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Vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní (MSR BL)
BL
a Majstrovstiev SR v bezmotorovom lietaní juniorov (MSR BLj)
V každej triede majstrovstiev (MSR BL alebo MSR BLj) bude spracovaná jedna konečná výsledková listina.
Na základe konečného poradia v jednotlivých triedach majstrovstiev je vyhlásený prvý súťažiaci,
súťažiaci člen SNA,
majstrom Slovenskej republiky v danej triede.
Majsterkou Slovenskej republiky v danej triede MSR BL bude vyhlásená prvá žena,, členka SNA, v celkovom
poradí triedy.
Ak prvé miesto v triede obsadí zahraničný účastník bude vyhlásený ako víťaz majstrovstiev a člen SNA na
najlepšom mieste bude vyhlásený majstrom Slovenskej republiky v danej triede.
Organizátor
átor majstrovstiev zabezpečí diplomy pre všetkých súťažiacich vo všetkých súťažných triedach
majstrovstiev.
Organizátor taktiež zabezpečí medaile a/alebo
a
poháre pre prvých troch súťažiacich v celkovom poradí každej
triedy.
Organizátor majstrovstiev zabezpečí
ečí poháre pre prvé tri ženy v celkovom poradí súťažnej triedy MSR BL.
Odporúčanie:
• zabezpečiť prvým trom súťažiacim v každej triede vecné ceny,
• zabezpečiť upomienkové predmety pre súťažiacich od šiesteho miesta.
V rámci oficiálneho vyhlasovania výsledkov MSR BL bude vyhlásené v každej súťažnej triede z konečnej
výsledkovej listiny:
miesta
• poradie súťažiacich od posledného do 4. miesta,
• poradie súťažiacich na 3., 2. a 1. mieste, s výstupom na stupne víťazov.
V prípade, že sa na 1. a/alebo 2.. a/alebo
a
3. mieste celkového poradia triedy umiestni nečlen SNA, po
zostúpení z pódia 1., 2., a 3. účastníka
účast
v celkovom poradí nasleduje vyhlásenie
enie - II. Vicemajster SR,
I. Vicemajster SR a Majster SR v danej triede,
triede resp. Majstrovská posádka v 20m viacsedadlovej triede,
z celkového poradia účastníkov - členov SNA.
SNA
Po uvoľnení stupňov víťazov bude ďalej vyhlásené,
vyhlásené členky SNA (poradie je určené z korigovaných výsledkov):
• poradie súťažiacich žien na 3. a 2. mieste, s výstupom na stupeň víťazov,
• prvá žena v poradí, Majsterka Slovenskej republiky.
V rámci oficiálneho vyhlasovania výsledkov MSR BLj budú vyhlásené z konečnej výsledkovej listiny:
• poradie súťažiacich od posledného do 4. Miesta,
• poradie súťažiacich na 3., 2. a 1. mieste , s výstupom na stupne víťazov.
V prípade,
ípade, že sa na 1. a/alebo 2. a/alebo
a
3. mieste celkového poradia triedy umiestni nečlen SNA, po
zostúpení z pódia 1., 2., a 3. účastníka v celkovom poradí nasleduje vyhlásenie - II. Juniorský vicemajster
v
SR,
I. Juniorský vicemajster SR
R a Majster Slovenska
S
juniorov z celkového poradia účastníkov - členov SNA.
Záver
Tento dokument nadobudol účinnosť schválením bezmotorovej komisie SNA dňa 28.02.2015.
Branislav Jesenský, v. r.
predseda
redseda bezmotorovej komisie

