
  
PRAVILNIK ZA IZBOR DRŽAVNE REPREZENTANCE V LETENJU S 

TOPLOZRA ČNIMI BALONI (PIDR-TB) 
 
 
DRŽAVNA REPREZENTANCA 
 
1. Izbor in sestava državne reprezentance 

1.1. Državno reprezentanco (DR) sestavlja do 20 pilotov, ki so, glede na 
dosežene točke po sistemu točkovanja za razvrstitev pilotov, razvrščeni 
od 1. do 20. mesta. 

1.2. Državno reprezentanco ločene kategori je (DRL), npr. žensko ali  
mladinsko, sestavlja do 10. pilotov, ki so, glede na dosežene točke po 
sistemu točkovanja za razvrsti tev pilotov, razvrščeni od 1. do 10. mesta v 
posamezni DRL. 

1.3. DR in DRL potrdi Balonarska komisija (BK) najkasneje do 15. 
decembra v tekočem letu in velja za sestavo DR oz. DRL za naslednje 
leto. 

1.4. Za izbor DR se upoštevajo samo prispel i uradni rezultati iz 
tekmovanj FAI, LZS in odprtih državnih prvenstev (ODP) ter odprt ih LZS 
tekem (OLZS) pod okri l jem FAI v skupni kategorij i .  

1.5. Za izbor DRL se upoštevajo samo prispeli uradni rezultati iz 
tekmovanj FAI, LZS in ODP ter OLZS pod okri l jem FAI v skupni in 
ločenih kategorijah. 

 
2. Pogoji  za uvrsti tev v DR oz. DRL 

2.1. Č lan DR oz. DRL je lahko samo č lan LZS z vel javnim športnim 
dovol jenjem. 

 
3. Sistem točkovanja za razvrst itev pilotov v DR oz. DRL 

3.1. Pri točkovanju za razvrstitev pi lotov v DR oz. DRL šteje seštevek 
vseh doseženih točk tekočega leta (100%) in polovice doseženih točk 
preteklega leta (50%). 

3.2. Pri seštevku točk za posamezno leto se upošteva največ 3 
tekmovanja. Izmed teh mora bit i  v tekočem letu eno tekmovanje državno 
prvenstvo (razen v primeru, da državno prvenstvo v tekočem letu ni bilo 
izpeljano). 

3.3. V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, ima 
prednost tekmovalec, ki se je na zadnjem izvedenem državnem prvenstvu 
uvrsti l  više.  

 
 
 
 
 



3.4. Postopek za izračun točk za posamezno tekmovanje: 
 

    Spremenlj ivke: 
Š število tekmovalcev 
U uvrstitev 
T končno število točk 
š število tekmovalcev, ki prejmejo 

točke 
t prvo točkovanje 
b število tekmovalcev, ki prejmejo 

bonus 
B vrednost bonusa v točkah 
p procent tekmovalcev, ki prejmejo 

točke 
P procent tekmovalcev, ki prejmejo 

bonus 
 

   Vrednosti  (p) in (P) za različne kateg. tekmovanj:  
 LZS, 

OLZS*  
DP, 
ODP*  

FAI EP SP ODP v 
tuj ini * *  

p 50% 100% 50% 50% 50% 50% 
P 20%   30% 23% 25% 28% 20% 
 

   Enačbe:                      T=t+B 
        t=š-(U-1)                          B=(1+(b-(U-1)))x(b-(U-1))/2 
        š=Šxp                b=šxP 
       
   Opombe: 
  
- vse izračunane vrednosti se zaokrožajo na najbližje celo pozit ivno število. 
-   procent tekmovalcev, ki prejmejo točke na LZS ali OLZS tekmovanju, se 

zviša na 100% (p=100%), če v istem letu ni bilo organiziranega državnega 
prvenstva. 

- * V primeru ODP in OLZS v Slovenij i  se uporabi samo eno računanje 
rezultatov. Končni vrstni red domač ih tekmovalcev se določ i  tako, da se 
iz skupnega vrstnega reda rezultatov črta tuje tekmovalce. Tako dobljen 
končni vrstni red domač ih tekmovalcev po vrsti od prvega do zadnjega 
služi za izračun točk. 

- ** ODP v tuj ini morajo zadoščati vsaj takim merilom kot pri nas za 
izvedbo tekem pod okri l jem LZS, torej vsaj 6 domač ih tekmovalcev iz 3 
klubov in dodatni ostali tuj i tekmovalci.  Vsi tekmovalci morajo imeti FAI 
tekmovalne markice; tekma mora bit i  pod okri l jem državne letalske 
panožne zveze, je delegirana, ipd. Skratka, da je tekma izpeljana po 
pravil ih FAI AXMER oz. AXMERG oz. novejših FAI pravil ih. 

