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Všechna práva vyhrazena. Vydavatelské právo v tomto dokumentu je vlastnictvím 
Mezinárodní letecké federace (FAI). Kterákoliv osoba, jednající jménem FAI nebo jejich 
členů je oprávněna kopírovat, tisknout a šířit tento dokument při dodržení následujících 
podmínek: 
 
1. Tento dokument m ůže být použit pouze pro informaci a nesmí být využi t k 

obchodním ú čelům. 
 
2. Jakákoliv kopie tohoto dokumentu nebo jeho části musí obsahovat výše uvedenou 

poznámku, týkající se vydavatelského práva. 
 
3. Pravidla, použitelná v leteckém právu, leteckém provozu a kontrole v jednotlivých 

zemích jsou v každém p řípadě vyhrazena. Musí být dodržována a, kde je to 
vhodné, musí mít p řednost p řed jakýmikoliv sportovními pravidly 

 
Poznámka: Jakýkoliv produkt, postup nebo technologie, popsaná v tomto dokumentu, 
mohou být subjektem jiných duševních majetkových práv ve prospěch FAI nebo jiných 
společenství a nejsou pod tímto licencovány. 
 

 

PRÁVA K MEZINÁRODNÍM SPORTOVNÍM PODNIKŮM FAI 
 

Všechny mezinárodní sportovní podniky, pořádané úplně nebo částečně podle pravidel 
Sportovního řádu  Mezinárodní letecké federace (FAI) se nazývají Mezinárodní sportovní 
podniky FAI. Podle Statutu FAI, FAI vlastní a kontroluje všechna práva, týkající se 
Mezinárodních sportovních podniků FAI. Členové FAI musí na svých národních územích 
prosazovat vlastnictví práv Mezinárodní letecké federace na jejich mezinárodních 
sportovních podnicích a požadovat, aby byly registrovány v mezinárodním sportovním 
kalendáři FAI. 
 

Kterýkoliv organizátor sportovního podniku, který si přeje využít jakákoliv práva k jakýmkoliv 
obchodním aktivitám při těchto podnicích včetně neomezené reklamy na nebo pro tyto 
podniky, použití jména nebo loga pro obchodní účely a použití zvukových nebo obrazových 
záznamů, pořízených elektronicky či jiným způsobem či jejich přenášení v reálném čase, 
musí být získáno předem se souhlasem FAI. To se týká zvláště všech práv k použití 
jakéhokoliv materiálu, elektronického či jiného, který je součástí jakékoliv metody nebo 
systému pro rozhodování, bodování či vyhodnocování výkonu nebo využití informací při 
jakémkoliv Mezinárodním sportovním podniku FAI. 
 

Jakákoliv osoba nebo zákonný subjekt, který převzal odpovědnost za organizaci Sportovního 
podniku FAI, ať je dána písemnou smlouvou či nikoliv, přebírá také chráněná práva FAI, jak 
jsou uvedena výše. Tam, kde nebyl převod práv formálně uskutečněn, ponechává si FAI 
všechna práva k podniku. Bez ohledu na jakoukoliv dohodu či převod práv má FAI zdarma 
pro vlastní archivní účely a nebo propagační použití úplný přístup k jakémukoliv zvukovému 
nebo obrazovému záznamu jakéhokoliv Sportovního podniku. FAI si vyhrazuje právo získat 
na své náklady jakoukoliv nebo všechny části podniku, které byly zaznamenány. 
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ÚVOD KE SPORTOVNÍMU ŘÁDU FAI 
 
 

Mezinárodní letecká federace (FAI) je organizace se světovou působností, která je 
zaměřena hlavně na závody v leteckých sportech, rekordy včetně kosmických 
činností a další ověřované výkony. 
 
FAI sdružuje Národní organizace pro kontrolu leteckých sportů (NAC), které 
vykonávají dozor nad sportovními leteckými činnostmi ve svých zemích. Tyto NAC, 
jež jsou členy FAI a scházejí se na každoročním zasedání Generální konference, 
jsou nejvyšším orgánem pro uplatňování činnosti FAI. 
 
Usnesení a rozhodnutí Generální konference jsou realizovány Výkonným výborem 
FAI a Leteckými sportovními komisemi. Výkonný výbor zajišťuje, že jsou dodržovány 
Statut FAI, Prováděcí předpis FAI a Sportovní řád FAI. 
 
Sportovní řád FAI se skládá ze Všeobecného dílu a specializovaných dílů. 
 
Sportovní řád se zabývá třemi hlavními oblastmi: sportovními podniky, jakými jsou 
mistrovství a soutěže, rekordy a výkonnostními odznaky.  
 
Všeobecný díl obsahuje skutečnosti, které jsou společné pro všechny letecké sporty 
a jež spadají do odpovědnosti Všeobecné komise leteckých sportů FAI (ve 
francouzštině CASI).  
 
Odborné díly Sportovního řádu obsahují pravidla a postupy pro specifické letecké 
sportovní činnosti, a spadají do odpovědnosti příslušné Letecké sportovní komise (viz 
2.2).  

 
Formulace:  
 
Slova v mužském rodě musí být brána jako platná také pro ženský rod, pokud 
z kontextu nevyplývá něco jiného. 
 
Slova označující jednotné číslo budou zahrnovat množné číslo a naopak. 
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1 ZÁSADY A PRAVOMOCI  FAI 
 

1.1 ZÁSADY 
 
FAI je výhradním mezinárodním orgánem pro kontrolu leteckých sportů a leteckých a kosmických 
rekordů v zájmu dobrých sportovních vztahů a čestného soutěžení. Statut FAI blíže určuje Sportovní 
řád jakožto regulační systém, s jehož pomocí FAI spravuje a kontroluje veškeré letecké sportovní 
aktivity. 
 
Dalšími dokumenty, určujícími administrativu a kontrolu leteckých sportovních činností, jsou 
 
● Statut a Prováděcí předpis FAI 
 
● Disciplinární řád FAI 
 
● Etický kodex FAI 
 
● Směrnice pro Jury FAI 
 

1.2 SPORTOVNÍ ŘÁD 
 
Sportovní řád se skládá ze Všeobecného dílu a z odborných dílů. 
 

1.2.1  Všeobecný díl  
 
Všeobecný díl obsahuje pravidla společná všem sportovním aktivitám FAI. Za rozvoj a udržování 
Všeobecného dílu je zodpovědná Všeobecná komise leteckých sportů FAI (CASI).  
 

1.2.2 Specializované díly 
 

Každý odborný díl obsahuje pravidla, jež se používají pro specifickou uznanou sportovní disciplínu 
FAI. Za rozvoj a udržování každého odborného dílu je zodpovědná příslušná Letecká sportovní 
komise FAI (ASC). 
 
Specializovaný díl pro každou disciplínu nesmí být v rozporu se Všeobecným dílem. 
 
 
1.3 RESPEKTOVÁNÍ SPORTOVNÍHO ŘÁDU 
 
Pravomoc pro prosazování Sportovního řádu je sdílená, jak je popsáno ve Statutu FAI a ve 
Všeobecném dílu a Specializovaných dílech Sportovního řádu, a to: 
 
Řádnými a přidruženými členy FAI, kteří jsou zde označováni jako NAC (Národní sportovní kontrola); 
dočasnými členy FAI, jichž se týkají pouze záležitosti, související s rekordy 
 
Leteckými sportovními komisemi, označovanými zde jako ASC 
 
Výkonným výborem FAI 
 
 
1.4 ZMĚNY 
 
 1.4.1 Rozhodování 
 
 

Všeobecný díl Sportovního řádu může být měněn Všeobecnou leteckou sportovní komisí a 
každý ze specializovaných dílů Sportovního řádu může být měněn příslušnou Leteckou 
sportovní komisí ASC. 

 
 O jakékoliv změně Všeobecného dílu rozhoduje Plenární zasedání Všeobecné letecké 

sportovní komise (CASI), pokud Plenární zasedání CASI výjimečně nedeleguje toto právo na 
Výbor CASI k obdobnému jednání.   

 
 Plenární zasedání CASI hlasuje systémem prosté většiny. 
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 1.4.2 Realizace 
 
Změny Všeobecného dílu nabývají platnosti datem schválení Plenárním zasedáním Všeobecné 
Letecké Sportovní Komise. Stávající vydání budou ihned revidována Výborem CASI v souladu 
s jakýmikoliv změnami Statutu nebo Prováděcího předpisu FAI, které ovlivní stávající předpisy. 
Příslušná ASC rozhodne o obvyklém datu výročních změn specializovaných dílů Sportovního řádu za 
který odpovídá.  
 
 1.4.3 Zveřejnění 
 
Změněné verze Sportovního řádu Všeobecný díl jsou vydávány Sekretariátem FAI, jednajícím jménem 
Mezinárodní letecké sportovní komise. Když je změněná verze dokončena, bude publikována na 
příslušné web stránce FAI. Odkaz na poslední verzi Všeobecného dílu na web stránce FAI je 
následující: 

 
http://www.fai.org/document-compresion/52718 
 
 1.4.4 Nejnov ější verze 
 
NAC odpovídají za to, že jeho funkcionáři a ostatní vlastníci Všeobecného dílu Sportovního řádu jsou 
si výše uvedeného vědomi a užívají v příslušném roce správnou verzi. 
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2 TŘÍDY A DEFINICE 
 
Následující obecné definice platí pro Letecké sportovní komise FAI. Další definice a podtřídy mohou 
být obsaženy ve Specializovaných dílech Sportovního řádu. 
 
2.1 TŘÍDY 
 
Pro všechny sportovní podniky, rekordní pokusy a lety pro Výkonnostní odznaky platí následující třídy: 
 
● Třída A  Volné balóny 
● Třída B  Vzducholodě 
● Třída C  Letouny, letouny na elektrický a sluneční pohon 
● Třída D  Kluzáky a motorové kluzáky 
● Třída E  Rotorová a více rotorová letadla 
● Třída F  Letecké modely 
● Třída G  Padáky a větrné tunely 
● Třída H  Svisle vzlétající a přistávající letadla 
● Třída I    Letadla poháněná lidskou silou 
● Třída K  Kosmická letadla 
● Třída M  Letadla se sklopným křídlem nebo motorem 
● Třída O  Závěsné kluzáky a padákové kluzáky 
● Třída P  Letadla pro let v kosmickém prostoru 
● Třída R  Ultralehká letadla a motorové padákové kluzáky 
● Třída S  Kosmické modely 
● Třída U  Bezpilotní létající zařízení 
 

 2.1.1 Definice t říd 
  
Při definování odpvědností Leteckých sportovních komisí FAI a výše uvedených klasifikací v odst. 1.2 
platí následující definice. Podrobnější definice a podtřídy mohou být obsahem specializovaných dílů 
Sportovního řádu 
 
 2.1.1.1 Letadlo 
 
Zařízení, které je schopné udržovat se v atmosféře působením vzdušných sil. Jsou dva typy letadel: 
 
● Aerodyn: letadlo těžší než vzduch, jehož vztlak za letu se odvozuje především aerodynamickými 

silami. 
 
● Aerostat: letadlo lehčí než vzduch. 
 
 2.1.1.2 Třída A 
 
Volný balón – Letadlo lehčí než vzduch udržované ve vzduchu staticky bez jakéhokoliv prostředku 
pohonu a zdroje energie. 
 
 2.1.1.3 Třída B 
 
Vzducholoď nebo řiditelný balón – Letadlo lehčí než vzduch, vybavená zdrojem pohonu a řízením 
 
 2.1.1.4 Třída C 
 
Letoun: Letadlo těžší než vzduch s pevným křídlem s pohonnou jednotkou 
 
Elektricky poháněný letoun: Letoun, který může udržovat hladinu letu v atmosféře výhradně použitím 
elektrického motoru(ů). (ZM 11) 
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Letoun poháněný solárními články: Letoun, který může udržovat hladinu letu v atmosféře výhradně sluneční 
enegií, dopadající na jeho drak jako jeho zdroj energie. 
 
 2.1.1.5 Třída D 
 
Kluzák: Letadlo těžší než vzduch s pevným křídlem schopné plachtařského letu bez zdroje pohonu. 
 
Motorový kluzák: Letadlo těžší než vzduch s pevným křídlem, vybavené zdrojem pohonu, schopné plachtařského 
letu bez použití tahu zdroje pohonu. 
 
 2.1.1.6 Třída E 
 
Rotorové letadlo - Letadlo těžší než vzduch, které odvozuje celý svůj vztlak nebo jeho podstatnou část od 
systému rotujících křídel. 
 
Vírník: Rotorové letadlo, jehož křídla nemají žádnou formu přímého pohonu. 
 
Vrtulník: Rotorové letadlo s motoricky poháněným rotorovým systémem, jehož osa (osy) je (jsou) pevná a 
v podstatě kolmá k podélné ose rotorového letadla. 
 
