Slovenský pohár v bezmotorovom lietaní
pre rok 2022
Cieľ súťaže
Podporiť záujem o súťažné lietanie a tým rozvoj výkonného bezmotorového
lietania v Slovenskej republike.
Spôsob hodnotenia1
Hodnotenie sa bude vykonávať z korigovaných bodov platných súťaží zaradených
do Slovenského pohára.
Korigované body z platnej súťaže sa vypočítajú nasledovne:
1. Celkové body súťažiaceho v príslušnej triede (podľa bodovania príslušnej
triedy), ktorá má platnú súťaž sa násobia 10 000 a vydelia celkovými bodmi
víťaza príslušnej triedy.
2. Takto sa korigujú body každého súťažiaceho a získajú sa korigované body
súťažiaceho pre príslušnú súťaž.
3. Každému súťažiacemu sa tieto korigované body vynásobia faktorom kvality
súťažnej triedy (súťaže) FKS, ktorého výpočet je uvedený v tomto
dokumente.
Do súťaže o Slovenský pohár sa spočítavajú koeficientované korigované body
maximálne z dvoch súťaží. Pokiaľ sa súťažiaci zúčastnil viacerých súťaží,
spočítavajú sa mu body z dvoch súťaží, v ktorých dosiahol najvyššie upravené
korigované body. U dvojsedadlových vetroňov sa body počítajú veliteľovi
posádky.
Účastníci súťaže
Účastníkom súťaže sa stáva každý člen SNA, ktorý sa zúčastní niektorej súťaže
zaradenej do Slovenského pohára.
Vyhodnocovanie súťaže
Súťaž bude vyhodnotená po ukončení poslednej súťaže aktuálneho súťažného
obdobia a bude určené konečné poradie celkového Slovenského pohára a
zároveň
v disciplíne ženy a juniori.
Ocenenie
Víťaz celkového Slovenského pohára v bezmotorovom lietaní pre rok 2022 bude
mať právo do vyhodnotenia nasledujúceho ročníka mať v držaní putovný pohár.
Ďalej bude po dohode s KBL SNA odmenený možnosťou bezplatného týždenného
lietania na reprezentačnej bezmotorovej technike v období mimo termínov súťaží
a tréningov slovenskej reprezentácie a mimo termínov komerčného prenájmu
reprezentačnej techniky.
Súťaže zaradené do súťaže o Slovenský pohár
Všetky súťaže bezmotorového lietania, bez geografického obmedzenia, konané
v období od 01.10.2021 do 30.09.2022. Účasť na súťaži by mala byť evidovaná
v informačnom systéme SNA.
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Výpočet koeficientu kvality
FKS – Faktor kvality súťažnej triedy (súťaže)
ZFK – Základný faktor kvality
FPS – Faktor počtu súťažiacich
FPSD – Faktor počtu súťažných dní
Výpočet:

FKS = ZFK´FPS´FPSD
Stanovenie jednotlivých faktorov:

ZFK – Základný faktor kvality
FAI Súťaže I. kategórie = 1,2
MSR BL a MSR BLj = 1,0
Národné majstrovstvá členov FAI = 0,9
Predzávody FAI súťaží I. kategórie = 0,9
Miestne súťaže Pribinacup a FCC Gliding = 0,9
Miestne súťaže Fatraglide a MAM = 0,7
Ostatné súťaže = 0,5

FPS – Faktor počtu súťažiacich
Faktor počtu súťažiacich je menšia z nasledujúcich dvoch hodnôt:
Min(
FPS = počet pilotov v triede (súťaži, ak sa nelieta v triede), ktorí majú viac ako 0
bodov / 15;
FPS = 1)

FPSD – Faktor počtu súťažných dní
Faktor počtu súťažných dní je menšia z nasledujúcich dvoch hodnôt:
Min(
FPSD = počet platných súťažných dní v triede (súťaži, ak sa nelieta v triede)/ 4;
FPSD = 1)
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