
CIA PRIZNANJA ZA POSEBNE DOSE�KE IN �PORTNE 
ZNAČKE 

 
 
CIA priznanja in �portne značke (13.2 in SD 8.2) se podelijo 
posameznikom za posebne dose�ke v  letalstvu, kot priznanje za 
dose�eno stopnjo znanja oziroma prikazano sposobnost letenja. 
 
Kandidati morajo imeti veljavno �portno dovoljenje. Zahteve so enake za 
vse č lanice FAI. 
 
8.1  CIA PRIZNANJA ZA POSEBNE DOSE�KE 
 
CIA PRIZNANJA ZA POSEBNE DOSE�KE lahko izdajo č lanice FAI 
posameznikom za sposobnosti al i dose�ke v katerikoli aktivnosti povezani 
z letalstvom, kot j ih določa CIA (opazovalci, č lani �ir i je, sodniki, č lani 
zemeljske ekipe �). 
 
8.2  CIA �PORTNE ZNAČKE 
 
CIA �PORTNE ZNAČKE podeljuje CIA pilotom, za dose�ke s 
prostoleteč imi baloni (razred A). �portnih značk ni potrebno obnavljat i. 
 
8.2.1  USPOSOBLJENOST IN ZAHTEVE  
 
8.2.1 .1  Srebrna značka  
 
 V enem ali več poletih mora pilot izpolnit i naslednje naloge: 
 Dol�ina   : dol�ino najmanj 100 km 
 Trajanje  : trajanje najmanj 3 ure 
 Vi�ina   : vi�ina najmanj 3000 m 

Cilj   : polet proti predhodno določenemu cilju, ki je dolg najmanj 3 
km, marker ali pristanek v razdalji 10 m od cilja. 

 
8.2.1 .2 Zlata značka 
 
  
 V enem ali več poletih mora pilot izpolnit i naslednje naloge: 
 Dol�ina : dol�ina najmanj 300 km 
 Trajanje : trajanje najmanj 6 ur 
 Vi�ina : vi�ina najmanj 6000 m 

Cilj   :  polet prot i predhodno določenemu cil ju, ki je dolg 
najmanj 3 km, marker al i pristanek v razdalj i 1  m od cil ja. 

 
 



8.2.1 .3 Diamanti   
 
 V zlato značko je mo�no vdelati tr i diamante. 
 Diamant razdalje : polet dolg najmanj 500 km 
 Diamant trajanja : polet dolg najmanj 24 ur 
 Diamant vi�ine : vi�ina poleta najmanj 9000 m 
 
 
 
 
 
8.2.2 SPLO�NI POGOJI  
 
Kandidat mora samostojno ( in command) opravit i vse polete za �portno 
značko ali diamant, pri poletu za srebrno �portno značko ga ne sme 
spremljati pilot z dovoljenjem za katerakoli zračna plovi la (aerostate).  
Pri poletu za zlato �portno značko ali diamant, vsak pilot,  ki spremlja 
kandidata, ne sme imeti opravljene nobene izmed nalog, ki kandidatu pred 
poletom manjkajo za �portno značko. Omejitev ne velja za vse opazovalce 
na dr�avnih ali mednarodnih tekmovanjih, ki delujejo pod vodstvom 
direktorja tekmovanja. 
 
�teje lahko vsak polet, ki je v skladu z zahtevami za �portno značko al i 
diamant.  
 
 
8.2.3 POSEBNI POGOJI 
 
8.2.3.1  Marker 
 
 Pri vsakem poletu proti ci l ju mora bit i marker, ki ga uporabimo, 

trak izdelan iz najlona (manj kot 100 g/m2 ). Dolg mora bit i 170 
cm, �irok 10 cm in na enem koncu obte�en z maksimalno 70 g. 
Uradni opazovalec ga mora pred vzletom podpisat i. Ob vzletu 
mora bit i  marker v ko�ari, kar mora zabele�it i uradni opazovalec. 

 
8.2.3.2 Cilj 
 
 Pri vsakem poletu proti cil ju, mora kandidat uradnemu 

opazovalcu pred poletom pisno pri javit i ci l j .  Cil j  je lahko 
katerakoli točka, ki jo je mogoče natančno določ i t i  in od nje 
izvesti vse meritve. Če je le mogoče, mora uradni opazovalec 
zraven ci l ja postaviti tarčo, ki je vidna iz zraka (in izmerit i glede 
na tarčo). 

 



 V primeru, da tarča ni bila postavljena in je cil j nejasen, tako da 
je razdalja med razumno pozici jo cil ja in markerjem več ja od 
tiste, ki jo predpisuje naloga, je naloga neveljavna. 

 Pri vsakem poletu lahko določ imo le en ci l j. Pri tekmovalni nalogi 
z več  cil j i ,  na dr�avnem in mednarodnih prvenstvih, lahko v te 
namene kandidat za značko uradnemu opazovalcu določ i  en cil j. 

 
8.2.4 DEFINICIJE IN NADZOR 
 
Nadzor poletov za �portne značke in diamante se bo vr�i l glede na 
določ i la �portnega pravilnika � Splo�na določ i la,  poglavja 2,4 in 7 ter 
Posebnih določ i l .  
 
8.2.5 ZAHTEVKI 
 
8.2.5.1  Register �portnih značk 
 
 Balonarska komisija pri LZS vodi register poletov za �portne 

značke, ki j ih je �e potrdila. FAI posreduje informacije o vseh 
zaslu�enih nagradah: 
• Ime nacionalne letalske zveze oziroma balonarske komisije, 
• Ime in pri imek pilota, 
• Razred in podrazred aerostata, s katerim je pi lot letel, 
• Vrsta �portne značke ali diamanta, ki jo podeljuje, 
• Vse opravljene naloge z datumi in dose�ki. 

 
8.2.5.2 Podeljevanje značk 
 LZS oz. Balonarska komisija bo FAI povrnila stro�ke �portnih 

značk. 
 Podkomisija za preverjanje rekordov pri CIA bo nadzorovala 

delovanje sistema �portnih značk in bo vodila register vseh 
podeljenih značk. 

 Podkomisija za preverjanje rekordov in Podkomisija za razvoj 
bosta uredil i oblikovanje, proizvodnjo in dostavo značk LZS oz. 
Balonarski komisij i.  

 
8.2.5.3 Podkomisija za preverjanje rekordov lahko določ i  opazovalce, ki 

koordinirajo sistem �portnih značk in rekodov v dr�avah, kjer ne 
obstaja balonarska zveza. 

 
8.2.5.4 LZS oz. Balonarska komisija kupi navadne �portne značke pri 

CIA. Dobitniki nagrad lahko �portne značke izdelane iz �lahtnih 
kovin naroč i jo na lastne stro�ke. 

 
 
 