Kombinovaný vrtulník: Rotorové letadlo, které za letu a při nízké rychlosti zízkává podstatnou část svého vztlaku 
ze systému rotujících křídel, ale při větší rychlosti může generovat vztlak a podélný tah vhodnou kombinací 
systému rotujících křídel, pevné vztlakové plochy (ploch) a pomocného rektivního motoru (ů). (AL17) 
 
Rotorové letadlo s naklápěcím rotorem: Letadlo těžší než vzduch, které odvozuje celý vztlak nebo jeho podsatnou 
část pro vertikální vznášení nakláněním rotoru (rotorů) nahoru do polohy v podstatě svislé a při letu vpřed 
odvozuje svůj vztlak z rotorů nebo  křídel. V případě ztráty výkonu je schopno autorotace. 
 
Vícerotorové letadlo: Rotorové letadlo s motoricky poháněným rotorovým systémem, jehož osy (více než dvě) 
jsou pevné  a v podstatě kolmé k podélné ose rotorového letadla. 
 
 2.1.1.7 Třída F 
 
Letecký model – Letadlo omezených rozměrů se zdrojem energie nebo bez něj, které není schopno nést člověka 
a je používáno pro soutěžní, sportovní nebo rekreační účely. 
 
 2.1.1.8 Třída G 
 
Padák – Skládací látkové zařízení navržené tak, aby působilo proti účinkům gravitace, určené k bezpečnému 
návratu zavěšeného břemene nebo osoby na zemský povrch. (AL 13) 
 
Větrný tunel – Vodorovný nebo svislý tunel, ve kterém je vytvořen proud vzduchu, umožňující let těla, podobný 
tomu, jaký je dosažen při volném pádu. 
 
 2.1.1.9 Třída H 
 
Letadlo se svislým vzletem a přistáním – Letadlo schopné vzlétnout, udržet visení nebo dopředný let a přistát při 
dosažení celkového vztlaku přímo prostřednictvím tahu jednoho nebo více proudových motorů, instalovaných 
jako nedílná součást letadla a nevyžadující při vzletu nebo přistání dosažení vztlaku prostřednictvím vnějších 
ploch. 
 
 2.1.1.10 Třída I 
 
Letadlo poháněné lidskou silou – Letadlo těžší než vzduch, které vzlétne a drží se ve vzduchu pouze za použití 
svalové energie jedné nebo více osob na palubě. Nesmí být použity žádné systémy statické podpory (plyn, horký 
vzduch apod.) a nesmí nést žádný druh zařízení, které by mohlo během letu přijímat energii, ale může nést 
zařízení k ukládání svalové energie po vzletu. 
 
 2.1.1.11 Třída K 
 
Kosmické letadlo – Zařízení, schopné letu v kosmickém prostoru. 
 
 2.1.1.12 Třída M 
 
Letadlo se sklopným křídlem nebo motorem – Letadlo schopné vodorovného i svislého letu, které při dopředném 
vodorovném letu vyvozuje většinu svého vztlaku  prostřednictvím pevných křídel a které dosahuje svislý let a 
vznášení nakloněním křídel nebo motoru(ů) nahoru do polohy v podstatě svislé. 
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 2.1.1.13 Třída N 
 
Letadlo s krátkým vzletem a přistáním (STOL) – Letadlo schopné vzletu a přistání na krátkou vzdálenost. 
 

 2.1.1.14 Třída O 
 
Závěsný kluzák – Kluzák, který lze nést, vzlétat a přistávat výhradně za použití pilotových nohou. 
 
Padákový kluzák: Závěsný kluzák bez pevné základní konstrukce. 
 
 2.1.1.15 Třída P 
 
Letadlo pro let v kosmickém prostoru – Kosmická loď, schopná letu v kosmu a trvalého a řízeného letu 
v atmosféře. Musí být také schopna měkkých přistání na zemi nebo na moři. 
 
 2.1.1.16 Třída R 
 
Ultralehké letadlo: Jedno nebo dvousedadlový letoun s určenou maximální hmotností a charakterizované velmi 
nízkým plošným zatížením křídla. 
 
Motorový závěsný kluzák: Závěsný kluzák vybavený pohonnou jednotkou, schopný vzletu a dalšího letu. 
 

Motorový padákový kluzák: Padákový kluzák vybavený pohonnou jednotkou, schopný vzletu a dalšího letu. 
 
 2.1.1.17 Třída S 
 
Kosmický model – Kosmická loď nebo letadlo pro let v kosmickém prostoru s omezenými rozměry a omezenou 
schopností platícího zatížení, neschopné nést člověka nebo komerční náklad. 
 
 2.1.1.18 Třída U 
 
Bezpilotní létající zařízení (UAV) – Letadlo bez lidské posádky, primárně řízené letovým palubním systémem. 
 

 2.1.2 Elektronické letecké sporty 
  
Elektronické letecké sporty  jsou činností nebo soutěží FAI jednotlivců nebo družstev, které se uskutečňují při 
použití elektronické platformy. Každá letecká sportovní komise FAI může stanovit pravidla pro takovou činnost ve 
specializovaném dílu Sportovního řádu. 
 
 
2.2 LETECKÉ SPORTOVNÍ KOMISE.  
 
Ze Statutu FAI vyplývají oblasti odpovědnosti každé Letecké sportovní komise FAI (ASC). Následující tabulka je 
uvedena jako vodítko. 
 

 
KOMISE FAI 
 

Sportovní 
řád 

díl  

 
TŘÍDY FAI 

Letecká sportovní 
disciplína 

Označení   
 

Písmeno 
třídy 

POPIS 

 
Balónové létání 

 
CIA 

 
1 

 
A 
B 
 

 
Volné balóny 
Řiditelné balóny, vzducholodi 

 
Všeobecné letectví 

 
GAC 

 
2 

 
C 
H 
 

 
Letouny 
Letadla se svislým vzletem a přistáním 
 

 
Plachtění 
 

 
IGC 

 
3 

 
D 
DM 
 

 
Kluzáky 
Motorové kluzáky 
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Letecké modelářství CIAM 4 
 
12 

F 
S 
U 

Letecké modely 
Kosmické modely 
Bezpilotní létající zařízení 

 
Parašutismus a 
sálový parašutismus 
 

 
IPC 

 
5 

 
G 

 
Padáky 
Větrné tunely 
 

 
Akrobacie 
 

 
CIVA 

 
6 

 
C 
D 
 

 
Letouny 
Kluzáky 

 
Závěsné létání 
 

 
CIVL 

 
7 

 
O 

 
Závěsné kluzáky 
Padákové kluzáky 
 

 
Kosmonautika 
 

 
ICARE 
 

 
8 
 

 
K 
P 

 
Kosmická letadla 
Letadla pro let v atmosféře i kosmickém 
prostoru 
 

 
Rotorová letadla 

 
CIG 

 
9 

 
E 
 
 
 
M 

 
Vrtulníky 
Vrtulníky se sklopným rotorem 
Vírníky 
Vícerotorové 
Kombinované vrtulníky  
Letadla se sklopným křídlem/sklopným 
motorem 
 

 
Ultralehká letadla a 
motorové padákové 
kluzáky 

 
CIMA 

 
10 

 
R 

 
Ultralehká letadla 
Ultralehké vírníky 
Motorové závěsné kluzáky 
Motorové padákové kluzáky 
 

 
Všeobecné 
 

 
CASI 

 
11 

 
I 

 
Letadla poháněná lidskou silou 

 
Všeobecné 
 

 
CASI 

 
Všeobec. 

 
všechny 

 
všechny třídy 

 
Všeobecné 
 
 

 
CIACA  

 
13 

 
CS 
CE 

 
Letadla poháněna sluneční energií 
Letadla poháněná elektrickou energií  

 
Informační distribuční seznamy elektronické pošty existují pro každou ASC. Web stránky FAI jsou na adrese 
http://www.fai.org   
 
 2.2.1 Zkratky komisí 
 
● CASI – Commision Aéronautique Sportive Internatronale (Všeobecná letecká sportovní komise) 
● CIA – Commission  Internationale d´Aérostation (Mezinárodní balónová komise) 
● CIACA – Commision Internationale des Aéronefs de Constructio  Amateur (Komise pro experimentální a 

amatérskou stavbu letadel) 
● CIAM - Commision Internationale d´Aéeomodélisme (Mezinárodní letecko-modelářská komise) 
● CIG - Commision Internationale de Giraviation (Mezinárodní vrtulníková komise) 
● CIMA - Commision Internationale de Micro-Aviation (Mezinárodní komise ultralehkého létání a motorového 

paraglidingu) 
● CIVA - Commision Internationale de Voltige Aérienne (Mezinárodní akrobatická komise) 
● CIVL - Commision Internationale de Vol Libre (Mezinárodní komise závěsného a padákového létání) 
● GAC – Komise všeobecného letectví 
● ICARE – Mezinárodní komise pro kosmické rekordy 
● IGC – Mezinárodní plachtařská komise 
● ISC – Mezinárodní parašutistická komise 
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2.3 KONTINENTÁLNÍ REGIONY 
 
Pro potřeby Kontinentálních regionálních mistrovství a rekordů FAI rozlišuje kontinentální regiony 
následujícím způsobem (v abecedním pořadí). 
 

2.3.1 Asie  
 

Země asijského kontinentu a přilehlé ostrovní země východně od evropských zemí dle 2.5.3, až po 
Japonsko a Filipíny. Patří sem Srí Lanka, Brunei, Indonésie a Taiwan, ale ne Rusko. 
 

2.3.2 Afrika 
 
Skládá se ze všech zemí afrického kontinentu včetně přilehlých ostrovních zemí jako jsou Kapverdské 
ostrovy, Seychely a Mauritius. 
 

2.3.3 Evropa 
 
Zahrnujuje všechny země severně a uvnitř Středozemního moře, včetně přilehlých ostrovních zemí, 
země na západ od Kaspického moře, dále Island, Irsko, Izrael, celé Rusko, Turecko a Spojené 
Království (Velkou Británii), ale nepatří sem Irán (je zde uveden, protože má hranici na západní straně 
Kaspického moře). 
 

2.3.4 Oceánie 
 
Zahrnuje Papuu Novou Guineu, Austrálii, Nový Zéland a země v Tichém oceánu na východ až po 
Markézy a Tuamotu Archipelago, ale nepatří sem žádná země uvedená výše pod Asií (např. 
Indonésie, Japonsko, Filipíny). 
 

2.3.5 Severní Amerika 
 
Zahrnuje země od Panamy po Kanadu a země Karibských ostrovů včetně Bermud. 
 

2.3.6 Jižní Amerika 
 
Skládá se ze všech zemí od Kolumbie po Chile a Argentinu. 
 

2.3.7 Dočasné úpravy pro vybraní mistrovství 
 
Se souhlasem Výboru CASI a na žádost příslušné Letecké sportovní komise mohou být kontinentální 
regiony upraveny pro účely Mistrovství. 
 

2.3.8 Jiná regionální usjupení  
 
Pokud jsou mistrovství pravidelně schvalována FAI pro regionální uskupení, jež nejsou stejná jako 
Kontinentální regiony uvedené zde, definice těchto regionálních uskupení budou uvedeny v tomto 
pododstavci. Zatím schválené regionální uskupení jsou Pan America a Asijská Oceánie. 
 
2.4 JINÉ DEFINICE 
 

2.4.1 Výkony  
 

Definice druhů výkonů, letů, tratí atd. budou určeny každou ASC a budou publikovány v příslušných 
specializovaných dílech Sportovního řádu. 
 

2.4.2 Výkonnostní odznaky  
 

Výkonnostní odznaky jsou měřítky úspěchu jejichž cílem je určit odstupňovanou škálu obtížností a 
porovnat rozvoj dovedností pilota. Mohou vycházet ze kterékoliv disciplíny FAI. Požadavky, potřebné 
k získání výkonnostních odznaků určují ASC ve specializovaných dílech Sportovního řádu. 
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3. SPORTOVNÍ LICENCE FAI 
 

3.1 PRÁVA 
 
Sportovní licence FAI jsou maketkem FAI. Práva s nimi spojená jsou definována FAI. Ve Všeobecném 
dílu Sportovního řádu se pojem „Sportovní licence“ vztahuje pouze ke Sportovním licencím FAI. 
Členové FAI, kteří jsou držiteli sportovních pravomocí FAI mají zodpovědnost a povinnost vydávat 
Sportovní licence jménem FAI všem způsobilým individuálním členům  a pozastavit nebo zrušit 
jakékoliv takové, které vydali. 
 
Generální tajemník FAI má odpovědnost a povinnost vydávat Sportovní licence jménem FAI všem  
způsobilým jednotlivcům nebo pozastavit či zrušit takové, které vydal. 
 
