a FAI Titkárságra. Ezt a
regisztrációt bármely FAI-jóváhagyott formátumban be lehet nyújtani.
4.3

SPORTRENDEZVÉNYEK ELISMERÉSE

4.3.1

Amennyiben a FAI általános ülése másként nem határoz, a FAI versenynaptárban (4.2)
bejegyzett sportrendezvényeket a FAI szabályainak megfelelően kell megtartani.

4.3.2

A 4.3.1. pont mellett az egy éven belül lezajló, bejegyzett sportrendezvényeket csak
akkor fogadják el, ha a szervező NAC teljesítette a FAI-val szembeni összes
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kötelezettségét.
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4.4

A FAI SPORTNAPTÁRBAN FELSOROLT SPORTRENDEZVÉNYEK
EGYES KATEGÓRIÁJÚ RENDEZVÉNYEK
Légi világjátékok, az általános konferencia jóváhagyásával.
A Világbajnokság és a kontinentális regionális bajnokság, amelyet az érintett
ASC-k jóváhagytak, és amelyet az elnökség a FAI sportnaptár jóváhagyásának
részeként megerősített (4.2.2.11 alapszabály).
Az érintett ASC-k által jóváhagyott nemzetközi sportrendezvények.

4.4.1.1
4.4.1.2

4.4.1.3
4.4.1

KETTES KATEGÓRIÁJÚ RENDEZVÉNYEK: A meghatalmazott NAC-ok által vagy azok
feljogosításával szervezett egyéb nemzetközi sportrendezvények.

4.4.2

TÖBB SPORTÁGAS VERSENYEK. A FAI EB jóváhagyásával. A jóváhagyás kiterjed arra,
hogy a résztvevők a verseny szervezőjével egyeztetett módon NAC-ot képviselő (nemzeti
delegációvá váló) személyek vagy független személyek.

4.4.3

RENDEZVÉNY NEVEZÉSI FELTÉTELEI

4.4.3.1

Egyes kategóriájú rendezvények. A NAC-ot képviselő és a FAI-résztvevőket
képviselő nevezés korlátozott (lásd 4.5.1). A vonatkozó ASC által meghatározott
legalább 4 vagy ennél nagyobb számú NAC-ot a hivatalos regisztrációs időszak
végéig be kell nevezni a regisztrációs díj megfizetésével. Ha az előírt minimális
számú NAC-nál kevesebb nevező van, a megfelelő ASC-nek kell eldöntenie,
hogy sor kerül-e a rendezvényre, és el kell döntenie, hogy átadásra kerül-e a
bajnoki cím.

4.4.3.2

Kettes kategóriájú rendezvények. A nevezés a NAC-ot képviselő nemzeti
küldöttségek, valamint a szervező döntése alapján az érvényes sportengedéllyel
rendelkező egyéni résztvevők számára is nyitva áll. A nevezések minimális
számát a rendezvény szabályainak tartalmaznia kell.

4.4.3.3

Több sportágas versenyek. A nevezés a szervező meghívásával a NAC (nemzeti
delegációvá válás) vagy/és a résztvevők számára egyaránt nyitva áll, ahogy
azokat a FAI az alábbi eljárások szerint jelöli:
A NAC-ot képviselő résztvevők kiválasztási folyamata az, hogy az
érintett ASC(k) meghatározhatják a részvételhez szükséges minimális
teljesítménykövetelményeket, és/vagy korlátozhatják a résztvevők
számát. Miután a NAC-ok kijelölték a résztvevőket, az ASC(k)
jogosultak megtagadni a jelölést, és alternatív megoldást kérni.
A résztvevők kiválasztási folyamata az, hogy ezeket a megfelelő
ASC(k) jelölik őket. Miután a FAI sportengedélyt kiállító NAC-okat
tájékoztatták a jelölésekről, a NAC jogosult megtagadni a jelölést, és
alternatív megoldást javasolni.

4.4.4.3.1

4.4.4.3.2

A RENDEZVÉNYEK GYAKORISÁGA ÉS HELYSZÍNE: az egyes ASC-knek a következő
alapelvek szerint kell meghatározniuk a rendezvényeik gyakoriságát és helyszínét:

4.4.4

A világ- és kontinentális bajnokságot körülbelül kétévente kell tartani bármely
sportágban vagy osztályban, a sportszabályzat szakági részében leírtakkal
összhangban.
Ha lehetséges, a világ- és kontinentális bajnokságot nem szabad ugyanabban a
naptári évben megrendezni.

4.4.4.1

4.4.4.2

4.5

RÉSZTVEVŐK

4.5.1

NEVEZŐ: olyan személy vagy NAC, akitől egy sportrendezvényen való részvétel céljából
kitöltött nevezési formanyomtatvány érkezett. A NAC képviseletére nem képes személy
vagy személyek részvételét a FAI Elnökség vagy az érintett ASC engedélyezheti, az ilyen
személy vagy csapat meghatározása pedig FAI Résztvevő.

4.5.2

VERSENYZŐ: egy sportrendezvényre nevezett és azon versenyző személy.
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CSAPAT: két vagy több versenyzőből álló csoport, akik együttes teljesítménye alapján
kerül kiszámításra az eredmény.

4.5.3

4.5.3.1. pont alapján nem kaphat Sportengedélyt.
NEMZETI CSAPAT. Egy NAC-ot képviselő két
vagy több versenytársból álló csoport.
4.5.3.2
NEMZETKÖZI CSAPAT. Két vagy több versenyzőből álló csoport, akik
együttesen egynél több NAC-ot vagy FAI-résztvevőket képviselnek a 4.5.1.
pontban meghatározottak szerint, de nem tartoznak a FAI-csapatok közé.
4.5.3.3
FAI CSAPAT. Két vagy több FAI-résztvevőből álló csoport.
4.5.4

BAJNOK: világbajnokság vagy regionális bajnokság győztese által elnyert cím. A Légi
Világjátékok verseny győztese a Légi Világjátékok Bajnoka címet kapja az érintett
versenyen.

4.5.5

RÉSZVÉTEL

4.5.5.1

Az egy éven belül rendezett nemzetközi sportrendezvények csak olyan NAC-ok számára
nyitottak, amelyek eleget tettek a FAI felé fennálló összes kötelezettségüknek.

4.5.5.2

Minden nemzetközi sportrendezvényt szervező NAC-nak minden ésszerű erőfeszítést
meg kell tennie annak érdekében, hogy az adott rendezvényen való részvételre jogosult
nevezők beléphessenek az országukba. Ha a szervező NAC úgy találja, hogy egy másik
ország nevezője számára bármilyen okból megtagadják a belépést, haladéktalanul
tájékoztatnia kell a FAI főtitkárát, az érintett ASC elnökét és a nevező NAC-ját.

4.5.5.3

A FAI-résztvevők meghívást kaphatnak nemzetközi sportrendezvényeken
részvételre, feltéve, hogy a szervező NAC és a megfelelő ASC jóváhagyja azt.

4.5.5.4

A csapatrendezvények az érintett ASC korlátozhatja a nemzetközi csapatok egyes
kategóriájú rendezvényekben való részvételét.

4.6

való

KÉPVISELETI JOGOK

4.6.1

Az egyes kategóriájú nemzetközi sportrendezvényeken a versenyző a FAI sportengedélyt
kibocsátó NAC-ot képviseli, hacsak nem egy nemzetközi csapathoz tartozik. A NAC-ok
felelősek annak biztosításáért, hogy a kettes kategóriájú nemzetközi sportrendezvényeken
részt vevő, az általuk kiadott FAI sportengedély birtokló versenyzők betartsák a FAI
sportszabályzatot és a rendezvény szabályait és előírásait.

4.6.2

A 4.5.1. és/vagy 4.6.1. pontnak megfelelő FAI versenyzőket vagy csapatokat meghívhatják
nemzetközi sportrendezvényeken történő részvételre, abban az esetben, ha a szervező
NAC megerősíti, hogy vannak szabad helyek.

