
Regler for udtagelse af landshold i F2D under Modelflyvning Danmark. Januar 2015 

Udtagelse af landshold
Klasse F2D, Kampflyvning

Formål:
At fastsætte bestemmelser for udtagelse af landshold for linestyringsklassen F2D et kalenderår.

 
Grundlaget
Grundlaget for udtagelse er de officielle resultater for udtagelseskonkurrencer, afholdt i 
kalenderåret før det kalenderår hvor udtagelsen gælder. 

Officielle Konkurrencer
En officiel konkurrence er en konkurrence, hvor et af følgende krav er opfyldt:

- Konkurrencen skal være optaget i FAI kalenderen
- Konkurrencen skal være tilmeldt til Modelflyvning Danmarks konkurrencekalender, så 

konkurrencen er offentliggjort i Modelflyvenyt senest 14 dage før konkurrencen afholdes.

Udtagelseskonkurrencer:
Modelflyvning Danmarks eliteudvalg udpeger, ved kalenderårets start, 4 udtagelseskonkurrencer.

- DM skal indgå.
- Danske World Cup konkurrencer bør indgå.
- Udenlandske konkurrer med tradition for flere danske deltagere kan indgå.
- Det samlede resultat i F2D World Cup kan være en af de 4 konkurrencer.

De 4 udtagelseskonkurrencer offentliggøres på Modelflyvning Danmarks hjemmeside kort efter at 
FAI kalendere er blevet offentliggjort, typisk midt i januar.

Resultater:
Deltagerne tildeles point i forhold til placering og deltagerantal således:

Deltagerantal
 Placering: o.4          4             3             2             1 
   1. 5 4 3 2 1
    2. 4 3 2 1
   3. 3 2 1
   4. 2 1
   o.4. 1

Er der udenlandske deltagere, regnes kun med de danske piloters indbyrdes placering.

Hvis flere piloter opnår samme placering i en udtagelseskonkurrence deler de ligeligt det antal 
point som antallet af piloter og placeringer giver anledning til.
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Rangfølge
Hver enkelt pilots resultat bestemmes som summen af  hans 3 bedste
resultater i de 4 udtagelseskonkurrencer
Piloterne opstilles i en rangfølge med højeste resultatsum først.
Hvis to eller flere piloter har samme resultatsum, efter brug af klassens regler, foretages 
udtagelsen af Modelflyvning Danmarks eliteudvalg.

Juniorer:
Højest placerede pilot der har mulighed for at deltage på landsholdet som junior efter CIAMs 
regler tildeles pladsen som junior på landsholdet. Hvis denne pilot ikke har mulighed for eller ikke
ønsker at deltage på landsholdet går pladsen videre til næste junior på listen.
En junior pilot der ikke er udtaget som junior til landsholdet indgår på lige vilkår med andre 
piloter i kampen om pladserne på landsholdet. Et landshold kan således godt bestå af flere piloter 
med junior status. 

Udtagelsestidspunkt
Udtagelsen finder sted pr. 1.januar.
Hvis en pilot der bliver udtaget til landsholdet ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage 
på landsholdet skal han straks meddele dette så næste pilot i  rangfølgen får mulighed for at 
deltage på landsholdet.

Et eksempel: 
I en konkurrence med 7 deltagere, deler to piloter 3. pladsen.
De to bedst placerede piloter får henholdsvis 5 og 4 landsholdspoint.
De to piloter der deler 3. pladsen, får hver 2½ landsholdspoint (deler 3+2 landsholdspoint).
Piloterne på 4,5,6 pladsen får hver et point. 
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