Administrativní proces (včetně vydání a stanovení doby platnosti) pro vydání nebo pozastavení resp. 
zrušení jakékoliv vydané Sportovní licence je popsán v předpisech NAC nebo FAI. 
 
Pouze držitelům platné Sportovní licence je dovoleno se účastnit sportovních podniků FAI a 
rekordních pokusů. 
 
Pro NAC, které neplatí členské příspěvky FAI, viz Statut 7.4.2. 
 
3.2 ODPOVĚDNOST DRŽITELE 
 
Držitel Sportovní licence potvrzuje, že zná a rozumí Sportovnímu řádu FAI a zavazuje se, že ho bude 
dodržovat. 
 
3.3 VYDÁVÁNÍ 
 
Sportovní licence je vydávána pro jednu disciplínu nebo pro více disciplín, na dobu minimálně 12 
měsíců nebo až do konce kalendářního roku. Tato informace a odkaz na datum vydání je uvedena 
v databázi Sportovních licencí. 
 

3.3.1 Orgánem Národní letecké sportovní kontroly (N AC)  
 

Každý NAC vydává Sportovní licenci jako průkaz totožnosti těm ze svých jednotlivých členů, kteří jsou 
buď občany, nebo bydlí v zemi tohoto NAC.  
 

3.3.2 FAI  
 
Generální tajemník vydá Sportovní licenci jednotlivci na základě jeho žádosti, pokud nemůže získat 
Sportovní licenci podle ustanovení odst. 3.5 . 
 
Toto právo nelze uplatnit ve vztahu k jednotlivcům, kteří jsou občany nebo obyvateli země, jejíž NAC 
je aktuálně suspendován. 
 

3.3.3 Databáze  
 
Sportovní licence se považuje za vydanou, pokud je její držitel uveden v Databázi Sportovních licencí 
orgánem, který Sportovní licenci vydává spolu se všemi požadovanými informacemi a dobou platnosti 
této konkrétni Sportovní licence. 
 
Požadované informace v databázi musí mimo jiné obsahovat: 
 
● Název vydávajícího orgánu 
● Jméno, datum narození, pohlaví držitele 
● E-mailovou adresu držitele 
● Číslo přidělené NAC, FAI nebo ASC 
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● Dobu platnosti 
● Disciplíny. 
 
Disciplíny, zahrnuté v databázi jsou určeny v dohodě s CASI. 
 
Český dodatek : Na území České republiky nahrazuje pro veškerou leteckou spor tovní činnost 
(sout ěže, rekordy apod.) Sportovní licenci FAI členský pr ůkaz Aeroklubu České republiky, Letecké 
amatérské asociace ČR, Svazu modelá řů České republiky a Českého balónového svazu. To neplatí 
pro pokusy o mezinárodní rekordy 
 

3.3.3.1 Jiné použití databáze Sportovních licencí  
 
NAC může při vydávání ostatnívh interních dokumentů, jako jsou řlenské průkazy, používat informace 
z databáze Sportovních licencí, jakými je ID FAI. 
 
3.4 TOTOŽNOST 
 

 3.4.1 Státní p říslušnost  
 
Státní příslušnost osoby se prokazuje identifikačním dokladem s uvedením státní příslušnosti a vydaným 
vládou příslušné země nebo jejím jménem. Tento dokument musí být v angličtině a pokud tomu tak není, 
musí k němu být přiložen oficiální anglický překlad. 
 

3.4.2 Bydlišt ě  
 
Bydlištěm osoby je míněno místo, kde osoba žije alespoň 185 dnů v kalendářním roce. Pobyt osoby se 
prokazuje identifikačním dokladem s uvedením bydliště a vydaným vládou příslušné země nebo jejím 
jménem. Tento dokument musí být v angličtině a pokud tomu tak není, musí k němu být přiložen oficiální 
anglický překlad. 
 

3.4.3 Osoba bez státní p říslušnosti  
 

Totožnost osoby bez státní příslušnosti se prokazuje povolením k pobytu, vydaným vládou příslušné země 
nebo jejím jménem. Tento dokument musí být v angličtině a pokud tomu tak není, musí k němu být přiložen 
oficiální anglický překlad. 
 

3.4.4 Převod z jednoho NAC do druhého NAC  
 

Jedna osoba nesmí být současně držitelem jakékoliv Sportovní licence, vydané více, než jedním NAC. 
Jednotlivci, který se podle ustanovení 3.4.2 rozhodne přejít z jednoho NAC do druhého, může být vydána 
sportovní licence od jeho nového NAC pouze po oznámení jeho bývalému NAC a po odebrání jakékoliv 
platné Sportovní licence, vydané tímto bývalým NAC. Databáze Sportovních licencí bude FAI upravena, 
jakmile FA obdrží dokumentaci od obou NAC. 
 

3.4.5 Převod z FAI do NAC  
 

Jednotlivec, kterému byla vydána Sportovní licence FAI ji musí získat od NAC země, které je občanem, 
nebo v níž bydlí, pokud  je tato země členem FAI se sportovními pravomocemi 
 

3.4.6 Delegování pravomoci  
 

NAC může delegovat pravomoc vydávat Sportovní licence na jiné letecké orgány  v rámci své země a 
nebo takové subjekty zapojit do jejich distribuce. 
 
3.5 PRÁVO REPREZENTOVAT 
 

3.5.1 Sout ěžící NAC  
 

Občan nebo obyvatel země, jejíž NAC vydal Sportovní licenci FAI reprezentuje NAC této země  na 
mezinárodních sportovních podnicích FAI  a při pokusech o rekordy. 
 

3.5.2 Sout ěžící FAI  
 

Občan nebo obyvatel země, kterému vydala Sportovní licenci FAI Mezinárodní letecká federace 
reprezentuje FAI  na mezinárodních sportovních podnicích FAI a při pokusech o rekordy. 
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3.5.3 Vícenásobná státní p říslušnost 
 

Osoba s vícenásobnou státní příslušností si může libovolně zvolit NAC jedné z těchto zemí státní 
příslušnosti, kterou požádá o vystavení Sportovní licence Jestliže si taková osoba následně přeje 
změnit své občanství za občanství jiné země, může tak učinit bez ohledu na místo svého bydliště 
s ohledem na odst. 3.4.4 o změnách reprezentace. 
 

3.5.4 Změna reprezentování 
 

Když soutěžící reprezentoval nějakou zemi na Podniku první kategorie, nesmí tento soutěžící 
reprezentovat jinou zemi na jakémkoliv Podniku první kategorie v průběhu dvacet čtyři měsíců 
následujících po měsíci, ve kterém se Podnik první kategorie uskutečnil a ve kterém tato osoba 
reprezentovala předcházející zemi, nebo delším termínu, je-li určen příslušnou ASC.  
 
Výše uvedené neplatí pro soutěžící, reprezentující FAI. 
 
Při zvláštních okolnostech, kdy vzhledem ke geopolitickým změnám bez osobního vlivu, kdy se osoba 
stane obyvatelem jiné země a nemůže dále držet sportovní licenci předcházející země, může být tento 
interval krácen při dodržení podmínky, že Orgán národní kontroly, kterého se to týká, vydá svůj 
písemný souhlas a případ je přezkoumán a schválen předsednictvem CASI. 
 
3.6 PLATNOST 
 
Po držiteli Sportovní licence může být požadováno předložení oficiálního dokumentu s jeho fotografií a 
podpisem na průkazu totožnosti. 
 
3.7 ODEBRÁNÍ 
 
Když NAC odebere dočasně nebo trvale Sportovní licenci, musí o tom informovat FAI a  aktualizovat 
následně co nejdříve databázi Sportovních licencí FAI. 
 
Když FAI odebere dočasně nebo trvale Sportovní licenci, vystavenou  Generálním tajemníkm, 
Sekretariát aktualizuje co nejdříve databázi Sportovních licencí FAI. 
 
Když je odebrána Sportovní licence vystavená pro jednu disciplínu, ostatní Sportovní licence, vydané 
pro jiné disciplíny jsou také odebrány. 
 
Po dobu odebrání Sportovní licencuje zakázána účast na jakékoliv sportovní činnosti FAI včetně 
pokusů o rekord a letů pro výkonnostní odznaky. 
 
Když je NAC suspendován, Sekretariát co nejdříve aktualizuje databázi Sportovních licencí u všech 
sportovců, kterých se to týká. 
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4 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
4.1 ROZDĚLENÍ.   
 
Sportovní podnik je jakákoliv sportovní událost nebo jinak definovaná soutěž organizovaná NAC nebo FAI 
nebo jejich jménem. Pro účely třídění se používají definice v 4.1.1 až 4.1.5. Ostatní definice a třídění mohou 
být obsaženy v odborných dílech Sportovního řádu. 
 

4.1.1 Národní sout ěže 
 

Sportovní události, otevřené pouze pro účastníky z pořádajícího NAC. 
 

4.1.2 Mezinárodní sout ěže 
 

Sportovní událost otevřená pro účastníky ze všech NAC. 
 
Jsou organizovány na základě pověření NAC nebo FAI, jsou považovány za Soutěže druhé kategorie, 
pokud není ve Specializovaných dílech Sportovního řádu stanoveno jinak. 
 
V zemích, které mají NAC, má NAC delegovanou pravomoc organizovat soutěže. 
 
Když soutěž organizuje NAC v jiné zemi, kde rovněž existuje NAC, hostitelský NAC povolí, aby se akce 
uskutečnila na jeho území. Písemný doklad o tomto oprávnění musí být předložen Komisi, které  se to týká, 
společně s formulářem žádosti.Takové zmocnění je považováno za přenesení pravomoci organizovat akci 
z hostitelského NAC na pořádající NAC. 
 

4.1.3 Mistrovství region ů 
 
4.1.3.1 Mistrovství kontinent ů  

 
Mezinárodní sportovní podnik, přístupný účastníkům ze všech NAC, patřících do určeného kontinentálního 
regionu, definovaného Sportovním řádem (viz 2.3) a v případě volných, míst účastníkům z dalších 
pozvaných, do regionu nepříslušných NAC a soutěžícívh FAI. 
 
Mistrovství kontinentů jsou Sportovní podniky první kategorie, schválenými Leteckými sportovními komisemi 
a potvrzenými Výkonným výborem jako  část jím schváleného Sportovního kalendáře FAI. 
 

4.1.3.2 Mistrovství jiných regionálních uskupení  
 

Určitá mistrovství, určená podobně jako v předchozím odstavci, pro jiná regionální uskupení, která nejsou 
obsažena v odstavci 2.3, avšak schválená CASI pro konkrétní mistrovství. Jedná se jak o uskupení v rámci 
kontinentů, tak o uskupení mezikontinentální. 
 

4.1.4 Mistrovství sv ěta 
 
Mezinárodní sportovní podnik otevřený soutěžícím ze všech NAC a soutěžícím FAI. 
 
Mistrovství světa jsou Sportovní podniky první kategorie, schválenými Leteckými sportovními komisemi a 
potvrzenými Výkonným výborem jako  část jím schváleného Sportovního kalendáře FAI. 
 

4.1.5 Světové letecké hry 
 
Mezinárodní sportovní podnik zahrnující několik leteckých sportů v jednom termínu a otevřený soutěžícím 
ze všech NAC a soutěžícím FAI. 
 
Světové letecké hry schválené Generální konferencí  jsou Sportovním podnikem první kategorie. 
 
Pravidla Světových leteckých her jsou k dispozici u FAI. Všeobecná pravidla pro SLH schvaluje CASI.  
Tam, kde při SLH budou Všeobecná pravidla v rozporu se Sportovním řádem, budou platit Všeobecná 
pravidla. 
 

4.1.5 Multisportovní sout ěže 
 
Soutěž, do které je začleněn jeden nebo více podniků v leteckých sportech, ale které mohou obsahovat  
také jiné, než letecké sporty. 
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V rozsahu, v jakém jsou závody pod kontrolou FAI, Sportovního řádu FAI a pravidel soutěží první kategorie, 
budou použita pravidla soutěží FAI. 
 
K začlenění koncepce takových speciálních soutěží mohou ASC, kterých se to týká, a Výkonný výbor 
navrhnout zvláštní pravidla. Konečná pravidla budou schválena oběma stranami. 
 
4.2 ÚČASTNÍCI    
 

4.2.1 Sout ěžící 
 

Osoby přihlášené a soutěžící v Mezinárodních sportovních soutěžích a v rekordních pokusech. Takové 
osoby mohou 
 
● Být soutěžícími a reprezentovat NAC a zemi do které náležejí 
● Být soutěžícími FAI a reprezentovat FAI. 
 
Soutěžící musí mít platnou Sportovní licenci FAI. 
 