4.7

FAI SPORTRENDEZVÉNY MEGRENDEZÉSÉRE VONATKOZÓ PÁLYÁZATOK

4.7.1

PÁLYÁZATOK: a NAC által vagy nevében az egyes kategóriájú rendezvény megtartására
tett ajánlatoknak meg kell felelniük az illetékes ASC által kiadott egyedi szabályoknak.

4.7.2

NEVEZÉS EGY ORSZÁGBA: az ajánlatnak részleteznie kell a résztvevők nevezésének
feltételeit a rendezvény országába vagy helyszínére. Amennyiben bármilyen korlátozást
javasolnak vagy találnak, a FAI elnöksége dönt arról, hogy azok elfogadhatók-e, miután
az érintett ASC és a CASI Iroda tanácsot adott a sporttal kapcsolatos szempontokról.

4.8

A FAI SPORTRENDEZVÉNYEK VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.8.1

EGYES KATEGÓRIÁJÚ RENDEZVÉNYEK: Az egyes kategóriájú rendezvényekre
vonatkozó általános szabályokat a sportszabályzat szakági részeinek tartalmaznia kell.
Az adott rendezvényre vonatkozó versenyszabályok nem ütközhetnek a
sportszabályzatban foglalt szabályokkal. Ezeket az érintett ASC előzetesen jóváhagyja,
és azt követően nem módosíthatók.

4.8.2

KETTES KATEGÓRIÁJÚ RENDEZVÉNYEK: A kettes kategóriájú tartozó
rendezvényekre vonatkozó általános előírásoknak és versenyszabályoknak – amennyire
lehetséges – az egyes kategóriájú rendezvényekre kell alapulniuk, és elvben nem lehetnek
ellentétesek azokkal.
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4.8.3

28

A FAI HATÁSKÖRE: a szabályokban, előírásokban, programokban és egyéb hivatalos
dokumentumokban szerepelnie kell a FAI hatáskörébe tartozásra vonatkozó
megállapításnak és a FAI logónak.
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4.8.4

TISZTELETBELI MEGHÍVÓK: a szervezőknek az egyes kategóriájú rendezvényeken
biztosítaniuk kell tiszteletbeli meghívók kibocsátását (pl. a nyitó és záró ünnepségekre) a
FAI elnöke és az érintett FAI légi sport szakbizottság elnöke számára. Az ilyen
meghívásoknak egyértelművé kell tenniük, hogy a szervező milyen mértékű vendéglátást
tud felajánlani, ha módjában áll.

4.8.5

NYELV: a NAC-ok és a versenyzők számára küldött, illetve a rendezvény során kiadott
szabályoknak, előírásoknak és információknak angol nyelvűnek kell lenniük, és a
szervezők döntése szerint használható a francia és/vagy a házigazda ország nyelve is.
Minden értelmezésben az angol nyelvű változat az irányadó.

4.8.6

BIZTOSÍTÁS: A verseny szervezőinek meg kell fontolniuk a felelősségbiztosítást
szerezzenek a résztvevők és a szervezők védelme érdekében. A szervezőknek meg kell
fontolniuk azt, hogy a részt vevő NAC-ok és/vagy versenyzők egyedi egészségügyi és
balesetbiztosítást kössenek. Ha egy FAI-rendezvény szervezője ilyen rendezvényre
biztosítást nyújt vagy ahhoz segítséget nyújt, akkor minden ilyen biztosításnak meg kell
felelnie a versenyszabályokban meghatározott minimumkövetelményeknek.

4.9

NEVEZÉSEK

Az egyes kategóriájú rendezvényre vonatkozó nevezési kérelmeket csak azon a NAC-n keresztül
lehet benyújtani, amelynek a sportengedélyét a kérelmező birtokolja, FAI nevező esetén pedig a
kérelmet a FAI-n keresztül kell benyújtani.
4.10 A NEVEZŐ FELELŐSSÉGE
4.10.1

SPORTSZABÁLYZAT, SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK ELFOGADÁSA: A nevezőknek
és a versenyzőknek ismerniük, érteniük kell, valamint el kell fogadniuk és be kell tartaniuk
a sportszabályzatot és a rendezvényre vonatkozó szabályokat, előírásokat, valamint úgy
kell tekinteni, hogy a nevezéssel fenntartás nélkül elfogadja azokat. Meg kell becsülniük,
hogy ők képviselik a NAC-juk nemzeti válogatottját, vagy a kettes kategóriájú
rendezvényeken ők hazájuk nagykövetei, és sportszerűen kell versenyezniük, és hogy
viselkedésüket nem illetheti szemrehányás.

4.10.2

DOPPING, ALKOHOL, BETEGSÉG ÉS SÉRÜLÉS: ez a FAI által közzétett, és a
Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által a légi sportokban alkalmazásra
jóváhagyott „FAI doppingellenes szabályok és eljárások” című dokumentum rövid
kivonata.

4.10.2.1

4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4
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Meghatározás. A dopping egy vagy több tiltott anyag vagy módszer, vér vagy
vérkészítmény, illetve ezek kimutatásának megnehezítésére irányuló manipuláció
képezi a részét. Ez lehet szándékos, nem szándékos, gondatlanságból vagy
mulasztásból fakadó, illetve egyéb körülmények szerinti. A doppingvétségnek
minősül a doppingellenőrző vizsgálatok visszautasítása vagy be nem tartása, a
doppingellenőrzés meghamisítása, tiltott anyag vagy módszer birtoklása vagy
doppingbűncselekmény elősegítése is.
Irányelv. A FAI irányelve, hogy megakadályozza a helytelen használatot, a
visszaélést és a csalást a doppinggal kapcsolatos esetekben. A dopping ellentétes
a méltányos és a tisztességes játék FAI elveivel, és potenciálisan káros a légi
sportok résztvevőinek biztonságára nézve.
Tiltott anyagok. Ezek szerepelnek a WADA szabvány listájában, amely a tesztelés
időpontjában érvényes volt (a www.wada-ama.org címen). A FAI-ban szerepel az
alkohol is (meghatározott szint felett) repülésbiztonsági okokból.
A versenyző felelősségek. A FAI-szabályok alapján sportrendezvényekre nevező
összes versenyzőnek el kell fogadnia, hogy a doppingellenőrzések során minta
szolgáltatására és az ellenőrző szervekkel történő együttműködésre szólíthatók fel.
A tiltott anyagot tartalmazó vagy tiltott módszer használatát igénylő, dokumentált
egészségügyi állapotú nevezőknek az érintett rendezvény előtt a FAI
doppingellenes szabályainak megfelelően be kell szerezniük terápiás használat
miatti mentességről (TUE) szóló igazolást. Továbbá, ha a rendezvény során vagy
közvetlenül az megelőzően felmerülő okokból a versenyző gyógyszert vagy
gyógykezelést kap, vagy egészségügyi állapotban, betegségben vagy sérülésben
szenved, amely veszélyeztetheti a biztonságot, vagy érvénytelenítheti az engedélyt,
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a verseny előtt írásban tájékoztatnia kell a versenyigazgatót.
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4.11 NEVEZÉSEK ELFOGADÁSA
4.11.1

A bejegyzést csak akkor lehet elfogadni, ha azt hivatalos nevezési lapon, a teljes nevezési
díjjal együtt nyújtják be, és az a megadott határidő előtt megérkezik.

4.11.2

A késői nevezéseket csak akkor lehet a szervező döntése alapján elfogadni, ha a késésre
jó ok van, és ha elegendő üres hely van még.

4.11.3

A nevezési űrlap részleteit és eljárásait egy ASC-nek kell meghatároznia, és a
szervezőknek ezeket a formanyomtatványokat és eljárásokat a rendezvény internetes
oldalán elérhetővé kell tenniük. A hiányos vagy pontatlan adatokat tartalmazó
nyomtatványokat nem lehet elfogadni.

