Tävlingskommittén

Information från TK
SSFF styrelsemöte 2021-04-26

XC
Rekord
Samtliga rekord är genomarbetade och officiellt godkända av FSF, rekordsidan är aktuell, se Rekord Svenska Skärmflygförbundet (paragliding.se). Inga nya rekord har kommit in till dagens datum.
Johanna Hamnes rekord från 2020-05-20 blev också godkänt som Nordiskt Rekord.
Rekordgruppen har börjat att se över om vi eventuellt behöver uppdatera våra rekordregler.

NHPC
Johanna Hamne har haft ett web möte där man stämde av status inför Nordiska Mästerskapen, inget
nytt har rapporterats.

CIVL
CIVL Plenary pågick under en vecka i början av februari 2021. Mötesprotokoll, remisser och förslag
finns att läsa på Meetings | World Air Sports Federation (fai.org)

Klubbtävlingar Sverige Cup och ligor
Inga tävlingar sanktioneras av FSF/TK fram till 26 juni 2021 på grund av pandemin och gällande
riktlinjer, dessutom är tävlingsarrangemang olagliga utan ansökan hos polis, som idag tenderar att
neka allt med fler än åtta deltagare. Det innebär att alla nationella tävlingar innan juli ligger på is. TK
avbokar alla Sverige Cup fram till juli, vi hoppas klubbar tagit del av informationen från FSF och också
tar sitt ansvar. Nytt beslut gällande tävlingar och sanktioner kommer 15 juni.
indragna-sanktioner-2021-03-30.pdf (flygsport.se)
RF:s infosida om corona och idrott
Det enda i tävlingsväg som för tillfället kan genomföras nationellt är ligorna PPC, SDL, FDL, m.fl, där
piloter kan tävla enskilt.
Tre PPC är i gång (Åre, Dalmåsarna och Ållberg/Brunstorp) med bra deltagarantal och en del nya
piloter, som provar på att flyga wpt.
SDL är i gång med 18 deltagare, liksom FDL (XCcontest) med 54 deltagare.

SM/NM, 29/8-4/9 i Pedro Bernardo, Spaninen
På grund av den osäkra situationen har arrangören valt att flytta fram selekteringen till början av maj
2021, se Blog | Nordic Paragliding Open Pedro Bernardo 2021 (airtribune.com)

Tävlingsregler
Även här pågår ett arbete att se över våra tävlingsregler för XC och vi räknar med att komma med ett
utkast till styrelsen under hösten 2021.
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VM 2021 och Landslaget i XC
Till vårt landslag 2021 blev Johanna Hamne, Magnus Ericsson, Victor Bergelin och Dan Girdea uttagna
och samtliga kvalade in till årets VM.
Den planerade VM tävlingen i Frankrike ställdes in på ett tidigt stadie, men ganska nyligen har
information från FAI/CIVL delgetts delegaterna att man istället tänker försöka genomföra VM i
Argentina under månadsskiftet november-december 2021, se Argentina to Welcome the 17th FAI
World Paragliding XC Championship | World Air Sports Federation
Några länder har ställt sig frågande till beslutet, man ifrågasätter både arenan och att resa till
Sydamerika.
TK har tillsammans med FSF beslutat att ligga lågt och avvakta utvecklingen. Utifrån gällande regler,
riktlinjer och UD’s avrådan bör vi idag inte ta beslut att skicka amatörlandslag till internationella
tävlingar.
Senaste nytt från CIVL finns på FAI Hang Gliding and Paragliding Commission (CIVL) | World Air Sports
Federation

Acro
Ingen verksamhet och inget att rapportera.

Accuracy
Ingen verksamhet och inget att rapportera.

Paramotor
Roy Hjertén flög långt den 21 april. 57 mil på cirka 10 timmar och han hävdar världsrekord i sociala
medier. Vi vet inte om alla kriterier är uppfyllda för ett officiellt rekord, men långt var det.
TK har tillsammans med FSF bokat ett möte med Roy den 27 april för att diskutera rekordet, men
också för att se om han kan tänka sig ta en ansvarsroll inom TK för att bygga upp en organisation för
det sportsliga inom PM. Det vore ett välkommet tillskott.
PM ligger under en annan kommitté i FAI, som heter CIMA. Där ligger regelverk för rekord och
tävlingar, som vi måste bygga den idrottsliga verksamheten för PM på. Inom Svenska
Flygsportförbundet är det KSAK som har delegat i CIMA.

Vid pennan,
Bengt Pettersson
SSFF / TK
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