Specialozované díly Sportovního řádu mohou definovat, kdo je soutěžícím a kdo není. 
 

4.2.2 Družstvo 
 

Skupina dvou nebo více soutěžících, součet jejichž výkonů se započítává do výsledků. 
 
V soutěžích družstev první kategorie může příslušná ASC omezit účast družstev FAI anebo mezinárodních 
družstev. 
 
V soutěžích družstev druhé kategorie může pořádající NAC omezit účast družstev FAI anebo 
mezinárodních družstev. 
 

4.2.2.1 Národní družstvo 
 
Skupina dvou nebo více soutěžících, reprezentující jeden NAC 
 

4.2.2.2 Mezinárodní družstvo 
 
Skupina dvou nebo více soutěžících, kteří společně reprezentují více než jeden NAC a nebo FAI. 
 

4.2.2.3 Družstvo FAI 
 
Skupina dvou nebo více soutěžících FAI, kteří reprezentují FAI. 
 

4.2.3 Vedoucí družstva (nebo Manaže ři družstva) 
 

Osoby, zastupující družstvo. Mohou to být i soutěžící. 
 
Při soutěžích První kategorie jsou  vedoucí družstev považováni za soutěžící a musí mít Sportovní licenci. 
 

4.2.4 Delegace 
 

Osoby, zastupující družstvo. Mohou to být i soutěžící. 
 

4.2.4.1 Národní delegace 
 
Národní delegace je složena ze soutěžících NAC a vedoucích družstev, vedoucího delegace a ostatních 
pomocníků, jak jsou definováni ASC v jejich Specializovaném dílu Sportovního řádu. 
 

4.2.4.2 Mezinárodní delegace 
 
Mezinárodní delegace je složena z mezinárodních a případných soutěžících FAI, vedoucích družstev, 
vedoucího delegace a ostatních pomocníků, jak jsou definováni Výkonným výborem a nebo příslušnou 
ASC. 
 

4.2.4.2 Delegace FAI 
 
Delegace FAI je složena ze soutěžících FAI, případně vedoucích družstev, vedoucího delegace a ostatních 
pomocníků, jak jsou definováni Výkonným výborem a nebo příslučnou ASC. 
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4.2.5 Funkcioná ři 
 

Mohou to být funkcionáři nebo provozní funkcionáři. Funjcionáři mohou být požádáni, aby měli zvláštní 
identifikaci ASC. Specializované díly Sportovního řádu mohou definovat, kdo je provozním funkcionářem 
nebo funkcionářem FAI a kdo není. Viz kapitola 5 pro další pravidla. 
 

4.2.6 Pomocníci 
 

Mohou to být pomocníci patřící k delegaci nebo pomocníci, pracující pro organizátora.  
 
Zahrnují osoby, účastnící se  sportovního podniku FAI (lékaři, pomocníci, bezpečnostní personál, 
meteorologové, řidiči atd.) a kteří nejsou soutěžícími nebo funkcionáři. 
 
 4.3 MISTŘI    
 
Titul, udělený vítězi regionálního nebo světového šampionátu. 
 
Vítězi soutěže Světových leteckých her bude udělen titul Mistr Světových leteckých her pro danou soutěž. 
 
4.4 ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ    
 

4.4.1 Akceptování Sportovního řádu a Pravidel 
 

Po soutěžících se požaduje, aby znali, rozuměli, dodržovali a řídili se Sportovním řádem, pravidly a 
propozicemi podniku a Etickým kodexem FAI. Podáním přihlášky jsou považováni za takové, kteří je budou 
bezvýhradně dodržovat. Budou se chovat sportovně a jejich chování musí být bezúhonné. 

 
Na sportovních podnicích První kategorie by si měli uvědomit, že reprezentují svoje národní družstvo  nebo 
svůj NAC, nebo soutěžící FAI Mezinárodní leteckou federaci. 
 
Na sportovních podnicích Druhé kategorie by si měli uvědomit, že jsou vyslanci své země, soutěžící FAI 
vyslanci Mezinárodní letecké federace 
  

4.4.2 Doping, alkohol, nemoc a zran ění 
 

Toto je stručný přehled dokumentu „Antidopingová pravidla a postupy FAI“, vydaného FAI a schváleného 
Světovou antidopingovou agenturou (WADA) pro použití v Leteckých sportech. 
 

4.4.2.1 Definice 
 
Za porušení antidopingových pravidel se považuje: přítomnost  zakázané látky nebo jejich metabolitů nebo 
markery ve vzorku sportovce; použití nebo pokus o použití  zakázané látky sportovcem a nebo zakázané 
metody; vyhýbání se, odmítání  nebo nepodrobení se odběru vzorků sportovcem; opomenutí kontroly 
v místě pobytu; falšování nebo pokus o manipulaci při jakékoliv fázi dopingové kontroly sportovcem nebo 
jinou osobou; držení zakázané látky nebo zakázané metody sportovcem nebo jinou osobou, doprovázející 
sportovce; obchodování  s jakoukoliv zakázanou látkou nebo zakázanou metodou sportovcem nebo jinou 
osobou; podání nebo pokus o podání sportovcem nebo jinou osobou jinému sportovci při soutěži jakékoliv 
zakázané látky či zakázané metody, nebo podání nebo pokus o podání sportovcem nebo jinou osobou 
jinému sportovci mimo soutěž jakékoliv zakázané látky či zakázané metody; spoluúčast nebo pokus o 
spolupachatelství sportovce nebo jiné osoby; zakázané spolčování sportovce a anebo jiné osoby; takové 
jednání sportovce nebo jiné osoby, vedoucí k odrazování nebo svádění obvinění u ohlašovacích úřadů. 
 

4.4.2.2 Strategie 
 
Strategií FAI je předcházet zneužívání, protizákonnému jednání a podvádění, v tomto případě v souvislosti 
s dopingem. Doping odporuje zásadám FAI, týkajících se slušnosti a poctivosti a potenciálně poškozuje 
zdraví a bezpečnost soutěžících v leteckých sportech. 
 

4.4.2.3 Zakázané látky 
 

Jsou to ty, které jsou uvedeny na seznamu WADA v okamžiku testování (uvedené na www.wada-ama.org). 
Z důvodů bezpečnosti letů FAI začleňuje také alkohol (nad definovanou hladinu). 
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4.4.2.4 Odpov ědnost sout ěžícího 
 

Všichni soutěžící, kteří se účastní sportovních podniků podle pravidel FAI, musí akceptovat skutečnost, že 
mohou být požádáni, aby se podrobili dopingovým testům a spolupracovali. Přihlášení s dokumentovaným 
lékařským režimem, vyžadujícím užití zakázaných látek nebo zakázaných metod musí před podnikem, 
kterého se to týká, získat Terapeutickou výjimku (TUE) v souladu s Antidopingovými pravidly FAI. Navíc, 
z důvodů vzniklých při soutěži nebo těsně před ní, soutěžící, který bere jakékoli drogy nebo léky nebo který 
trpí zdravotními problémy, nemocí nebo zraněním, což by mohlo mít za následek buď ohrožení 
bezpečnosti, nebo zneplatnění jeho licence, musí informovat před soutěžením písemně Ředitele soutěže.  
 
4.5 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA    
 

4.5.1 Pravomoc FAI 
 
Pokud Generální konference FAI nerozhodne jinak, sportovní události registrované ve Sportovním kalendáři 
FAI se musí konat v souladu s pravidly FAI. 
 
Pravidla, program a všechny oficiální dokumenty musí obsahovat prohlášení pravomoci FAI a zobrazovat 
logo FAI. 
 

4.5.2 Sout ěže první kategorie 
 
Pravidla Soutěží první kategorie budou  obsažena ve Všeobecném dílu a Specializovaných dílech 
Sportovního řádu. Soutěžní pravidla konkrétní akce nesmí být v rozporu s pravidly Sportovcního řádu. Musí 
být předem schválena příslušnými ASC a nesmí být poté měněna s výjimkou pravidel, uvedených ve 
specializovaných dílech podle ustanovení, definovaných Leteckými sportovními komisemi.  
 

4.5.2.1 Četnost 
 

Každá ASC musí určit četnost a místa pořádání svých soutěží podle následujících zásad: 
 
Světová a kontinentální mistrovství by se měla pořádat přibližně každé dva roky v jakékoli disciplíně nebo 
třídě v souladu s ustanoveními  Odborných dílů Sportovního řádu. 
 
Světová a kontinentální mistrovství by se neměla pořádat pokud možno ve stejném kalendářním roce.  
 

4.5.2.2 Nabídky 
 

Nabídky na pořádání soutěže první kategorie od NAC nebo jejím jménem jménem musí  splňovat zvláštní 
předpisy, vydané odpovědnou ASC. 
 
Nabídka musí obsahovat informaci o omezení vstupu účastníků do země nebo místa konání akce. Pokud 
jsou navržena nebo zjištěna jakákoliv omezení, ASC o tom neprodleně informuje Výkonný výbor FAI. 
Výkonný výbor rozhodne, zda jsou omezení přijatelná s ohledem na sportovní hlediska příslušné ASC a 
Předsednictva CASI. 
 

4.5.2.3 Povolení k ú časti 
 

Každý NAC, pořádající mezinárodní sportovní soutěž, musí vyvinout veškeré přiměřené úsilí k zajištění 
vstupu účastníků akce do své země. Pokud pořádající NAC zjistí, že z jakéhokoliv důvodu může být nebo 
bude účastníkovi z jiné země vstup zamítnut, neprodleně o tom informuje Generálního tajemníka FAI, 
prezidenta příslušné ASC a NAC účastníka.  
 
V soutěžích družstev První kategorie může příslušná ASC omezit účast mezinárodních družstev a družstev 
FAI. 
 

4.5.2.4 Délka 
 

Soutěž začíná  Zahajovacím ceremoniálem a končí Závěrečným ceremoniálem. ASC může do 
Specializovaného dílu Sportovního řádu včlenit vlastní definice a časové přehledy. 
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4.5.3 Sout ěže druhé kategorie 
 
Všeobecná pravidla Soutěží druhé kategorie budou, pokud je to vhodné, na těch, která jsou platná pro 
Soutěže první kategorie a v zásadě s nimi nesmí být v rozporu s výjimkou ustanovení, definovaných ASC a 
jejich Specializovaným dílem Sportovního řádu obsažena ve Všeobecném dílu a Specializovaných dílech 
Sportovního řádu. Soutěžní pravidla konkrétní akce nesmí být v rozporu s pravidly Sportovcního řádu. Musí 
být předem schválena příslušnými ASC a nesmí být poté měněna s výjimkou pravidel, uvedených ve 
specializovaných dílech podle ustanovení, definovaných Leteckými sportovními komisemi.  
 

4.5.3.1 Žádost 
 

Žádost NAC nebo jménem NAC o pořádání Soutěže druhé kategorie musí být v souladu se zvláštními 
předpisy, vydanými odpovědnou ASC.  
 

4.5.4 Jazyk 
 
Pravidla a informace, rozesílané NAC a soutěžícím nebo vydané během soutěže musí být v angličtině a 
podle rozhodnutí organizátora také v jazyce hostitelské země. Ve všech výkladech platí anglická verze. 
 

4.5.5 Pojišt ění 
 
Organizátoři soutěže musí předpokládat dosažitelnost veřejného pojištění odpovědnosti, chránícího 
účastníky. Organizátoři musí předpokládat doporučení uzavřít jednotlivé zdravotní a úrazové pojištění 
zúčastněným NAC a /nebo soutěžícím. Tam, kde organizátor podniku FAI poskytne nebo pomůže 
s pojištěním pro takový podnik, musí takové pojištění splňovat minimální požadavky, uvedené v pravidlech 
soutěže. 
 
Při Soutěžích první kategorie je veřejné pojištění odpovědnosti povinné. 
 

4.5.6 Vybavení a p řístroje 
 
V každém Specializovaném dílu může ASC specifikovat technické standardy a kritéria každého vybavení, 
elektronických či mechanických přístrojů a bodovacích systémů, které budou použity. 
 
4.6 SPORTOVNÍ KALENDÁŘ    
 
FAI spravuje a vydává Sportovní kalendář. Ve Sportovním kalendáři jsou uvedeny Mezinárodní soutěže, 
Mistrovství světa a regionů, Světové letecké hry a Multisportovní soutěže, popsané v kapitole 4. 
 
Aby byla mezinárodní sportovní událost uznána, musí být registrována ve Sportovním kalendáři FAI 
Národními aerokluby, které je povolují nebo organizují, nebo Generálním tajemníkem FAI.  
 
NAC, které včas nezaplatily členské příspěvky FAI, viz Statut FAI, čl. 7.4.2. 
 
Registraci lze podat v jakémkoliv formátu, Schváleném FAI. 
 