4.12 NEVEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA
A nevezések csak a versenyszabályokban meghatározott időpontig, de szükségszerűen a rendezvény
kezdete előtti időpontig módosíthatók. A versenyzők, a berendezések vagy a géposztály
megváltoztatása csak a rendezvény szabályaiban és előírásaiban foglaltak szerint lehetséges.
4.13 NEVEZÉSEK ELUTASÍTÁSA
Az rendezvény szervezője nem utasíthatja el az egyes kategória rendezvényére való, jóhiszeműen és
a nevezés feltételeinek megfelelően leadott nevezést.
4.14 A NEVEZÉSI DÍJAK VISSZAKÜLDÉSE
4.14.1

Ha nem kerül sor a rendezvényre, a nevezési díjakat teljes egészében vissza kell fizetni.
Ha a rendezvény megtartásra kerül, de vis maior miatt törölték vagy leállították, a fel nem
használt nevezési díjakat az érintett ASC által meghatározott mértékben vissza kell fizetni.
A törlésről szóló határozat meghozatala előtt az érintett ASC-nek konzultálnia kell a FAI
Főtitkárával, aki szükség szerint tájékoztatást és konzultációs lehetőséget biztosít. Az
eljárásokat eseti alapon értékelik. A FAI-t érintő politikai következményekkel járó
esetekben az elnökség is részt vehet a folyamatban.

4.14.2

Az a versenyző vagy csapat, amely a nevezésének elfogadását követően visszalép a
rendezvényen történő részvételtől, jogosult lehet a befizetett nevezési díjak teljes vagy
részleges visszatérítésére, az érintett ASC által megállapított feltételeknek megfelelően.
Ezeket a kritériumokat egyértelműen meg kell jelölni az FCE ajánlatában, a vonatkozó
ASC által kibocsátott előírások (lásd 4.8.1.) szerint

4.15 EREDMÉNYEK DÍJÁTADÁS
4.15.1

A ZSŰRI JÓVÁHAGYÁSA: A nemzetközi sportrendezvény eredményei csak akkor válnak
véglegessé, ha a sportbizottság minden óvással foglalkozott és a sportbizottság funkciója
megszűnik. A végső eredményeket a díjátadó ünnepség megtartása előtt nyilvánosságra
kell hozni.

4.15.2

AZ EREDMÉNYEKRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS

4.15.2.1

4.15.2.2
4.15.2.3

DÍJÁTADÁS

4.15.3
4.15.3.1
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Az egyes kategóriájú rendezvényének eredményeit lehetőség szerint a díjadás
előtt, a rendezvény végét követő (24) órán belül elektronikus úton mindenképpen
meg kell küldeni a FAI titkárság felé.
Egy FAI légi sport rendezvény eredményeit megfelelő formában a házigazda
NAC, az összes versenyző és a NAC-ok, egyes kategóriájú rendezvény esetén
pedig a FAI titkársága felé is haladéktalanul rendelkezésére kell bocsátani.
Az egyes kategóriájú rendezvények esetén a sportbizottság elnökének
legkésőbb nyolc nappal a rendezvény végét követően tájékoztatnia kell a FAI
Titkárságot a benyújtott óvások, a visszavont, fenntartott vagy elutasított óvások
számáról és az azokkal kapcsolatos sportbizottsági határozatokról.

Az egyes kategóriájú rendezvényeken a FAI zászlót fel kell vonni és a FAI
himnuszt le kell játszani. Minden osztály első, második és harmadik helyezettje
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országának zászlaját fel kell vonni, és a bajnok országának himnuszát le kell
játszani. Abban az esetben, ha a bajnoki címre holtverseny alakul ki, akkor a
bajnokok országainak himnuszát le kell játszani.
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4.15.3.2

4.15.3.3

A FAI minden világ- és kontinentális regionális bajnokság és légi világjátékok
esetén kioszt arany-, ezüst- és bronzérmet. Ezeket az érmeket a FAI titkársága
biztosítja, vagy ha a FAI titkársága nem biztosítja, akkor azoknak meg kell
felelniük a FAI-érmek specifikációjának. Az összesített bajnokság első, második
és harmadik helyezett versenyzőinek adják át azokat, adott esetben beleértve a
női és ifjúsági kategóriákat is. Minden érmet az érintett ASC finanszíroz. A
költségeket a szervezőre lehet hárítani, ha az ASC így dönt. Ha az ASC igényli,
a FAI arany-, ezüst- és bronzérmeket minden olyan csapat tagjának is oda lehet
ítélni, akik egy helyezésért versenyeznek (pl. formaugró ejtőernyősök,
repülőmodellező versenycsapatnak stb.). Amennyiben a csapatok a
bajnokságban elért egyéni eredményeken alapulnak, a csapatvezetőknek csak
akkor adható arany-, ezüst- és bronzérem, ha ezek a csapatok első, második
vagy harmadik helyezést érnek el, és az ASC döntése esetén az ilyen csapatok
minden tagjának kisebb FAI csapatérmet is át lehet adni. A győztes csapatok
nagy FAI érmeit a csapatvezetőnek kell továbbítania a megfelelő NAC-hoz vagy
más olyan szervhez, amelyet a csapat képvisel. Az ASC ilyen irányú döntése
esetén FAI-diploma adható a többi csapatnak. A szervezők saját belátásuk
szerint további díjakat ítélhetnek oda, és további oklevelek is odaítélhetők, ha a
férfi és a női versenyzők külön eredménnyel rendelkeznek.
Minden, a sportszabályzatban vagy a rendezvény szabályaiban és előírásaiban
hivatkozott érmet, oklevelet és díjat, legyen akár serleg, akár pénzdíj, legkésőbb
a hivatalos díjátadón át kell adni. Az e rendelkezés alóli bármely kivételt az ASC
engedélyezhet.

4.16 BERENDEZÉS/ESZKÖZÖK
Az egyes szakági részeken az ASC-k meghatározhatják az alkalmazandó berendezések, elektronikus
vagy mechanikus eszközök és pontrendszerek műszaki szabványait és kritériumait.
4.17 KORKATEGÓRIÁK
Minden ASC meghatározhatja a 1. vagy 2. kategóriájú rendezvények esetén követendő korcsoportbesorolást. (Seniorok, ifjúságiak, 18 év alattiak, 20 év alattiak stb.)
A versenyző a FAI-szabályok szerinti korcsoport-versenyben jogosult versenyezni, ha az adott
korcsoport-besorolásban meghatározott kortartományon belülre esik. A versenyzőnek képesnek kell
lennie arra, hogy az illetékes hatóság által kiállított érvényes útlevél vagy más okmányminta
bemutatásával igazolja életkorát. Az a versenyző, aki elmulasztja vagy elutasítja az ilyen igazolás
benyújtását, nem vehet részt ilyen csoportban.
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AZ OLDAL SZÁNDÉKOSAN ÜRES

Azért, hogy kétoldalas nyomtatás esetén a következő rész a borítóval azonos oldalra kerüljön
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5 SPORTRENDEZVÉNYEK ELLENŐRZÉSE
5.1

A NAC FELELŐSSÉGE

5.1.1

ELLENŐRZÉS ÉS TANÚSÍTÁS: Minden NAC felelős az ellenőrzése alatt álló FAI
sportrendezvények, rekordok és koszorúrepülések ellenőrzéséért és tanúsításáért.

5.1.2

ELLENŐRZÉS: A FAI bármikor kérheti annak igazolását, hogy egy teljesítmény, rekord
vagy rendezvény ellenőrzése a sportszabályzatban előírtaknak megfelelően történt-e.
Elutasíthatja az elismerést, ha a bizonyítékokat elégtelennek találja.

5.2

A TELJESÍTMÉNYT ELLENŐRZŐ TISZTVISELŐK

5.2.1

HIVATALOS MEGFIGYELŐK: a teljesítmény ellenőrzését végző tisztviselőknek a NAC
által bejegyzett hivatalos megfigyelőknek kell lenniük. A hivatalos megfigyelők jogosultak
a FAI-rekordok és a koszorúrepülések rendezvényeinek ellenőrzésére és tanúsítására.
Ismerniük és érteniük kell a FAI sportszabályzatot, valamint a tanúsítandó adott
rendezvények szabályait és előírásait. Az ASC-k meghatározzák a hivatalos megfigyelők
képesítési kritériumait légi sporttevékenységeik során, és ezeket a kritériumokat és
feladatokat a sportszabályzat szakági részeiben teszik közzé. Ezt a képesítést a hivatalos
megfigyelő NAC-ja igazolja.