 
 
 



3.5 Dodatno rangiranje 
 

V kolikor po kriteri j ih od 3.1. do 3.4. ni možno določ i t i  celotne 
reprezentance, se za tekmovalce, ki  v zadnjih dveh letih nimajo merlj ivih 
rezultatov (računanih v točkah 3.1 do 3.4), upoštevajo sodelovanja na 
tekmovanjih po sledečem kriteri ju: 
 

-  prvi nivo: Upošteva se sodelovanje na tekmah v zadnjih treh letih in sicer 
za vsako sodelovanje na: 
 
LZS ali  OLZS tekmi                1 točka 
ODP v tujini    1 točka 
Državnem prvenstvu ali ODP 3 točke  
FAI tekmi                3 točke                  
SP; EP; WAG             4 točke 
 

-  drugi nivo: Balonarska komisija dopolni reprezentanco s piloti,  ki se 
pri javi jo v določenem roku. V primeru, da imajo tekmovalci  po izvedenem 
prvem ali drugem nivoju enako število točk, določ i  prednost pri  
razvrst itvi najbol je uvrščeni tekmovalec tekočega leta. 
 

-  tretj i  nivo: Šele ko so vse te možnosti  izčrpane se za določ i tev prednosti   
uporabi žreb.    

 
4. Pravice in dolžnosti  č lanov DR in DRL 

4.1. Pravico do udeležbe na FAI tekmovanjih I. kategorije ima najbolje 
uvrščeni pilot (oziroma piloti , odvisno od števila razpisanih mest za 
posamezno tekmovanje).  

4.2. Če se č lan DR ali  DRL, ki  ima pravico do udeležbe, udeležbi na 
tekmovanju odpove, mora to storit i  pisno, na naslov BK do 30 dni pred 
rokom za pri javo na tekmovanje. V tem primeru se pravica prenese na 
naslednjega najboljšega č lana DR oz. DRL.  

4.3. V primeru pravočasne odpovedi pravici  do udeležbe enega ali več  
č lanov DR al i  DRL, je za koordinacijo v zvezi s prenosom pravice do 
udeležbe odgovoren direktor DR. 

4.4. Če se izmed več  kandidatov izbrani pi lot ne udeleži tekmovanja kot 
č lan DR oz. DRL in za to nima opravič l j ivega razloga, mu BK izreče 2 
letno prepoved do uvrstitve v DR oz. DRL, ne glede na dosežene 
rezultate. 

4.5. V primeru, da se tekmovanja udeleži direktor DR, mu je č lan DR 
oz. DRL dolžan tekom tekmovalnega poleta, kadar mu čas to dopušča, 
sporočati meteorološke in druge informacije, ki bi lahko koristi le ostalim 
č lanom DR oz. DRL. 

 
 
 
 



DIREKTOR DRŽAVNE REPREZENTANCE 
 
1. Izbor direktorja državne reprezentance 

1.1. Direktorja državne reprezentance (DIR-DR) potrdi BK. 
1.2. Č lani BK podajo predlog izbora DIR-DR do 15. decembra v 

tekočem letu. Funkci ja DIR-DR nastopi takoj po potrditvi in traja 1 leto, 
oziroma do nastopa novega DIR-DR (kar je prej).  

 
2. Dolžnosti in pravice DIR-DR 

2.1. DIR-DR je zadolžen za koordinacijo v zvezi s prenosom pravice do 
udeležbe, v primeru odpovedi enega ali  več č lanov DR oz. DRL.  

2.2. DIR-DR je zadolžen za pridobivanje sredstev za DR oz. DRL (po 
zmožnostih). 

2.3. V primeru, da je zbranih sredstev za DR oz. DRL (vklju čujoč  
denarna povrač i la s strani LZS) dovolj,  da so pokrit i  stroški prijave na 
tekmovanje in stroški bivanja za vse tekmovalce in njihove uradno 
pri javl jene č lane ekipe, ima DIR-DR pravico do udeležbe na tekmovanju 
s pokrit imi stroški bivanja na račun zbranih sredstev. Pri  tem je 
upravičen do iste kategorije nastanitve kot tekmovalci in nj ihove ekipe. 
Potne stroške so dolžni č lani DR oz. DRL in DIR-DR krit i  sami. 

2.4. V primeru, da se DIR-DR udeleži tekmovanja, je njegova dolžnost 
na tekmovanju pomoč pri morebitnih tehničnih težavah, zbiranje in 
posredovanje meteoroloških informacij  ter zbiranje in posredovanje 
informacij med tekmovalci tekom tekmovalnega poleta. DIR-DR mora 
delovati v interesu celotne reprezentance in je dolžan nuditi svojo pomoč  
vsem č lanom DR in DRL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vojnik, 22.4.2012 