Registrace musí být doručena Sekretariátu FAI minimálně 30 dnů před zahájením soutěže nebo dříve, 
pokud to stanoví ASC ve své specializované části Sportovního řádu. 
 
Za výjimečných okolností může být na základě rozhodnutí ASC registrace přijata později. 
 
4.7 VSTUPNÍ KRITÉRIA    
 
Soutěžící, a při soutěžích První kategorie také Vedoucí družstev, musí být držiteli platné Sportovní licence, 
jejíž platnost pokrývá celou dobu konání soutěže. 
 
Vstup je povolen delegacím, reprezentujícím NAC nebo FAI. 
 

4.7.1 Sout ěže První kategorie 
 
Minimálně 4 NAC nebo větší počet NAC, jak je určeno příslušnou ASC, musí podat přihlášku do konce 
oficiálního registračního období, definovaného v místních propozicích a zaplatit vklad. Pokud je takto 
přihlášených NAC méně než požadované minimum, příslušná ASC rozhodne, zda se podnik bude konat a 
také rozhodne, zda bude udělen titul Mistra či nikoliv. 
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4.7.2 Sout ěže Druhé kategorie 
 
Vstup je povolen účastníkům podle rozhodnutí organizátorů. ASC mohou ve svých specializovaných dílech 
Sportovního řádu definovat zvláštní kritéria. 
 

4.7.3 Multisportovní sout ěže 
 
Vstup je povolen účastníkům podle rozhodnutí hostitelů. Soutěžící jsou vybíráni podlde následujících 
zásad: 
 
Příslušná ASC stanoví minimální výkonnostní standardy, požadované pro účast a počet soutěžících. 
 
Soutěžící NAC jsou vybíráni po dohodě mezi NAC a ASC. 
 
Soutěžící FAI vybírá ASC. 
 
4.8 PŘIHLÁŠKY   
 

4.8.1 Podání 
 
Pro soutěž První kategorie musí být přihlášky podávány pouze prostřednictvím NAC, od kterého má žadatel 
vystavenu Sportovní licenci, nebo prostřednictvím FAI, pokud jde o soutěžícího FAI. Pokud jde o soutěž 
Druhé kategorie, definuje proces přihlášení ASC ve svém specifickém dílu Sportovního řádu. Organizátoři 
nesmí odmítnout přihlášky na soutěž, podané v dobré víře a v souladu s podmínkami přihlášky. 
 

4.8.2 Přijetí 
 

4.8.2.1 Formulá ř a poplatek 
 

Přihláška bude akceptována pouze, pokud je podána na  oficiálním formuláři, doložena plně uhrazeným 
vkladem a pokud ji organizátor obdrží do určeného data uzávěrky. 
 
Podrobnosti přihlášky a postupy musí být stanoveny ve smlouvě mezi ASC a nebo CASI a organizátorem. 
Organizátor musí takové formuláře a postupy zpřístupnit na internetové stránce soutěže. Neúplné přihlášky 
obsahzující nepřesné informace nemusí být přijaty. 
 

4.8.2.2 Pozdější p řijetí 
 

Opožděné přihlášky mohou být akceptovány rozhodnutím organizátora jen tehdy, pokud pro opoždění 
existuje rozumný důvod a pokud je dostatek volnývh míst. Zvláštní podmínky mohou být definovány ASC ve 
specializovaných dílech Sportovního řádu. 
 

4.8.2.3 Vrácení vkladu 
 

Pokud se podnik nekoná, vklady musí být vráceny v plné výši. Pokud se podnik uskuteční, ale je z 
důvodu vyšší moci zrušen nebo ukončen, nepoužité prostředky, stanovené příslušnou ASC se musí 
vrátit. Před tím, než je učiněno rozhodnutí o zrušení, příslušná ASC musí vše konzultovat 
s Generálním tajemníkem FAI, který bude informovat o nezbytných konzultacích. Příslušné akce se 
uskuteční případ od případu.  
 

4.8.3 Změna 
 
Změna přihlášky se smí provést pouze do termínu, daného soutěžními pravidly, avšak nutně před prvním 
soutěžním letem. Změna soutěžících, vybavení nebo soutěžní třídy může být provedena pouze tak, jak je 
určeno pravidly a propozicemi soutěže. 
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4.8.4 Odstoupení ú častníka 
 
Soutěžící nebo družstvo, které odstoupí z podniku poté, co byla jeho přihláška akceptována, může mít 
právo na úplné nebo částečné vrácení vkladů, které zaplatil, a to podle kritérií, stanovených příslušnou ASC 
a nebo pravidly soutěže. Taková kritéria musí být jasně uvedena v pravidlech nabídky Podniku první 
kategorie, vydanými příslušnou ASC. 
 

4.8.5 Věkové kategorie 
 
Každá Letecká sportovní komise (ASC) může definovat rozčlenění do věkových kategorií, které bude 
určeno pro podniky první nebo druhé kategorie (Senioři, Junioři, do 18, do 20 apod.) 
 
Soutěžící bude oprávněn soutěžit v jakékoliv věkové kategorii podle pravidel FAI, pokud je ve věkovém 
rozsahu, určeném v příslušné věkové skupině. Soutěžící musí být schopen podat důkaz o svém věku 
předložením platného pasu nebo jiného druhu dokumentu, vydaného oprávněným úřadem. Soutěžící, který 
neuspěje nebo odmítne podat takovýto důkaz nebude oprávněn k účasti v takové skupině. 
 
ASC ve svých specializovaných částech Sportovního řádu mohou povolit soutěžícím, aby si zvolili účast ve 
vyšší věkové kategorii, nebo soutěžit jak ve věkové tak i v celkových kategoriích. 
 
4.9 ODLOŽENÍ, ZRUŠENÍ PODNIKŮ    
 

4.9.1 Vyšší moc 
 

Soutěž může být kdykoliv pozastavena nebo zrušena z důvodů vyšší moci. 
 
Události, které nebylo možné předvídat a které jsou mimo sféru odpovědnosti jak organizátora soutěže FAI, 
nebo samotné FAI (nebo subjektu, nahrazeného v Organizační dohodě s FAI). akovými jsev jsou (ale 
nemusí zde být všechny) zahrnuty) jakékoliv abnormálně ndepříznivé počasí, povodeň, blesk, bouře, požár, 
výbuch, zemětřesení, propad půdy, epidemie,  nebo události podobného charakteru a dopadu, které 
objektivněpandemie nebo jiná přírodní katastrofa, válka, vojenské operace, nepokoje, stávka, teroristická 
akce, občanské nepokoje nebo jakékoliv nařízení nebo rozhodnutí příslušné vlády nebo soudu, národní 
nebo mezinárodní autority a další události nebo události podobného charakteru a dopadu, které objektivně 
zabrání jednotlivým stranám ve splnění jejich závazků. 
 

4.9.2 Sout ěže První kategorie 
 
4.9.2.1 Před sout ěží 

 
Soutěž může před jejím zahájením být FAI kdykoliv zrušena z následujících důvodů: 
 
● Trvalé porušování závazků ze strany pořadatele při přípravě soutěže, daných nabídkou a nebo 
nedodržování pravidel FAI a přiměřených pokynů a instrukcí. 
 
● Závažné riziko, týkající se bezpečnosti účastníků. 
 
● Neschopnost organizátorů zajistit a udržet finanční rovnováhu. 
 
● Jakákoliv jiná situace, při které již není zaručeno bezpečné a odpovídající uskutečnění soutěže. 
 
● Před zrušením bude pořadateli poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě situace. 
 
● Pokud by se  na návrh ASC zvažovalo zrušení, prezident ASC o tom informuje generálního tajemníka 
FAI, který o celé záležitosti informuje Výkonnému výboru FAI. Rozhodnutí o zrušení přijímá Výkonný výbor 
a je vždy přijímáno po konzultaci s ASC, které se to týká. 
 
● Pokud se rozhodne o zrušení soutěže. startovné se vrací v souladu se Všeobecným dílem Sportovního 
řádu FAI 
 
● Zrušení soutěže se považuje za odstoupení od Organizační smlouvy ze strany FAI. 
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4.9.2.2 V průběhu sout ěže 
 
Kromě toho, že Předseda jury předsedá schůzím, má také právo vyžadovat, aby se pořadatel řídil 
Sportovním řádem FAI a zveřejněnými pravidly a předpisy soutěže. Jestliže tak pořadatel neučiní, má 
Prezident jury právo přerušit soutěž až do okamžiku, kdy situaci posoudí Jury. Pokud stav zůstane nadále 
neuspokojivý, má Jury právo požadovat zrušení soutěže a dát pokyn ke vrácení vkladů. Rozhodnutí ke 
zrušení soutěže a o vrácení/nevrácení vkladů přijímá Výkonný výbor nebo jeho zástupce po konzultaci 
s příslušným NAC a ASC.  
 

4.9.3 Sout ěže Druhé kategorie 
 
O pozastavení, odložení či zrušení soutěže jakož i o vrácení/nevrácení vkladů rozhoduje pořadatel se 
souhlasem příslušného NAC, není-li ve Specializovaném dílu Sportovního řádu ASC uvedeno jinak. 
 
4.10 VÝLEDKY A UDÍLENÍ CEN    
 

4.10.1 Schválení Jury 
 

Výsledky mezinárodního sportovního podniku budou konečné pouze v případě, že Jury vyřídila všechny 
případné protesty a ukončila svoji činnost. Konečné výsledky musí být zveřejněny předtím, než se 
uskuteční předávání cen. 
 

4.10.2 Oznámení výsledk ů 
 

4.10.2.1 
 
Výsledky Sportovního podniku První kategorie musí být zaslány elektronicky Sekretariátu FAI pokud možno 
před udílením cen a v každém případě do 24 hodin po ukončení soutěže. 
 

4.10.2.2 
 
Výsledky jakékoliv letecké sportovní soutěže musí být přístupné, ve vhodném formátu, hostitelskému NAC, 
všem soutěžícím a jejich NAC, a při Soutěžích První kategorie neprodleně Sekretariátu FAI a Předsedovi 
ASC. 
 

4.10.2.3 
 
Při Soutěžích První kategorie musí Prezident jury seznámit Sekretariát FAI a Předsedu ASC nejdéle do 
osmi dnů po ukončení soutěže s počtem podaných protestů, počtem protestů stažených, uznaných a 
neuznaných a s příslušnými rozhodnutími Jury. 
  

4.10.3 Udílení cen 
 

4.10.3.1 Vlajky a hymny  
 
Na podnicích první kategorie musí být rozvinuta vlajka FAI a musí se hrát hymna FAI. Musí být vyvěšeny 
vlajky zemí soutěžících, kteří obsadili první, druhé a třetí místo v každé třídě, a musí se hrát hymny zemí 
vítězů.  
 

4.10.3.2 Medaile a diplomy  
 
FAI musí udělit zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili na každém Mistrovství světa nebo kontinentu a na 
Světových leteckých hrách. Tyto medaile budou dodány Sekretariátem FAI, a pokud ne, musí se přesně 
shodovat s popisem FAI. Budou jimi vyznamenání soutěžící na prvním, druhém a třetím místě v celkovém 
hodnocení mistrovství včetně kategorie žen a juniorů, jsou-li hodnoceny.  
 
Všechny medaile jsou hrazeny příslušnou Leteckou sportovní komisí. Pokud tak příslušná ASC rozhodne, 
mohou být náklady začleněny do účtu organizátora.  
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Pokud to požaduje příslušná odborná komise, zlaté, stříbrné a bronzové medaile mohou být také uděleny 
všem členům družstev, soutěžících v jedné soutěži (např. RW disciplínách či závodě družstev v leteckém 
modlářství, apod.) Jestliže jsou výsledky družstev stanoveny na základě výsledků, stanovených při soutěži 
jednotlivců, mohou být zlaté, stříbrné a bronzové medaile uděleny vedoucím družstev, jejichž družstva se 
umístila na prvním, druhém a třetím místě a pokud tak ASC rozhodne, mohou být takovýmto družstvům 
uděleny menší medaile FAI pro družstva. Velké medaile FAI pro vítězná družstva předává vedoucí družstva 
příslušnému NAC nebo jinému subjektu, který družstvo reprezentuje.  
 
Pokud ASC rozhodne, diplom FAI se uděluje ostatním soutěžícím. Pořadatelé mohou udělit další ceny 
podle svého uvážení a rovněž diplomy mohou být uděleny v případě, že jsou výsledky rozděleny na 
mužské a ženské soutěžící. 
 