5.2.2

ALKALMASSÁG: a rekord- vagy koszorúrepülések hivatalos megfigyelőjének
függetlennek kell lennie, és vele szemben nem állhat fenn összeférhetetlenség.

5.2.3

JELENLÉT: a hivatalos megfigyelő csak akkor igazolhat egy teljesítménnyel kapcsolatos
rendezvényt, ha jelen van a tanúsítandó rendezvényen. Igazolhatja a tényállási tényt, ha
hamarosan megérkezik, és nincs kétség az igazolással kapcsolatban.

5.2.4

Abban az esetben, ha a teljesítményt video bizonyíték alapján értékelik, csak egy hivatalos
megfigyelőnek kell jelen lennie a felvétel ellenőrzéséhez, és a teljesítményt a felvétel
felhasználásával kiértékelheti a szükséges számú hivatalos megfigyelő egy későbbi
időpontban, vagy internetkapcsolaton keresztül.

5.2.5

IDEIGLENES ÁLLAPOT

5.2.5.1

5.2.5.2

5.2.6

5.3

A légiforgalmi irányítók (tájékoztató szolgálat és repülésvezető is) ideiglenes
hivatalos megfigyelői státusát a felszállási, indulási és célvonalak, fordulók vagy
ellenőrző pontok és leszállások megfigyelésére kell felvállalni. A világbajnokság
vagy a kontinentális bajnokság alatt hivatalosan bejegyzett asszisztensek és
tisztviselők, illetve a sportszabályzat szakági részeiben megadott egyéb
versenyek, amelyek a versenyigazgató felügyelete alatt járnak el, szintén
hivatalos megfigyelőként tevékenykedhetnek.
Ha egy esemény a hivatalos megfigyelő működési területén kívül történik, az
eseményt két független, megfelelő jártasságú és kompetenciájú szemtanú
tanúsíthatja, akik megadják címüket és írásba adják a versenyszabályzat
vonatkozó részében kért információkat. A hivatalos megfigyelők által végzett
tanúsítást a nyilatkozatok ellenőrzését követően egy hivatalos megfigyelőnek
kell ellenjegyeznie.
KÖTELESSÉGSZEGÉS: kötelességszegés esetén a hivatalos megfigyelő kinevezése
visszavonásra kerül. A gondatlan tanúsítványok vagy a szándékos valótlanság az érintett
NAC fegyelmi eljárását vonja maga után.

REKORDOK FAI SPORTRENDEZVÉNYEK SORÁN

Amennyiben egy rekordot egy sportrendezvény részeként értek el, a szervezőnek igény esetén együtt
kell működnie az igénylővel az információk összeállításában és beküldésében, és el kell végezniük az
egyéb szükséges tennivalókat, például a nemzetközi rekordokkal kapcsolatban az érintett NAC és a
FAI megadott időn belül történő értesítését (lásd 7.8). Az igénylő továbbra is felelős annak
biztosításáért, hogy minden igénylési eljárást elvégeznek.
5.4
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AZ EGYES KATEGÓRIÁJÚ NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK TISZTVISELŐI
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NEMZETKÖZI TISZTVISELŐK

5.4.1

A tanácsadás, az egyeztetés és a szabályértelmezés a 5.4.2. pontban
meghatározottak alapján a Nemzetközi sportbizottság hatáskörébe tartozik. A
teljesítmény szubjektív értékelései a FAI-bírók hatáskörébe tartoznak, az 5.4.3.
pontban meghatározottak szerint. A nemzetközi sportbizottság tagjai és a FAI
versenybírók a FAI nevében eljáró nemzetközi tisztviselők, akik kinevezéséről és
jóváhagyásáról az érintett ASC intézkedik.
Egy nemzetközi tisztviselő egy rendezvényen a fenti tisztségeknek csak egyikét
töltheti be. Nem lehet versenyző, és a szervezetben nem tölthet be operatív
pozíciót.
Bármely csoportban vagy beosztásban lévő nemzetközi tisztviselőknek olyan
országban kell lakóhellyel rendelkezniük, amelynek NAC-jának FAI-tagsága
jelenleg nincs felfüggesztve, és mindegyiküknek különböző országokból kell
származnia, hacsak az érintett ASC másként nem rendelkezik.

5.4.1.1

5.4.1.2

5.4.1.3

A NEMZETKÖZI SPORTBIZOTTSÁG

5.4.2
5.4.2.1

5.4.2.2

5.4.2.3

5.4.2.4

5.4.2.5

5.4.2.6
5.4.2.6.1

5.4.2.6.2

5.4.2.6.3
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Egy FAI egyes kategóriájú rendezvényen az óvásokat kezelő és a rendezvény
lebonyolítását megfigyelő, az eredményeknek a 4.15.2.1. pontban foglaltak
szerint a FAI központjába történő továbbítását biztosító nemzetközi
sportbizottságnak kell működnie. A nemzetközi sportbizottság összetétele lehet
reprezentatív vagy jelölt. A Sportszabályzat Szakági részeinek tartalmaznia kell
a használandó Sportbizottsági rendszert, és a Sportbizottsági taggá válással
kapcsolatos további feltételeket is fel lehet tüntetni.
Reprezentatív sportbizottság – amelybe a rendezvényt felügyelő ASC nevezi ki
a sportbizottsági elnököt, és amelynek minden versenyző NAC-ból tagja egy fő.
Nekik a sportszabályzat vonatkozó szakági részei alapján alkalmasnak kell
lenniük a versenybírói szolgálatra.
Jelölt sportbizottság – az, amelyben az elnököt az érintett ASC nevezi ki. A tagok
két vagy négy személyből állnak, akiket az ASC nevez ki a sportszabályzat
vonatkozó szakági része szerint. A Sportbizottság minden tagjának olyan
országban kell lakóhellyel rendelkeznie, amely NAC-jának jelenleg nincs
felfüggesztve a FAI-tagsága.
A sportbizottság elnöke. A sportbizottság elnöke azon kívül, hogy a
sportbizottság üléseinek levezető elnökeként működik, jogosult megkövetelni,
hogy a szervező tartsa be a FAI sportszabályzatát és a rendezvénnyel
kapcsolatban közzétett szabályokat és előírásokat. Ha a szervező ezt
elmulasztja, a sportbizottság elnökének jogában áll megszakítani a rendezvényt,
amíg a sportbizottság nem vizsgálja felül a helyzetet. A sportbizottság jogosult
törölni a rendezvényt, ha a szervező nem tartja be a FAI sportszabályzatát és a
közzétett szabályokat. A szervezői szerződés alapján esetlegesen alkalmazandó
következmények minden esetben fenntarthatók. Javasolhatják a FAI
központjának, hogy térítsék vissza az összes nevezési díjat.
A sportbizottság tagjai. A sportbizottság tagjának alapos ismeretekkel kell
rendelkeznie a spotszabályzatról, valamint a rendezvényre vonatkozó
szabályokról. A nemzetközi sportbizottság tagjainak kézikönyve elérhető a FAItól, ha az ASC kéri. A verseny során legalább egy sportbizottsági tagnak a
helyszínen kell lennie.
A nemzetközi sportbizottság ülései
Részvétel. A sportbizottság tagjai számára a sportbizottsági üléseken való
részvétel kötelező, akár személyesen, akár távolról, akár a sportszabályzat
szakági részeiben meghatározott módon, kivéve speciális okok, például
betegség vagy vészhelyzet esetén. Ilyen esetekben a sportbizottság érintett
tagja vagy az ASC elnöke, illetve annak képviselője által jelölt, alkalmas
helyettesítő személy elfogadása mellett dönthet a sportbizottság elnöke. A
rendezvényigazgató és a panaszos jogosult mind írásbeli, mind szóbeli
bizonyítékot terjeszteni a sportbizottság elé. Az óvásokkal a 6.3 pont foglalkozik.
A bizonyítékok rögzítése. A sportbizottság intézkedéseit, határozatait és azok
indoklását, illetve a bizonyítékok másolatát a sportbizottság elnöke továbbítja a
FAI számára, ha a későbbiekben fellebbezést nyújtanak be a FAI felé.
Határozatképesség. A képviselő-testület határozatképes létszáma a teljes
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5.4.2.6.4.
5.4.2.7
5.4.2.7.1
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tagság kétharmada, beleértve a sportbizottság elnökét is. A kinevezett
sportbizottság határozatképessége három fő, beleértve annak elnökét is.
Szavazás. A határozatokat egyszerű többséggel kell meghozni. A sportbizottság
bármely tagjának erre vonatkozó kérése esetén titkos szavazást kell tartani.
A Nemzetközi zsűri feloszlatása
A sportbizottság funkciója csak azután szűnik meg, hogy az összes
megfelelően benyújtott óvással kapcsolatban határozatot hozott. Ha
nincsenek folyamatban lévő óvások,
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addig nem szűnik meg a funkciója, amíg az utolsó feladatot követő
óvás beérkezésére megszabott határidő le nem jár.
A sportbizottság utolsó teendője a rendezvény versenyeredményeinek
ellenőrzése és jóváhagyása, valamint a rendezvény érvényessé
nyilvánítása abban az esetben, ha annak lebonyolítása a szabályoknak
és a sportbizottság határozatainak megfelelően történt.

