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Udtagelsesregler for landshold til internationale skalakonkurrencer

1. Udtagelsesreglerne gælder for deltagelse på det danske landshold i
internationale konkurrencer i klassen F4C og F4H.
2. Udtagelseskonkurrencer gennemføres efter FAI eller nationale regler, der vil
være i kraft i det år, som udtagelsen til den internationale konkurrence
gælder.
3. Udtagelseskonkurrencerne gennemføres og landshold udtages året før, den
internationale konkurrence gennemføres.
4. De danske mesterskaber er den eneste udtagelseskonkurrence.
5. Gældende udtagelses- og konkurrenceregler skal være offentliggjort på
Skalastyringsgruppens hjemmeside senest 1. januar i udtagelsesåret.
6. Udtagelseskonkurrencen må ikke datomæssigt være sammenfaldende med
noget internationalt mesterskab, hvor et dansk landshold deltager, med
mindre det samtidigt er et dansk mesterskab
7. Udtagelsen sker på grundlag af resultatet i det danske mesterskab.
8. Efter udtagelseskonkurrencen skal listen med den samlede stilling over
resultaterne af udtagelseskonkurrencen offentliggøres med piloterne opført i
rækkefølge efter opnåede point. Listen offentliggøres på skalastyringsgruppens hjemmeside. De tre højest placerede på listen samt to reserver skal
spørges, og gives rimelig tid til beslutning (inden udgangen af oktober måned
samme år), om de vil deltage på landsholdet eller ej. Samtidig udpeges en
holdleder, der godkendes af alle deltagende piloter på landsholdet.
9. Den aktuelle model, der ønskes anvendt som deltager på det danske
landshold, behøver ikke at være den model, som blev anvendt ved det danske
mesterskab året før.
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10.Såfremt en udtaget pilot ikke vil deltage på landsholdet, er næste pilot på den
samlede resultatliste automatisk udtaget.
11.Såfremt udtagelse ikke har kunnet gennemføres efter ovenstående regler, kan
Skalastyringsgruppen udtage deltagere til landsholdet for det næstkommende
år baseret på resultater opnået i indeværende sæson samt på tidligere
resultater såvel nationalt som internationalt. Skalastyringsgruppen beslutter i
dette tilfælde udtagelsen ud fra simpelt flertal i gruppen.
Skalastyringsgruppens beslutning er endegyldig og kan ikke ankes.
12.Selv om piloter har kvalificeret sig til udtagelse på et landshold ifølge
ovenstående, er det ikke ensbetydende med, at Skalastyringsgruppen skal
sende et landshold til og/eller støtte deltagelsen i et internationalt stævne
finansielt. Dette afgøres af skalastyringsudvalget, hvis beslutning er
endegyldig og ikke kan ankes.

Vedtaget af skalastyringsgruppen d. 17. juni 2018.

