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1 Tävlingens syfte 

1.1 Omfattning 

Tävlingen avser SVENSKT MÄSTERSKAP i 
AVANCERAD FLYGNING med SEGELFLYG-
PLAN i respektive klass. 

Tävlingen genomföres som en individuell tävling. 

1.2 Syfte 

Syftet med tävlingen skall vara att kora svensk 
mästare i respektive klass.  

2 Klasser 
Mästerskap arrangeras i följande klasser: 

• Advanced 

• Intermediate 

• Sportsman 

3 Deltagare 

3.1 Deltagares kvalifikationer 

Deltagare ska inneha giltig sportlicens och giltigt 
segelflygcertifikat med behörighet att utföra avan-
cerad flygning 

Omyndig ska ha målsmans tillstånd att delta i täv-
lingen. 

Deltagare som ej är svensk medborgare skall vid 
start av aktuellt SM ha varit bosatt i Sverige de se-
naste sex månaderna. 

Deltagare skall vara medlem i klubb som är anslu-
ten till Segelflyget. 

3.2 Antal deltagare 

För att klasstävling ska få benämnas Svenskt Mäs-
terskap krävs minst tre deltagare. 

Om en klass inte har tre deltagare erbjuds dessa att 
byta klass. 

3.3 Inbjudan 
I god tid före tävlingarna inbjuder arrangerande 
klubb samtliga kvalificerade segelflygare. Kvalifi-
cerade är samtliga segelflygare med behörighet för 
avancerad flygning. 

4 Tävlingsperioden och antal täv-
lingsdagar 

4.1 Tävlingsperiod 
Tävlingen genomförs under en helg. Alla flygning-
ar får genomföras under en tävlingsdag. D.v.s. för-
sta briefing kan hållas fredag kväll. Om tävlingen 
anordnas gemensamt med NM, är fredagen också 
tävlingsdag. 
 

4.2 Antal tävlingsflygningar 
Svensk Mästare koras om minst en tävlingsflygning 
erhålles under tävlingsperioden. 
 
Sportsman flyger den Kända sekvensen i samtliga 
flygningar. 
 
Intermediate och Advanced flyger Kända sekven-
sen, Okänd sekvens 1, Fri sekvens och Okänd se-
kvens 2. Minsta tid för pilot på marken före okänd 
sekvens är 1,5timme. 
 

5 Anmälan 

5.1 Anmälan om deltagande 

Anmälan om deltagande ska göras på särskild an-
mälningsblankett alt. via webben. Deltagande ska 
godkännas av ordförande eller segelflygchef i föra-
rens klubb. 



Artikel 735 Segelflyghandboken 
Datum 100430 

 Flygsport  Sid nr    2 av 2 
 
 
5.2 Deltagaravgift 
Deltagaravgiftens storlek och tidpunkt för senaste 
inbetalning av deltagaravgiften bestäms av tävlings-
ledningen. 
 

6 Inställande av tävling 
Om oförutsedda omständigheter som ligger utanför 
Segelflygets kontroll skulle förhindra tävlingens 
genomförande, förbehåller sig Segelflyget rätten att 
inställa tävlingarna. 

Segelflyget har också rätt att ställa in tävlingen om 
antalet anmälda tävlande skulle bli onormalt lågt. I 
sådana fall kommer de tävlande att meddelas om 
detta snarast möjligt. Avgifter som redan inbetalats 
kommer då att återbetalas. 

Tävlingsledningen har det fulla ansvaret för täv-
lingens genomförande och avgör själv då tävlingen 
ska inställas eller avbrytas. 

7 Tävlingsregler 

7.1 Regler 
Tävlingen genomföres efter IAC’s Rule Book för 
det året som tävlingen arrangeras, med de undantag 
som finns i denna artikel. 

7.1.1 Luftvärdighetsbevis 

Tävlingsflygplan ska ha gällande luftvärdighetsbe-
vis eller motsvarande handling för hela tävlingspe-
rioden. 

7.1.2 Ansvarighetsförsäkring 
Tävlingsflygplan ska vara ansvarsförsäkrat enligt 
EU Regulation 785/2004.  
• MTOM <    500 kg  Minimum SDR    750.000 
• MTOM < 1.000 kg  Minimum SDR 1.500.000 
 

8 Radio 
Radio skall användas för trafikinformation före och 
efter tävlingssekvensen. Under tävlingsflygningen 
skall radion vara inställd på angiven tävlingsfre-
kvens. Det är inte tillåtet att mottaga instruktioner 
från marken under tävlingsflygningen. Boxdomaren 
och huvuddomaren skall stå i radiokontakt med 
varandra på en egen frekvens. 
 

9 Protester 
Protester ska enligt SHB artikel 760 behandlas av 
juryn. Garantisumman, som är 500 kronor, återbeta-
las om protesten godkännes efter behandling av ju-
ryn. 
 

10 Segrare 
Segrare blir den deltagare i respektive klass som 
uppnår högst totalpoäng. 
 

11 Lokala bestämmelser 
Tävlingsarrangören skall i lokala bestämmelser 
ange de trafikvarv, startprocedurer, fältrutiner, mm 
som är av vikt för tävlingens sportsliga och 
flygsäkerhetsmässiga genomförande.  
Senast 2 månader före tävlingens start skall 
arrangören sända in de lokala bestämmelserna till 
Segelflyget för godkännande. Lokala bestämmelser 
som innebär avsteg från tävlingsreglerna skall 
granskas av Regelkommittén före godkännande.  

De lokala bestämmelserna skall därefter av 
arrangören delges de tävlande i god tid före 
tävlingen. 
 