5.4.2.7.2

A FAI VERSENYBÍRÓI

5.4.3
5.4.3.1

5.4.3.2
5.4.3.3
5.4.3.4

5.5

Az ASC-knek bírókat kell delegálnia az olyan rendezvényekre, amelyek részben
vagy egészében szubjektív teljesítmény-kiértékelést igényelnek, illetve az olyan
feladatokra, amelyek a versenyszabályzat speciális részeiben meg vannak
határozva.
Az érintett ASC dönt a bírók számára szükséges képesítésekről, tapasztalatokról
és a szabályok és előírások ismeretéről.
A NAC-ok benyújtják az érintett ASC-nek a nemzetközi bíróként való elismerésre
pályázók nevét. Az ASC a határozatok elismerését követően a FAI
rendelkezésére bocsátja a bírák jegyzékét.
A főbírót az érintett ASC nevezi ki, és ő felel a nemzetközi bírók által elvégzendő
munka megszervezéséért és az eredményeknek a rendezvényigazgató számára
történő jelentéséért.

OPERATÍV TISZTVISELŐK

Az egyes kategóriájú rendezvényt rendező NAC-nak az érintett ASC által előírt rendezvényigazgatót,
stewardokat és egyéb műveleti tisztviselőket kell kineveznie.
5.5.1
5.5.1.1

5.5.1.2

5.5.1.3

5.5.1.4

5.5.2
5.5.2.1

5.5.2.2
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A RENDEZVÉNYIGAZGATÓ
A rendezvényigazgató a sportrendezvény lebonyolításáért felelős vezető.
Igazgatóhelyettese és műszaki tisztviselője segítik a munkáját.
A
rendezvényigazgatót és a helyettesét az érintett ASC-nek kell jóváhagynia.
Az rendezvényigazgató felel a rendezvény jó irányításáért, valamint a
zökkenőmentes és biztonságos lebonyolításáért. Az operatív döntéseket a
sportszabályzat és a versenyszabályok szerint hozza meg. Szankcionálhatja
vagy kizárhatja a versenyzőt a szabálysértés vagy a szabályok megsértése
miatt. Részt vesz a nemzetközi sportbizottság ülésein, és kérésre bizonyítékot
szolgáltat.
A rendezvényigazgatónak a rendezvény kezdete előtt közzé kell tennie a
hivatalosan elfogadott nevezési listát, közzé kell tennie a napi eredményeket és
az közönségkapcsolati tisztviselő által a rendezvényről összeállított cikket, ki kell
küldenie a végső nevezési listát, az összesített eredményeket és az óvásokkal
kapcsolatos részleteket a rendező NAC és a FAI felé az erre megszabott
határidők szerint.
A vonatkozó sportág versenyszabályzata szerinti pontozást végző személy
felelős azért, hogy a sportbizottság számára biztosítsa a végleges eredmények
aláírt példányát annak érdekében, hogy a sportbizottság a 5.4.2.7.2. pontnak
megfelelően eljárhasson.
STEWARDOK
A stewardok a rendezvényigazgató tanácsadói. Figyelemmel kísérik a
rendezvény lefolyását, és jelentik a nem fair viselkedést vagy a szabályok és
előírások megsértését, valamint a többi versenyző és a nyilvánosság biztonságát
veszélyeztető vagy a sportra bármilyen szempontból káros magatartást.
Információkat és tényeket gyűjtenek a nemzetközi sportbizottság által
mérlegelendő kérdésekről. Az ASC a sportszabályzat speciális részeibe a
stewardok kinevezésére és feladataira vonatkozó különleges szabályokat
foglalhat.
A steward nem rendelkezik végrehajtói hatáskörrel. Nem lehet tagja a
szervezőbizottságnak. A steward a nemzetközi sportbizottság ülésein
megfigyelőként vagy tanúként vehet részt.
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5.6

KETTES KATEGÓRIÁJÚ RENDEZVÉNYEK TISZTVISELŐI

5.6.1

A kettes kategóriájú rendezvények szervezeti felépítése hasonló az egyes kategóriájú
rendezvények szervezeti felépítéséhez, de azokhoz képest egyszerűsített.

5.6.2

A sportbizottságnak és ha van, a versenybírói testületnek nem szükséges nemzetközi
összetételűnek lennie.

5.6.3

A sportszabályzat szakági részei további követelményeket is meghatározhatnak.
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6 PANASZOK, BÜNTETÉSEK, ÓVÁSOK ÉS FELLEBBEZÉSEK
6.1

PANASZOK

6.1.1

A panasz célja, hogy hivatalos óvás benyújtása nélkül korrekciót lehessen eszközölni.

6.1.2

A nemzetközi sportrendezvény előtt egy NAC panasszal élhet a rendező NAC felé. Az
ilyen panasz csak arra vonatkozhat, hogy a szervező nem tartja be a nevezésre vonatkozó
szabályokat, illetve a nevezés jogosultságát vagy elutasítását. A panasz egy példányát
haladéktalanul meg kell küldeni a FAI titkársága felé, aki folyamatosan tájékoztatja az
illetékes ASC elnökét.

6.1.3

Ha egy rendezvény során egy versenyző vagy csapat bármivel elégedetlen, először a
megfelelő tisztviselő segítségét kell kérnie. Ha továbbra is fennáll az elégedetlenség, a
versenyző vagy a csapatkapitány panasszal élhet a rendezvényigazgató vagy az általa
kijelölt tisztviselő felé. A panaszt a kiváltó esemény után a lehető leghamarabb meg kell
tenni, és azokat haladéktalanul kezelni kell.

6.2

BÜNTETÉSEK ÉS KIZÁRÁSOK

6.2.1

A versenyzőt az érintett ASC által megállapított rendelkezéseknek megfelelően
büntethetik vagy kizárhatják a sportrendezvényen való részvételből.

6.2.2

Büntetések szabhatók ki technikai jogsértésekért (nem kizárólagosan ideértve a szabályok
tévedésből vagy szándékosságból fakadó megszegését), súlyos jogsértésekért (nem
kizárólagosan ideértve a veszélyes viselkedést vagy cselekedeteket) és nem sportszerű
viselkedésért (nem kizárólagosan ideértve a csalást vagy a sportszerűtlen viselkedést,
beleértve a tisztviselők megtévesztésére vagy félrevezetésére irányuló szándékos
kísérleteket, a FAI hírnevének rontását, a többi versenytárssal való szándékos
összetűzést, a dokumentumok hamisítását, a tiltott felszerelések vagy tiltott drogok
használatát és a légtér megsértését) az érintett ASC döntése alapján.