Všechny medaile, diplomy a ceny, ať už trofeje nebo peníze, keré hsou uvedeny ve Sportovním řádu nebo 
pravidlech soutěže musí být uděleny nejpozději při oficiálním předávání cen. Jakékoliv výjimky z tohoto 
ustanovení může schválit ASC. 
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5 KONTROLA SPORTOVNÍCH PODNIK Ů 
 
5.1 ODPOVĚDNOST NAC 
 
  5.1.1 Kontrola a potvrzování 
 
Každý NAC je odpovědný za kontrolu a potvrzování všech sportovních podniků FAI, rekordů a letů pro 
získání odznaků, provedených pod jeho dohledem. 
 
  5.1.2 Ověřování 
 
Sekretariát FAI a ASC, které se to týká, může kdykoli požadovat důkaz, že výkon, rekord nebo podnik byl 
kontrolován v souladu s ustanoveními Sportovního řádu. Uznání může být odmítnuto v případě, když důkaz 
je shledán nedostatečným. 
 
5.2 FUNKCIONÁŘI NA SOUTĚŽÍCH PRVNÍ KATEGORIE 
 
  5.2.1 Funkcioná ři FAI 
 
Funkcionáři FAI jsou jmenováni příslušnou ASC a jednají jménem FAI. 
 
Na funkcionářích FAI se požaduje , aby znali, rozuměli, dodržovali a řídili se Sportovním řádem. 
 
Pokud není ve specializované části Sportovního řádu ASC uvedeno jinak: 
 
● Za záležitosti rozhodčího řízení nebo výkladu pravidel zodpovídají členové Jury FAI. 
 
● Za záležitosti hodnoceni výkonu zodpovídají rozhodčí FAI. 
 
● Za poradní záležitosti zodpovídají Stevardi nebo Kontroloři FAI.  
 
Funkcionáři FAI mohou na soutěži zastávat pouze jednu z výše uvedených funkcí. Nesmí být soutěžícími, 
ani nesmí zastávat jakoukoliv provozní funkci v organizaci.  
 
Funkcionáři FAI v jakékoliv skupině nebo pozici musí být z odlišných aktivních NAC, pokud nejsou 
schváleni ASC, které se to týká. 
 
  5.2.2 Stevardi a Kontrolo ři FAI 
 
Stevardi a kontroloři mohou být jmenováni ASC. Některé ASC mohou mít ekvivalent stevardů a kontrolorů, 
ale mohou jim dát jiná jména. Zvláštní pravidla pro jmenování a povinnosti stevardů a kontrolorů mohou být 
včleněny ASC do jejich specializovaných dílů Sportovního řádu. 
 
Stewardi a kontroloři nesmí být členy Organizačního výboru. Mohou mít výkonné pravomoci, jak jsou 
definovány ve specializovaném dílu Sportovního řádu. 
 
Stevardi a kontroloři jsou poradci Ředitele soutěže. Dohlížejí na vedení podniku a hlásí jakékoliv nepoctivé 
jednání nebo přestupky proti pravidlům a propozicím nebo chování škodlivě ovlivňující bezpečnost 
ostatních soutěžících nebo veřejnosti nebo jakkoliv poškozující sport. Shromažďují informace a fakta, 
týkající se záležitostí, o kterých by měla rozhodovat Mezinárodní Jury. Mohou se účastnit schůzí 
Mezinárodní Jury jako pozorovatel nebo svědek. 
 
  5.2.3 Rozhod čí FAI 
 
ASC jmenují rozhodčí pro soutěže, kde se vyžaduje zcela nebo částečně hodnocení výkonu nebo pro další 
povinnosti, jak je specifikují specializované díly Sportovního řádu. 
 
Příslušná ASC rozhodne o 
 

● Kvalifikaci, zkušenostech a znalostech pravidel, požadovaných po rozhodčích. 
 
● Postupu při uznávání kandidátů, předložených NAC jako rozhodčích. 
 
● Způsobu, jakým je seznam těchto rozhodčích zveřejněn. 
 
 



30      FAI – MEZINÁRODNÍ LETECKÁ FEDERACE -  SVĚTOVÁ FEDERACE LETECKÝCH SPORTŮ 
          SPORTOVNÍ ŘÁD VŠEOBECNÝ DÍL 

 

Hlavní rozhodčí odpovídá za organizaci práce, vykonávané rozhodčími FAI a za oznámení výsledků 
Řediteli soutěže. 
 
  5.2.4 Jury FAI 
 
Podnik První kategorie musí mít ustavena mezinárodní Jury, která se zabývá protesty a dohlíží na vedení 
soutěže a zajistí, že  výsledky jsou zaslány FAI a příslušné ASC. 
 
Pokyny pro činnost Juryn jsou dostupné na webové stránce FAI. 
 

5.2.4.1 Složení  
 
Jury může být složena buď ze zástupců, nebo jmenovaná. Specializované části Sportovního řádu musí 
určit, který typ Jury má být použit a může stanovit další kritéria pro kvalifikaci člena Jury. 
 

5.2.4.2 Jury složená ze zástipc ů 
 
Jury složená ze zástupců je taková, ve které je předseda jury jmenován příslušnou ASC, která řídí příslušný 
podnik a ve které je každý národní aeroklub, účastnící se soutěže, zastoupen jedním členem. Pro službu v 
Jury musí mít tito členové dostatečnou kvalifikaci s ohledem na příslušný specializovaný díl Sportovního 
řádu. 
 

5.2.4.3 Jmenovaná Jury  
 
Jmenovaná jury je taková, v níž je předseda určen příslušnou ASC. Dva až čtyři další členové jsou určeni 
ASC podle příslušného specializovaného dílu Sportovního řádu.  
 

5.2.4.4 Členové Jury  
 
Členové Jury musí dokonale znát příslušné Sportovní řády a pravidla a předpisy daného podniku. Nejméně 
jeden člen jury musí být v průběhu soutěže v místě jejího konání. 
 

5.2.4.5 Předseda Jury  
 
Předseda jury předsedá zasedáním Jury.  
 
Předseda jury má právo vyžadovat, aby se pořadatelé řídili Sportovním řádem FAI a pro daný podnik 
zveřejněnými pravidly a předpisy. Pokud se tak pořadatelé nechovají, předseda Jury může zastavit konání 
podniku. Když pořadatelé i nadále toto nedodržují, může požádat se sohlasem jury o zrušení soutěže. Viz 
4.9.2.2 . 
 
Jury má právo zrušit soutěž, pokud se pořadatelé neřídí Sportovním žádem a zveřejněnými pravidly. 
 

5.2.4.6  Zasedání Jury 
 
 5.2.4.6.1 Přítomnost  

 
Pro členy Jury je přítomnost na jejích zasedáních povinná buď osobně nebo nebo na dálku nebo podle 
ustanovení specializovaných dílů Sportovního řádu, kromě zvláštních důvodů, jako je nemoc nebo nouzový 
stav. V těchto případech může být předsedou Jury akceptován vhodný náhradník, navržený příslušným 
členem Jury nebo předsedou ASC nebo jeho zástupcem.  
 

 5.2.4.6.2 Řešení protest ů 
 
Viz kapitola 6. 
 

 5.2.4.6.3 Záznam o dokazování  
 
Záznam o jednání Jury, rozhodnutí, jeho důvody a kopie důkazů musí být zaslány Předsedou Jury 
Sekretariátu FAI a příslušnému předsedovi ASC pro případ pozdějšího odvolání k FAI. 
 

 5.2.4.6.4 Usnášeníschopnost  
 
Jury složená ze zástupců je usnášeníschopná při účasti 2/3 celkového počtu členů včetně předsedy jury. 
Jmenovaná Jury je usnášeníschopná při účasti tří členů včetně jejího Prezidenta. 
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 5.2.4.6.5 Hlasování 
 

Rozhodnutí jsou dosažena prostou většinou. Pokud to některý z členů požaduje, hlasování proběhne tajně. 
 

5.2.4.7 Rozpušr ění Jury  
 
Jury může ukončit svoji činnost pouze v případě, že vydala rozhodnutí ke všem protestům, jež byly řádně 
podány. Ani když nejsou nevyřešeny žádné protesty, Jury nesmí ukončit svoji činnost, pokud neuplyne 
časový limit stanovený pro podání protestů po poslední disciplíně. 
 
Poslední činností Jury je ověřit a potvrdit soutěžní výsledky podniku a prohlásit jej platným za předpokladu, 
že podnik proběhl v souladu s pravidly a rozhodnutími Jury. 
 
  5.2.5 Provozní funkcioná ři 
 
Provozní funkcionáři jsou jmenováni organizujícím NAC. ASC může požadovat schválení takového 
jmenování. 
 
Provozními funkcionáři jsou Ředitel soutěže (nebo podniku), Výpočtář a ostatní funkcionáři, požadovaní 
příslušnou ASC. 
 

5.2.5.1 Ředitel sout ěže (nebo podniku)  
 
Ředitel soutěže má celkovou odpovědnost za provoz a je zodpovědný za dobré řízení a hladký a bezpečný 
průběh podniku. 
 
Ředitel soutěže může mít svého zástupce a technické funkcionáře, kteří mu pomáhají, jak je definováno 
příslušnou ASC. 
 
Ředitel soutěže a jeho zástupci musí být schváleni příslušnou ASC. 
 
Pokud ASC nestanoví ve své specializované části Sportovního řádu jinak, Ředitel soutěže 
 
● Činí operativní rozhodnutí v souladu s pravidly Sportovního řádu a se soutěžními pravidly 
 
● Může potrestat nebo diskvalifikovat soutěžícího za navhodné chovánínebo porušení pravidel. 
 
● Účastní se jednání Jury FAI a je-li to požadováno, podává svědectví. 
 
● Před zahájením soutěže zveřejňuje seznam oficiálně přijatých přihlášek. 
 
● Vydává denní výsledky. 
 
● Zasílá příslušné ASC a Sekretariátu FAI ve stanovených lhůtách konečný seznam přihlášek, úplné 
výsledky a podrobnosti o protestech proti pořádajícímu NAC. 
 

5.2.5.2 Výpo čtář 
 
Osoba, zodpovědná za bodování podle platných soutěžních pravidel disciplíny odpovídá za vybavení jury 
nepodepsanou kopií konečných výsledků, aby mohla Jury jednat v souladu s článkem 5.2.4.7 . 
 
5.3 FUNKCIONÁŘI NA SOUTĚŽÍCH DRUHÉ KATEGORIE 
 
  5.3.1 Stevardi a Kontrolo ři FAI 
 
Stevardi a kontroloři nejsou povinní, pokud to není určeno specializovaným dílem Sportovního řádu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32      FAI – MEZINÁRODNÍ LETECKÁ FEDERACE -  SVĚTOVÁ FEDERACE LETECKÝCH SPORTŮ 
          SPORTOVNÍ ŘÁD VŠEOBECNÝ DÍL 

 

  5.3.2 Rozhod čí 
 
Rozhodčí nemusí mít mezinárodní složení, pokud to není určeno specializovaným dílem Sportovního řádu. 
 
  5.3.3 Provozní funkcioná ři 
 
Podle specifikace ASC v jejich odborném dílu Sportovního řádu. 
   
  5.3.4 Jury 
 
Musí být určena Jury, která rozhodne o protestech buď v případě potřeby nebo před zahájením prvního 
soutěžního úkolu. ASC mohou zavést svá vlastní další pravidla nebo úkoly Jury ve specializovaných dílech 
Sportovního řádu. 
 

5.3.4.1 Složení a rozhodovací proces 
 
Jury nemusí mít mezinárodní složení, pokud tak není uvedeno ve specializovaných dílech Sportovního 
řádu. Každá ASC definuje ve svém specializovaném dílu Sportovního řádu pravidla, týkající se složení a 
rozhodovacího procesu jury. 
 
5.4 FUNKCIONÁŘI PRO ODZNAKY 
 
Funkcionáři mohou kontrolovat lety pro získání výkonnostních odznaků podle zvláštního dílu Sportovního 
řádu. 
 
5.4 FUNKCIONÁŘI PRO REKORDY 
 
  5.5.1 Oficiální pozorovatelé 
 
Funkcionáři kontrolující výkon musí být registrovány u NAC jako Oficiální pozorovatelé. Oficiální 
pozorovatelé mají právo kontrolovat a potvrzovat výkony a události pro rekordy FAI. Musí znát a rozumět 
Sportovnímu řádu a pravidlům a předpisům pro určité události, které mají být potvrzeny. ASC určí ve 
specializovaných dílech Sportovního řádu kvalifikační kritéria pro Oficiální pozorovatele Taková kvalifikace 
musí být potvrzena NAC, ke kterému Oficiální pozorovatel patří. Kritéria mohou být rozdíná pro rekordy, 
vytvořené během soutěže. 
 

5.5.1.1 Způsobilost 
  
Oficiální pozorovatel při jakémkoli rekordu nebo pokus musí být nezávislý a nesmí být vnímán jako osoba s 
konfliktem zájmů. 
 