6.2.3

Az érintett ASC dönti el, hogy hol, mikor és hogyan alkalmazzák a részvételre vonatkozó
szankciókat vagy eltiltásokat.

6.2.4

Az érintett ASC dönti el, hogy miként teszik közzé a szankciókról és a kizárásokról szóló
értesítéseket.

6.3

ÓVÁSOK

6.3.1

Egy panasszal kapcsolatos döntés elleni óvást a 6.1.2 részben leírtak szerint a rendezvény
kezdete előtt meg kell tenni.

6.3.2

A rendezvény során megtett panaszra vonatkozó döntéssel való elégedetlenség esetén a
versenyzőnek vagy a csapatkapitánynak jogában áll óvást benyújtani. Az ilyen óvást
írásban, angol nyelven kell megtenni, és a csapatkapitány által a rendezvényigazgatónak
az ASC által megállapított óvási díjjal és határidő betartásával kell benyújtani. Ha egy
versenyzőnek nincs külön csapatkapitánya, akkor maga is benyújthatja az óvást. Az óvási
díj összegének és az óvás benyújtási határidejének szerepelnie kell a rendezvény
szabályzatában.

6.3.3

Normál esetben a befizetett díj csak akkor fizethető vissza, ha sportbizottsági
meghallgatás előtt az óvást helybenhagyják vagy visszavonják.

6.3.4

A vissza nem téríthető óvási díjakat a sportbizottság elküldi a FAI felé a főtitkárnak címezve
a verseny lezárását követő 28 napon belül. A díjat ezután elkülönítik az érintett ASC
felhasználására.

6.4
6.4.1
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ÓVÁSOK KEZELÉSE
Az rendezvényigazgatónak a sportbizottság elnöke felé minden óvást haladéktalanul
jelentenie kell. Az elnök az óvás kézhezvételétől számított 24 órán belül összehívja a
nemzetközi sportbizottság ülését, kivéve, ha a vonatkozó sportszabályzatban vagy a helyi
szabályokban ettől eltérő időtartam szerepel.
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6.4.2

A sportbizottságnak minden érintett felet meg kell hallgatnia az óvással kapcsolatos
ügyben, a vonatkozó FAI-szabályok és az rendezvény szabályainak alkalmazása mellett.

6.4.3

A sportbizottság elnöke haladéktalanul írásban jelenti az eredményt és a vonatkozó
megfontolások összefoglalását a rendezvényigazgató számára, aki az elnök jelentését
nyilvánosságra hozza.

6.5

FELLEBBEZÉSEK

A NAC fellebbezést nyújthat be a FAI felé a nemzetközi sportrendezvénnyel és rekordkísérlettel
kapcsolatban, és minden olyan döntés ellen, amely a jelen fejezetben szereplő, sporttermészetű
vitákkal kapcsolatos döntésre vonatkozik.
6.5.1

FELLEBBEZÉSI JOG: a FAI-hoz való fellebbezés joga az érintett NAC-ot illeti, kivéve a
4.10.2. pont alá tartozó olyan ügyek esetén, amelyek tekintetében az érintett személy
rendelkezik fellebbezési joggal. A FAI általános légi sport szakbizottság (CASI) felelős a
fellebbezések kezeléséért.

6.5.2

FELLEBBEZÉS BENYÚJTÁSA: a fellebbezést az érintett NAC meghatalmazott
képviselőjének vagy a 4.11.2. pontban érintett személynek kell a FAI felé írásban, angol
nyelven, a FAI főtitkárának címezve benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az összes
szükséges dokumentumot és befizetést. A befizetés összegét a FAI minden évben rögzíti.

6.5.3

HATÁRIDŐ: a FAI-hoz benyújtott fellebbezést a FAI-központnak az esettől, a
cselekménytől vagy a fellebbezéshez vezető határozat kihirdetésétől számított 90 naptári
napon meg kell kapnia. Ezt az időt különleges körülmények esetén a CASI iroda
meghosszabbíthatja.

6.6

A FELLEBBEZÉSEK KEZELÉSE

6.6.1

Ha a FAI elnökségének ilyen irányú utasítása értelmében, a nemzetközi
sportrendezvényekkel és rekordkísérletekkel kapcsolatos fellebbezés esetén (5.2.3.2.4.
alapszabály) a CASI a FAI végső fellebbviteli bíróságaként jár el.

6.6.1.1.

Ebben az esetben a CASI a FAI nemzetközi fellebbviteli fórumának
kézikönyvében lefektetett alapelvek szerint jár el, a nemzetközi fellebbviteli
fórum ténykedésével azonos módon.
A FAI végső fellebbviteli bíróságaként eljáró CASI határozatai véglegesek,
kivéve, ha a CASI határozatának közzétételi dátumától számított 21 napon belül
fellebbezést nyújtanak be a lausanne-i sport választottbíróság (CAS) felé, vagy
ha a döntést esetleg érintő jelentős új tényszerű kérdések nem kerülnek
nyilvánosságra a határozat után, amely esetben A CASI dönt a további
fellépésről.
Sporttermészetű jogvitákra vonatkozó fellebbezés esetén (5.2.3.2.5. alapszabály), ha a
6.5.2 és a 6.5.3 pontok szerint fellebbezést nyújtottak be, a CASI három tagból álló
nemzetközi fellebbviteli fórumot állít fel, akik közül egy fő ellátja a fórum elnökének
szerepét. A tagokat, akik függetlenek az érintett felektől, a CASI iroda nevezi ki a CASI
elnökének ajánlása alapján, aki kijelöli a főrum elnökét is.
A nemzetközi fellebbviteli fórum a FAI nemzetközi fellebbviteli fóruma
kézikönyvének rendelkezéseivel összhangban tevékenykedik.
A nemzetközi fellebbviteli fórum határozatai véglegesek, kivéve, ha a fórum
határozatának közzétételi dátumától számított 21 napon belül fellebbezést
nyújtanak be a lausanne-i sport választottbíróság (CAS) felé, vagy ha a döntést
esetleg érintő jelentős új tényszerű kérdések nem kerülnek nyilvánosságra a
határozat után, amely esetben A CASI dönt a további fellépésről.

6.6.1.2.

6.6.2.

6.6.2.1.
6.6.2.2.

6.7

A HATÁROZAT KÖZZÉTÉTELE

A FAI-nak joga van közzétenni az ítéletet és megadni az érintett személyek nevét. Ezek a személyek
nem használhatják az ítélet közzétételét a FAI vagy a közzétételt készítő bármely személy ellen indított
eljárás megindítására.
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AZ OLDAL SZÁNDÉKOSAN ÜRES

Azért, hogy kétoldalas nyomtatás esetén a következő rész a borítóval azonos oldalra kerüljön
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7 NEMZETKÖZI REKORDOK
7.1

A NEMZETKÖZI REKORD MEGHATÁROZÁSA

A nemzetközi rekord világrekord és/vagy kontinentális regionális rekord. A FAI által tanúsított és a FAI
osztályban, alosztályban, kategóriában vagy csoportban megállapított legjobb teljesítményt képviseli,
amint azt a versenyszabályzat GS és/vagy a szakági rész meghatározza. Az osztályokat a fenti 2.1.
Pont sorolja fel. Az alosztályokat, kategóriákat és csoportokat a szakági részek határozzák meg
7.1.1

A rekordok típusait (pl. magassági, hasznos teherrel mért tengerszint feletti magassági,
távolsági és/vagy sebességi, különböző útvonalakon) meg kell határozni az egyes FAI
osztályok esetében a sportszabályzat megfelelő szakaszában.

7.1.2

A nemzetközi rekordként elismerésre váró benyújtott teljesítményeknek meg kell felelniük
az ebben az Általános szakaszban és a megfelelő szakági részben szereplő összes
vonatkozó rendelkezésnek.

7.1.3

A teljesítmény megfelelhet a világrekord és/vagy a kontinentális regionális rekord
tanúsítási kritériumainak. A tanúsítási igénynek tartalmaznia kell, hogy a tanúsítást
világrekordként, kontinentális regionális rekordként vagy mindkettőként kérik-e. Az FAI
által az egyes nemzetközi rekordok hitelesítéséért felszámított adminisztrációs díjat csak
egyszer számolják fel, még akkor is, ha a világ- és a kontinentális regionális rekordokat is
felállították.

7.1.4

Rekord célból a kontinentális régiók a kontinentális regionális bajnokságokra vonatkozó
sportszabályzat ezen általános szakaszának 2.5. pontjában meghatározottak szerint, egy
kivétellel: az ASC a sportszabályzat saját szakági részében előírhatja, hogy az Orosz
Föderáció 61°-os meridiántól terjedő részét Ázsiába kell sorolni.

7.1.5

Minden egyes ASC eldönti, hogy tevékenysége során létrejöhetnek-e a kontinentális
regionális rekordok, és ha igen, akkor a sportszabályzat saját szakági részében
meghatározza a résztvevőkre alkalmazandó konkrét kritériumokat és/vagy az ezekre
vonatkozó egyéb feltételeket és korlátozásokat.

7.1.6

Minden egyes ASC értesíti a FAI titkárságát a sportszabályzat szakági részeiben
bevezetett minden új nemzetközi rekordról. Az értesítésnek tartalmaznia kell egy példát a
teljesítmény kiszámítására.

7.2

ABSZOLÚT REKORDOK

A FAI által abszolút rekordként elismert rekordok típusait a kapcsolódó rendszerek határozzák meg, és
azokat a sportszabályzat szakági részében mutatják be.
7.3

A REKORDTARTÓK

Nemzetközi nyilvántartást egy személy, a legénység vagy a csapat tarthat, vagy a sportszabályzat
vonatkozó szakági része másként nem rendelkezik. Ha egy nemzetközi rekord egynél több személy
nevében szerepel, a FAI ábécé sorrendben felsorolja ezeket a személyeket, kivéve, ha az igénylők
NAC-ja ettől eltérő sorrendet ír elő.
7.4

A REKORDOK ADMINISZTRÁCIÓJA

7.4.1

A nemzetközi rekordkísérletek hitelesítéséért az a NAC állítja ki a FAI sportengedélyt, aki
nemzetközi rekordkísérletet tesz, vagy csapatkísérletek esetén a NAC, amely a legtöbb
csapattag számára adott ki sportengedélyt (a szervező NAC). a FAI-hoz történő benyújtás
előtt, függetlenül attól, hogy hol történt a rekordkísérlet.

7.4.2

Ha a rekordkísérlet a szervező NAC országától eltérő országból indul és végződik, a helyi
NAC a kísérletet az 5.2.1. pontnak megfelelően részt vevő hivatalos megfigyelők
engedélyezésével szabályozza. A helyi NAC ilyen körülmények között felügyelő NAC
néven ismert. Szükség esetén és/vagy ha a szervező NAC ezt kéri, az ellenőrző NAC
biztosítja az rekordkísérletek ellenőrzését is, amelyek vagy az adott országból indulnak ki,
vagy pedig ott fejeződnek be.
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7.4.3

7.5

Amennyiben a rekordkísérlet egy másik NAC területén halad át vagy azon történik, a
szervező NAC felelős azért, hogy szükség esetén és adott esetben előzetesen
tájékoztassa a másik NAC-ot a területén tervezett rekordkísérletről.
AZ ENGEDÉLYEZÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

A rekord megdöntését megkísérlő személy felelős mindazért, ami a kísérlet végrehajtásához,
ellenőrzéséhez és igazolásához szükséges, beleértve az engedélyek, engedélyek és engedélyek
megszerzését is. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni, hogy az igénylő érvényes FAI
sportengedéllyel rendelkezett, amely a teljesítés időszakára vonatkozott.
7.6

EGYIDEJŰ REKORDOK

Bármelyik napon, amikor egy rekordot több pályázó is megdöntött, a legjobb teljesítményt csak akkor
kapják meg az új rekorddal, kivéve, ha a légi sport szakbizottság rendelkezik egy speciális
rendelkezéssel egy ilyen helyzetre vonatkozóan, amelyet a sportszabályzat saját szakasza ír le.
Egyidejű rekord akkor lehetséges, ha több, egyidejűleg teljesít igénylő pontosan ugyanazt a
teljesítményt éri el ugyanolyan feltételek mellett, mint egy másik. Ebben az esetben a rekordot az
érintett személyek közös nevében rögzítik.
Minden esetben nem csak az előadás dátumának kell szerepelnie a rekordkövetelésben, hanem annak
a helyi időnek is, amikor a teljesítmény bekövetkezett, és adott esetben annak a versenynek a futama,
amelyen történt.
7.7

TÖBB REKORD

Egy személy több rekordot is megkísérelhet ugyanabban a kísérletben, feltéve, hogy a rekordok
ugyanabba az osztályba tartoznak, az érintett sportszabályzatban megengedettek, és ugyanazokkal az
ellenőrzési és igazolási módszerekkel ellenőrzik őket, mintha külön rekordok lennének.
7.8

NEMZETKÖZI REKORDOK HITELESÍTÉSE

7.8.1

A nemzetközi rekord igénylését egy olyan fájllal kell alátámasztani, amely tartalmazza a
feltételek teljesülésének igazolásához szükséges összes információt és igazolást. A
dokumentációt a szervező NAC nyújtja be, és azt a kísérlet után 120 napon belül a FAI
titkárságának kell megkapnia, kivéve, ha az ASC elnöke a szokásos határidőn belül az
ügy benyújtását megnehezítő tényezők felülvizsgálatát követően hosszabbítást adott. A
meghosszabbítás iránti kérelmet a fent leírt határidőn belül kell benyújtani az ASC
elnökéhez, és a FAI-hoz benyújtott kérelem egy példányát. A FAI titkárságának vissza
kell igazolnia a nyilvántartási irat átvételét az igénylőnek és a szervező NAC-nak. Az
aktának meg kell felelnie a sportszabályzat vonatkozó szakterületében meghatározott
követelményeknek, vagy ha egyik sem szerepel, akkor bármilyen megfelelő formátumban,
és tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a kísérletet a sportszabályzat előírásainak
megfelelően hajtották végre.

7.8.2

A rekordigény adott esetben a következőket tartalmazza:
• az igényelt nyilvántartás besorolása (osztály, alosztály stb.);
• címe és leírása, beleértve a rekord teljesítményét;
• a kísérlet helye (tanfolyam), időpontja és a teljesítés helyi ideje;
•

a verseny és a verseny azon fordulójának neve, amelyben a teljesítményt elérték;

• a képviselt versenyző(k) és/vagy képviselt ország neve, neme és állampolgársága;
• a versenyző sportengedélyének száma és lejárati ideje, valamint a kibocsátó NAC
neve;
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• az 5.2.1. szerint kinevezett hivatalos megfigyelők tanúsítása;
• a repülőgép típusa és a lajstromozási vagy azonosító jelek;
• a motor(ok) vagy az energiaforrás típusa, teljesítménye és azonosító száma (i);
• a rekordkísérlet ellenőrzéséért felelős NAC neve;
• az ASC által megkövetelt bármely egyéb információ, a sportszabályzat szakági
részeiben meghatározottak szerint.
7.8.3

A nemzetközi rekordra vonatkozó előzetes igényről a FAI által hivatalosan regisztrált
írásbeli értesítést (fax és e-mail) és telefonos értesítést kell benyújtani a szervező vagy az
ellenőrző NAC, vagy a kísérletet felügyelő hivatalos megfigyelő vagy a sportrendezvény
szervezője (5.3) vagy az igénylő által, és azt a FAI-nak a rekordkísérlet végrehajtásától
számított 7 napon belül be kell kapnia, kivéve, ha az érintett légi sport szakbizottság elnöke
által a normál határidőben történő beküldést megnehezítő tényezők áttekintését követően
hosszabbítást nem kap. A FAI titkársága az előzetes igénylésről szóló értesítés
kézhezvételét a részletek FAI honlapján történő közzétételével, valamint a NAC-oknak, az
ASC küldötteinek és az elnököknek küldött e-mailes értesítéssel nyugtázza. A NAC-ok
várhatóan folyamatosan tájékoztatják az igénylőt az igények előrehaladásáról.