5.5.1.2 Přítomnost 
 
Oficiální pozorovatel smí potvrzovat pouze událost související s rekordním výkonem pouze tehdy, pokud je 
při události, ke které je potvrzení požadováno, přítomen (pokud není aplikován odst. 5.5.1.3). Smí potvrdit 
základní fakta, pokud se dostaví brzy poté a pokud není naprosto žádných pochyb o jejich pravdivosti. 
 

5.5.1.3 Video 
 

V případě, že výkon je vyhodnocován z videozáznamu, stačí k potvrzení důkazu přítomnosti pouze jeden 
Oficiální pozorovatel, který ověří záznam a výkon může být při použití záznamu hodnocen požadovaným 
počtem Oficiálních pozorovatelů později nebo použitím internetového spojení. 
 
  5.5.2 Dočasný status 
 

5.5.2.1 Dispečeři letového provozu a Funkcioná ři Sout ěží první kategorie 
 
Status Dočasného Oficiálního pozorovatele se předpokládá u dispečerů leteckého provozu ve službě pro 
účely pozorování vzletů, startovních a cílových pásek, otočných nebo kontrolních bodů a přistání. Oficiálně 
zaregistrovaní pomocníci a funkcionáři během Mistrovství světa nebo kontinentu nebo dalších soutěží tak, 
jak je určeno ve zvláštních dílech Sportovního řádu a pracující pod vedením Ředitele mistrovství, smí také 
jednat jako Oficiální pozorovatelé. 
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5.5.2.1 Nezávislí sv ědkové 
 

Když se událost odehraje mimo dohled Oficiálního pozorovatele, může být potvrzena dvěma 
nezávislými, dostatečně způsobilými svědky, kteří jsou kompetentní a kteří udají své adresy a kteří 
písemně uvedou informaci požadovanou v příslušném odstavci Sportovního řádu. Potvrzení jinou 
osobou, než je Oficiální pozorovatel, musí být spolupodepsána Oficiálním pozorovatelem poté, když 
ověřil toto prohlášení. 
 
  5.5.3 Odvolání Oficiálního pozorovatele 
 
V případě porušení povinností Oficiálním pozorovatelem, bude jeho jmenování zrušeno. Nedbalá 
potvrzování nebo vědomě nesprávné výklady budou podkladem pro disciplinární řízení u příslušného 
NAC. 
 
  5.5.4 Rekordy v pr ůběhu sout ěže 
 
Tam, kde může být rekordu dosaženo jako součásti mezinárodního sportovního podniku, musí 
organizátor, pokud je tak požadováno, spolupracovat s přihlašovatelem při shromáždění a 
poskytování informací a zabezpečení ostatních požadovaných činností, jako je oznámení příslušnému 
NAC a FAI ve stanovené lhůtě (viz 7.8) při Mezinárodních rekordech. Přihlašovatel je přitom stále 
zodpovědný za splnění všech předepsaných postupů. 
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6 TRESTY, STÍŽNOSTI, PROTESTY, ODVOLÁNÍ 
 
6.1 TRESTY 
 
  6.1.1 Penalizace 
 
Jakýkoliv účastník sportovního podniku FAI může být penalizován za přestupky proti Sportovnímu řádu FAI a 
Etickému kodexu FAI. Pokud není specializovaném dílu Sportovního řádu stanoveno jinak, porušení se trestá bez 
ohledu na to, zda bylo spácháno úmyslně nebo neúmyslnou chybou. Tresty musí být ukládány v souladu 
s ustanoveními, definovanými v současném Všeobecném dílu Sportovního řádu a v příslušném specializovaném 
dílu Sportovního řádu. 
 
  6.1.2 Druhy p řestupk ů 
 
Pokud není ve specializovaném dílu Sportovního řádu stanoveno jinak, přestupky mohou být přednostně 
definovány následovně. 
 

6.1.2.1 Technické p řestupky 
 

Porušení pravidel nebo chyba související s nedodržením požadavků, za které lze považovat 
 
● chybu nebo nedopatření, ze které nebyla získána žádná významná výhoda; 
 
● záměr za předpokladu, že nebylo možné získat žádnou výhodu. 
 

6.1.2.2 Vážné přestupky 
 

Ty mohou být charakterizovány 
 
● Porušováním pravidel nebo nedodržením požadavků, která nejsou považována za technické přestupky. 
 
● Opakováním technických přestupků, i když k nim došlo omylem nebo nedopatřením. 
 
● Nebezpečné nebo hazardní chování nebo jednání, i když bylo spácháno omylem  
 

6.1.2.3 Podvád ění 
 
Podvádění může být definováno jako úmyslné porušení pravidla (pravidel) za účelem získání výhody oproti 
ostatním soutěžícím nebo družstvům. Podvádění souvisí s úmyslným porušením pravidla. 
 

6.1.2.4 Nesportovní chování 
 
Za nesportovní chování je považováno takové chování účastníka, který porušuje obecně uznávaná pravidla 
sportovního chování a fair play.Typickými příklady jsou 
 
● Podvádění, opakování závažných porušení pravidel, falšování dokumentů, používání zakázaného vybavení, 
neoprávněné zásahy do vybavení, nedovolená manipulace s vybavením, chyby při dodržování požadavků na 
odevzdání hlášení nebo zpětné vrácení vybavení. 
 
● Nepoctivé jednání za účeem získání soutěžní výhody. 
 
● Jakákoliv vědomá snaha ovlivnit, zastrašit nebo ohrozit ostatní účastníky se záměrem získání výhody bez 
ohledu na to, zda k tomu dojde bezprostředně před, během, nebo bezprostředně po události. 
 
● Porušení vzdušného prostroru. 
 
● Záměrné pokusy oklamat nebo uvést funkcionáře v omyl. 
 
● Urážlivé nebo posměšné vyjadřování, křivé obvinění. 
 
● Agresivní nebo násilnické jednání, fyzické napadení, vyhrožování. 
 
● Úmyslné ovlivňování ostatních účastníků. 
 
● Užívání zakázaných přípravků nebo drog. 
 
● Znevažující činnost na sociálních sítích. 
 
● Přivedení sportu nebo FAI do špatné pověsti. 
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  6.1.3 Druhy penalizací 
 
Každá letecká sportovní komise může ve své specializované části Sportovního řádu předepsat, co má být 
považováno za technická nebo závažná porušení a s tím související sankce. Vodítkem pro tresty může být 
 
● Provozní znevýhodnění, např. percentuální snížení výsledku úlohy, popř. soutěžního kola nebo bodová 
penalizace. 
 
● Varování. 
 
● Vyloučení nebo diskvalifikace v daném úkiolu nebo soutěžním kole. 
 
● Diskvalifikace ze soutěže. 
 
  6.1.4 Podvád ění nebo nesportovní chování 
 
Podvádění nebo nesportovní chování může být potrestáno diskvalifikací dotčeného účastníka (účastníků). 
 
Podvádění nebo nesportovní chování kteréhokoliv člena národního družstva může vést k penalizaci včetně 
diskvalifikace ze soutěže pro celý tým, tam kde je to odpovídající, a to nejen pro člena dotčeného družstva. 
 
  6.1.5 Diskvalifikace ze sout ěže 
 
Jakákoliv osoba diskvalifikovaná ze soutěže nemá právo požadovat zpět jakoukoliv část startovného a 
nebude mít nárok na žádý diplom, medaili nebo cenu, která se na soutěži udělí. 
 
Co nejdříve po soutěži zašle předseda jury nebo ředitel soutěže předsedovi příslušné ASC a příslušného 
NAC (nebo Generálnímu tajemníkovi FAI v případě soutěžícího FAI) písemné shrnutí všech skutečností, 
odůvodňujících diskvalifikaci ze soutěže. 
 
Diskvalifikace ze soutěže FAI může být základem pro disciplinární řízení příslušného NAC. Takové řízení 
může zvážit, zda je vhodné odebrání Sportovní licence. 
  
  6.1.6 Tresty uložené v pr ůběhu sout ěže 
 
Tresty jsou ukládány ředitelem soutěže. 
 
Tresty mohou být také uděleny ostatními funkcionáři, když je to specifikováno ve specializované části 
Sportovního řádu. 
 
Diskvalifikace ze soutěže může být udělena pouze ředitelem soutěže po konzultaci s Jury FAI. 
 
  6.1.7 Činnost p ředsednictva ASC 
 
Po nahlášení závažné záležitosti předsedovi ASC předsedou jury, případně ředitelem příslušné soutěže 
může předsednictvo ASC zvážit a uložit další sankce dle ustanovení, uvedených v příslušném 
specializovaném dílu Sportovního řádu a nebo může požádat Výkonný výbor FAI aby vedl disciplinární 
řízení podle Disciplinárního řádu FAI. 
 
Takové záležitosti zahrnují, ale nejsou omezeny. násilné chování, požívání alkoholu, podvádění, 
nesportovní chování, diskvalifikace ze soutěže…  
 
To se může týkat kteréhokoliv účastníka nebo pořadatele. 
 
6.2 STÍŽNOSTI 
 
Následující ustanovení, týkající se stížností, se vztahují na soutěže první kategorie. Také platí pro všechny 
soutěže druhé kategorie, pokud není v specializoovaném dílu Sportovního řádu uvedeno jinak. 
 
Účelem stížnosti je dosáhnout nápravy, aniž by bylo potřeba podat formální protest. 
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Stížnost se může týkat pouze jedné záležitosti. V případě různých záležitostí musí být stížnosti podány 
odděleně. 
 
Společná stížnost může být podána za podmínky, že různí  stěžovatelé mají v dané záležitosti stejné 
postavení. 
 
  6.2.1 Stížnost p řed sout ěží 
 
Stížnost musí být podána písemně v angličině hostitelskému Národního aeroklubu a v kopii organizátorovi 
a Předsedovi příslušné ASC. 
 
Společná stížnost musí být podepsána všemi stěžovateli. 
 
Na soutěž první kategorie může podat stížnost pouze NAC. Kromě stížnosti, týkající se nedodržování 
předpisů pořadatelem pro vstup, případně způsobilosti nebo zamítnutí přihlášky, musí NAC nejprve požádat 
pořadatele o pomoc. Nejsou-li spokojeni, mohou NAC podat stížnost hostitelskému NAC. 
 
Na soutěž druhé kategorie může podat stížnost jednotlivec (jednotlivci) nebo NAC. V jakékoliv záležitosti 
musí jednotlivci nebo NAC nejprve požádat o pomoc pořadatele. Pokud nejsou spokojeni, jednotlivci nebo 
NAC musí podat stížnost hostitelskému NAC. 
 
Stížnost musí být vyřízena hostitelským NAC co nejdříve, nejpozději do 15 dnů po obdržení stížnosti. 
 

V případě, že stížnost nebyla vyřízena před začákem soutěže, pak stěžovatel (stěžovatelé) mají možnost 
podst stížnost při příjezdu na soutěž podle odst. 6.2.2 . 
 
Rozhodnutí o stížnosti zašle hostitelský NAC stěžovateli (stěžovatelům) a v kopii pořadatelům a předsedovi 
příslušné ASC. 
 
  6.2.2 Stížnost b ěhem sout ěže 
 

Stížnosti lze podat ústně nebo písemně v angličtině nebo v jazyce, který je k tomu stanoven pro danou 
soutěž, není-li ve speciálním dílu Sportovního řádu stanoveno jinak.  
 
V případě společné stížnosti, podané ústně, musí být přítomni všichni stěžovatelé. 
 
V případě společného odvolání, učiněného písemně, musí být na odvolacím dokumentu seznam všech 
stěžovatellů s jejich podpisy. 
 
Kdykoliv během soutěže, soutěžící nebo vedoucí družstva (družstev) v případě jedná-li se o soutěž 
národních družstev, je nespokojen s jakoukoliv záležitostí, musí nejprve požádat pořadatele, případně 
příslušného funkcionáře o pomoc. Pokud stále nejsou spokojeni, soutěžící nebo vedoucí družstva 
(družstev) si mohou stěžovat řediteli soutěže nebo přímo příslušnému funkcionáři. 
 
Stížnosti musí být podány co nejdříve po události, která vedla k jejich podání a musí být vyřízeny urychleně. 
 
Jury musí věnovat pozornost tomu, aby nevyřizovala stížnosti, a proto byla zachována její nezávislost pro 
případ následného protestu. Není však námitek proti tomu, aby dotčený funkcionář nebo ředitel soutěže 
projednal záležitost s jury a získal tak radu, která může minimalizovat riziko, že bude funkcionáři prokázána 
nesprávnost jeho konání pro případ řešení následného protestu. 
 
Ředitel soutěže bude informovat stěžovatele co nejdříve o výsledku řešení stížnosti a o jejím možném 
vyřízení.  
 