7.8.4

Minden egyes ASC felvehet a speciális részbe olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé
teszik, hogy egy egyes kategóriájú rendezvényen elért rekordteljesítményről szóló
értesítés közvetlenül a FAI felé legyen továbbítva. Az ilyen értesítésre nem lesz szükség
a 7.8.1. és a 7.8.3. rendelkezések betartásához, de tartalmaznia kell a feltételek
teljesülésének igazolásához szükséges információkat. A közvetlenül a FAI-nak küldött
értesítést azonban a rekordigénylő NAC-nak is el kell küldeni, hogy a szükséges
adminisztrációs díjat ki lehessen fizetni.

7.9

ELLENŐRZÉS

A FAI fenntartja a jogot arra, hogy további információkat vagy dokumentációt kérjen, és haladéktalanul
tájékoztatja a NAC-ot az elfogadásról vagy az elutasításról. Abban az esetben, ha hiányoznak bizonyos
bizonyítékok, vagy ellentmondás merülhet fel a szabályok között, a FAI tanácsot kér az érintett FAI légi
sport szakbizottságtól. A FAI írásbeli magyarázatot ad minden elutasításról.
7.10 ÉRTESÍTÉS
7.10.1

A FAI Titkársága a lehető leghamarabb tájékoztatja az összes NAC-ot a homologizáció
céljából benyújtott rekordigénylésekről.

7.10.2

A FAI titkársága az új rekordok végleges hitelesítéséről értesíti az összes NAC-ot, a FAI
weboldalán található adatok közzétételével, valamint a NAC-ok, az ASC küldöttei és
elnökei e-mailben történő értesítésével. A hitelesítés akkor válik véglegessé, ha az eredeti
értesítés közzétételétől számított 90 napon belül nem nyújtottak be ellene fellebbezést.
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8 MÉRÉSEK, SZÁMÍTÁSOK ÉS TŰRÉSHATÁROK
8.1

MÉRÉSEK

8.1.1

MÉRTÉKEGYSÉGEK: a FAI a szögértékek kivételével a metrikus rendszert (SImértékegységeket) használja mértékegységrendszerként. Az irányszögeket a valódi
északi iránytól az óramutató járásával megegyező irányban fokokban kell mérni. A
koordinátákat fokban kell megadni, az előnyben részesített formátum pedig a „fok és
tizedes perc”.

8.1.2

ÁLTALÁNOS: a pozíció, a távolság, az idő, a magasság, a tömeg és egyéb elsődleges
értékek, valamint a felszerelés műszaki szabványainak mérésére és rögzítésére
vonatkozó módszereket és pontossági szabványokat az egyes FAI légi sport
szakbizottságok határozzák meg és teszik közzé a sportszabályzat megfelelő részében.
Rekordrepülések esetén a hivatalos megfigyelő ellenőrzi, hogy a használt mérő- és rögzítő
műszerek és felszerelések megfelelnek-e a FAI légi sport szakbizottságának
jóváhagyásával. Megjegyzés: ebben a szakaszban a „jóváhagyott” kifejezés az érintett légi
sport szakbizottság jóváhagyását jelenti.

8.1.3

POZÍCIÓ: a pozíció mérhető közvetlenül, jóváhagyott térképek vagy GNSS fixek alapján.
ha a GNSS fix segítségével az egyidejűleg használt összes fixet, pontot, helyet,
koordinátát és térképet hivatkozni kell a WGS84 földdátumra.

8.1.4

TÁVOLSÁG: a távolság mérhető közvetlenül vagy meghatározható jóváhagyott térképek
alapján.

8.1.5

IRÁNYSZÖG: az irányszög mérhető közvetlenül vagy meghatározható jóváhagyott
térképek alapján. A pontban lévő irányszög az adott ponttól való irányszög.

8.1.6

IDŐ: az eltelt idő és a napi idő mérhető hiteles órával vagy a GNSS segítségével.

8.1.7

MAGASSÁG (ALTITUDE): a nyomásmagasság mérhető hiteles nyomásmérőműszerekkel. A geometriai magasságot és/vagy a felület feletti magasságot GNSS-sel,
optikai módszerekkel vagy radarral lehet mérni.

8.1.8

TÖMEG: a tömeget az érintett légi sport szakbizottság által jóváhagyott mérlegekkel és
módszerekkel kell meghatározni. A légi jármű felszálló tömege a felszálláskor mért teljes
tömege, beleértve a hajózószemélyzetet is.

8.2

SZÁMÍTÁSOK

8.2.1

ÁLTALÁNOS: a távolság, az irányszög, a magasság (altitude), a sebesség és a
pontszámok kiszámítására vonatkozó módszereket és pontossági követelményeket az
FAI légi sport szakszövetségeknek kell meghatározniuk, és a versenyszabályzat megfelelő
részében megadniuk. Megjegyzés: ebben a szakaszban a „jóváhagyott” kifejezés az
érintett légi sport szakbizottság jóváhagyását jelenti.

8.2.2

FÖLDMODELL: a légi sport szakbizottságok felelnek a geometriai számítások alapjául
szolgáló meghatározásáért. Ha a légi sport szakbizottságok másként nem rendelkeznek,
a geometriai számításokhoz használt földmodell a WGS84 ellipszoid. Ha egy gömb van
megadva, akkor az a „FAI gömb”. Ha sík modellt akarunk használni, akkor a vetületet
szigorúan meg kell határozni.

8.2.3

TÁVOLSÁG: ha koordinátákból számítják ki, a távolságot a használt földmodell geodéziai
vonalának hosszúságaként kell meghatározni.

8.2.4

IRÁNYSZÖG: ha koordinátákból számítják ki, az irányszög a geodéziai vonal kiindulási
irányszöge a használt földmodell egy adott pontjából.

8.2.5

MAGASSÁG (ALTITUDE): a mért magasságok helyesbítésének kiszámítására szolgáló
módszereket (ha szükséges) a légi sport szakbizottságoknak kell megadniuk. Ha
szabványos nyomásmodellre van szükség, akkor az az ICAO normál légköre.

8.2.6

SEBESSÉG: a sebesség a megtett távolság és az eltelt idő alapján számítható ki.

8.2.7

PONTSZÁM: a pontszám kiszámításának módszereit a légi sport szakbizottságoknak kell
megadniuk.
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8.3

TŰRÉSHATÁROK ÉS PONTOSSÁG

8.3.1

Minden légi sport szakbizottság feladata meghatározni azokat a tűréseket, amelyekkel a
rekordkövetelésnek meg kell haladnia a meglévő rekordot, figyelemmel jelen fejezet 8.4.2.
pontját.

8.3.2

Minden egyes légi sport szakbizottság meghatározza a teljesítmény rögzítésének
pontosságát. A teljesítményt nem lehet nagyobb pontossággal tanúsítani, mint a
meghatározásához használt technológiák.

8.4

JÓVÁHAGYÁSOK

8.4.1

Az algoritmusok megadásának alternatívájaként minden egyes légi sport szakbizottság
eleget tehet a számítási módszerek meghatározására vonatkozó kötelezettségének
azáltal, hogy jóváhagyja a repülés értékelését és a pontszámító programokat. Ha ezt a
módszert alkalmazzák, akkor az ASC-nek eljárásokat kell végrehajtania a repülés
értékelési és pontozási programok tesztelésére, jóváhagyására és verzióellenőrzésére.

8.4.2

A FAI elnöksége fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a nemzetközi rekordigények
tanúsítási szabványait és elemzési módszereit.
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Fédération Aéronautique Internationale
Avenue de Rhodanie 54
CH-1007 Lausanne
Svájc
Tel.: +41 21 345 10 70
Fax: +41 21 345 10 77
www.fai.org
info@fai.org
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