Poud to považuje za užitečné, může ředitel soutěže zveřejnit stížnost a výsledek o jejím rozhodnutí.  
 
Pokud mohou být výsledky soutěže ovlivněny rozhodnutím o vyřešení stížnosti, nemohou být výsledky 
soutže považovány za oficiální, dokud nebude o stížnosti rozhodnuto. 
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Pokud stěžovatel (stěžovatelé) není (nejsou) s rozhodnutím spokojen (spokojeni), musí co nejdříve 
informovat ředitele soutěže o úmyslu podat protest. Specializovaný díl Sportovního řádu může stanovit 
termíny pro podání protestu. V případě potřeby může Ředitel soutěže rozhodnout o odložení podání 
protestu s ohledem na časový plán soutěže. 
 
  6.2.3 Stížnost po sout ěži 
 
Stížnost může být podána do 15 dnů po soutěži. Stížnosti musí být podány písemně v angličtině Řediteli 
soutěže s kopií Předsedovi příslušné ASC, a kde je to vhodné i předsedovi jury. 
 
V případě společné stížnosti musí dokument stížnosti obsahovat seznam a podpisy protestujících. 
 
Při soutěžích první kategorie může být stížnost podána pouze Národním aeroklubem (aerokluby). 
 
Při soutěžích druhé kategorie může být stížnost podána soutěžícím (soutěžícími) nebo Národním 
aeroklubem (aerokluby). 
  
Stížnost musí být vyřízena Ředitelem soutěže co nejdříve, nejpozději do 15 dnů po obdržení stížnosti 
  
Rozhodnutí o stížnosti zašle ředitel soutěže stěžovateli (stěžovatelům) s kopií předsedovi příslušné ASC, 
případně předsedovi jury. 
 
  6.2.4 Stížnost na pokus o rekord 
 
Stížnosti musí být podány písemne v angličtině Generálnímu tajemníovi FAI s kopií Předsedovi příslušné 
ASC do 30 dnů po písemném vysvětlení jakéhokoliv odmítnutí, zaslaného NAC Mezinárodní leteckou 
federací. 
 
Společná stížnost másí být podepsána všemi stěžovateli. 
  
Stížnost může podat pouze Národní aeroklub (aerokluby). 
 
Stížností se bude zabývat předsednictvo příslušné ASC ve spolupráci se Sekretariátem FAI co nejdříve, 
avšak nejpozději do jednoho měsíce po podání stížnosti.  
  
Rozhodnutí o stížnosti zašle stěžovateli předseda příšlušné ASC s kopií Sekretariátu FAI. 
 
6.3 PROTESTY 
 
Následující ustanovení, týkající se protestů, platí pro Soutěže První kategorie. Také platí pro všechny 
Soutěže Druhé katategorie, pokud není v odborném dílu Sportovního řádu stanoveno jinak. 
 
Protest se může týkat pouze jedné záležitosti. V případě různých záležitostí musí být protesty podány 
odděleně. 
 
Společný protest může být podán, když různí protestující mají v dotyčné záležitoti stejné postavení. 
 
Jakýkoliv protest musí být podán písemně v angličtině. 
 
Protest nemá odkladný účinek pro rozhodnutí o stížnosti. Musí být podán do dvou hodin po zveřejnění 
rozhodnutí o stížnosti nebo podle toho, jak ASC stanoví ve svém odborném dílu Sportovního řádu. 
 
Protest musí být doprovázen zaplacením poplatku za protest. Protestní částka je stanovena příslušnou 
ASC pro danou soutěž a CASI pro protest proti pokusu o rekord. 
 
V případě společného protestu platí každá protestující osoba nebo NAC protestní poplatek. 
 
Protestní poplatek se vrací pouze v případě, že je protest stažen před zahájením jeho řešení, nebo je 
rozhodnuto, že protest je opodstatněný. 
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  6.3.1 Protest p řed sout ěží 
 
Protest proti rozhodnutí o stížnosti, podané před soutěží, jak je popsáno v 6.2.1 musí být podán před 
začátkem soutěže. 
 
Protest musí být zaslán předsedovi příslušné ASC. 
 
Pro Soutěž První kategorie může bý protest podán pouze NAC. 
 
Pro soutěž druhé kategorie může bý protest podán jednotlivcem (jednotlivci) nebo NAC. 
 
Protest musí být projednán co nejdříve a rozhodnut Předsednictvem příslušné ASC. Musí být vyřízen 
nejpozději do 15 dnů po jeho obdržení a pokud možno před zajájením soutěže. 
 
V případě, že protest nebyl vyřízenpřed začátkem soutěže, pak mají protestující možnost protestovat při 
příjezdu na akci dle 6.3.2 .  
 
Rozhodnutí o protestu zašle Předseda příslušné ASC na adresu protestujících. 
 
  6.3.2 Protest v pr ůběhu sout ěže 
 
V případě nespokojenosti s rozhodnutím o stížnosti, vznesené během soutěže, soutěžící nebo o vedoucí 
družstva (v případě soutěže národních družstev) má právo protestu. Pokud soutěžící nemá samostatného 
vedoucího družstva, může protest podet sám. 
 
Každá Letecká sportovní komise může definovat časové limity, považované za vhodné pro podávání 
protestů během soutěže v těchto situacích 
  
● Platnost přihlášky, kvalifikace funkcionářů, pravidla soutěže, letová a soutěžní oblast, atd. 
 
● Dojde k incidentu, který se týká funkcionáře soutěže. 
 
● Poté, co je uknčeno soutěžní kolo nebo úkol. 
 
● Po publikaci konečných výsledků před udílením cen. 
 
Protest musí být podán řediteli soutěže společně s protestním poplatkem (poplatky). 
 
Žádné osobě (soutěžící nebo vedoucí družstva v závislosti na soutěžní kategorii) není povoleno podávat 
dva po sobě jdoucí protesty v záležitosti, týkající se stejné události. 
 
Protesty, vztahující se k soutěži, budou řešeny Jury jmenovanou pro danou soutěž. 
 
Ředitel soutěže musí protest neprodleně předložit Předsedovi jury. Předseda jury svolá schůzi jury co 
nejdříve, v každém případě do 24 hodin  od obdržení protestu, není-li v příslušném specializovaném dílu 
Sportovního řádu nebo místních propozicích stanovená jiná lhůta. 
 
Jury vyslechne všechny zúčastněné strany ve věci jakéhokoliv protestu a uplatní příslušné předpisy FAI a 
pravidla pro soutěž. 
 
Předseda jury podá zprávu o výsledku a shrnutí všech relevantních připomínek písemně neprodleně řediteli 
soutěže, který ji může zveřejnit.  
 
Pokud mohou být výsledky soutěže ovlivněny rozhodnutím o protestu, výsledky nebudou považovány za 
oficiální, dokud nebude o protestu rozhodnuto.  
 
  6.3.3 Protest po sout ěži 
 
Protest proti rozhodnutí o stížnosti, podané po události, popsané v 6.2.3 musí být zaslán příslušným NAC 
Předsedovi ASC, které se to týká do 15 dnů poté, co bylo o stížnosti rozhodnuto. 
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Protest bude pokud možno co nejdříve projednán a rozhodnut Předsednictvem příslušné ASC, a to 
nejpozději do jednoho měsíce po jeho obdržení.  
 
Rozhodnutí o výsledku  protestu zašle předseda příslušné ASC protestujícímu (protestujícím). 
 
  6.3.4 Protest proti pokusu o rekord 
 
Protest proti rozhodnutí o stížnosti podané proti pokusu o rekord, jak je popsáno v  6.2.4, musí být zaslán 
písemně v angličtině Sekretariátu FAI příslušným (i) NAC do 15 dnů po rozhodnutí o stížnosti, které bylo 
oznámeno NAC 
 
Protesty budou vyřizovány a řešeny generálním tajemníkem FAI ve spolupráci s Předsednctvem CASI co 
nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce poté, co byl protest přijat. 
 
Rozhodnutí o protestu musí být zasláno generálním tajmníkem FAI protestujícímu (protestujícím) s kopií 
Předsedovi CASI a Předsedovi příslušné ASC. 
 
6.4 ODVOLÁNÍ 
 
NAC se může odvolat k FAI ve věcech, týkajících se mezinárodních sportovních soutěží a rekordních 
pokusů a proti rozhodnutí, týkajícího se diskuse o věcech sportovní povahy v souladu s postupy, 
uvedenými v této kapitole. 
 
Právo na odvolání k FAI zůstává výhradně na příslušném NAC, s výjimkou skutečností, uvedených v 
4.10.2, při kterých má právo odvolat se osoba, které se to týká. Za projednání odvolání je zodpovědná 
Všeobecná letecká sportovní komise FAI (CASI). 
 
Odvolání lze podat až po podání protestu odvolávajícím se v dotyčné věci. 
 
Společné odvolání lze podat tehdy, kdy různí odvolávající se podali protest a mají stejné stanovisko ve věci, 
které se to týká. 
  
  6.4.1 Oznámení o odvolání 
 
Při každém odvolání musí být podáno písemně oznámení o odvolání v angličtině a odesláno na adresu 
Generálního tajemníka FAI oprávněným zástupcem příslušného NAC nebo jednotlivcem, pokud se to týká 
záležitostí, uvedených v odst. 4.10.2. Musí být podáno spolu se všemi nezbytnými dokumenty. 
 
  6.4.2 Administrativní poplatek 
 
Za odvolání je třeba zaplatit administrativní poplatek. V případě společného odvolání každý z odvolávajících 
se musí zaplatit administrativní poplatek. Výše administrativního poplatku je určena FAI. 
 
  6.4.3 Časová lh ůta 
 
Odvolání k FAI a odpovídající administrativní poplatek (poplatky) musí Sekretariát FAI obdržet v průběhu 90 
kalendářních dnů od události, jednání nebo oznámení rozhodnutí, které vedlo k odvolání. Tato lhůta může 
být za určitých okolností prodloužena Předsednictvem CASI. 
 
  6.4.4 Projednání odvolání 
 
CASI zřídí Mezinárodní odvolací tribunál (IAT), složený ze tří členů, z nichž jeden bude jmenován 
předsedou tribunálu. Členové, kteří musí být nezávislí na zúčastněných stranách, budou určení 
Předsednictvem CASI na základě doporučení předsedy CASI, který také jmenuje předsedu tribunálu. 
 
V případě různých odvolání ve stejné věci může být zřízen jeden IAT. 
 
IAT bude pracovat v souladu ustanoveními Příručky FAI pro IAT. 
FAI má v každém případě právo zveřejnit rozsudek a udat jména osob, kterých se týká. Tyto osoby nesmí 
použít zveřejnění rozsudku k institucionálním postupům proti FAI nebo proti jakékoliv osobě, která 
zveřejnění provedla. 
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O vrácení administrativního poplatku lze uvažovat pouze v případě, že odvolávající vzal své odvolání zpět 
před zahájením efektivního projednávání odvolání nebo pokud IAT rozhodl, že odvolání bylo opodstatněné. 
 
Rozhodnutí IAT jsou konečná, pokud proti nim není podáno odvolání do 21 kalendářních dnů od 
publikování rozhodnutí Tribunálu u Arbitrážního soudu pro sport (CAS) v Lausanne, nebo pokud později 
nevyjdou najevo závažná fakta, která by mohla ovlivnit dřívější rozhodnutí. Pokud vznikne takové 
podezření, CASI rozhodne o dalším postupu. 
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7 MEZINÁRODNÍ REKORDY 
 
7.1 DEFINICE.   
 
Mezinárodní rekord je světový rekord a/nebo rekord kontinentálního regionu. Je to nejlepší výkon potvrzený 
FAI a ustanovený ve třídě FAI, podtřídě, kategorii nebo skupině tak, jak je určeno ve Všeobecném dílu 
Sportovního řádu a/nebo v Odborném dílu. Třídy jsou uvedeny v odstavci 2.1 výše. Podtřídy, kategorie a 
skupiny musí být definovány v Odborných dílech Sportovního řádu. 
  
  7.1.1 Druhy 
 
Druhy rekordů (např. výška, výška s platícím zatížením, vzdálenost a/nebo rychlost na různých tratích) musí 
být určeny pro každou třídu FAI v odborném dílu Sportovního řádu. 
 
  7.1.2 Shoda 
 
Jakýkoliv výkon, oznámený k uznání za Mezinárodní rekord, musí být v souladu se všemi příslušnými 
ustanoveními tohoto Všeobecného dílu a příslušným odborným dílem Sportovního řádu. 
 
  7.1.3 Potvrzování 
 
Výkon může splňovat certifikační kritéria pro Světový rekord a/nebo Kontinentální rekord. Certifikační 
požadavek musí uvádět, která certifikace je požadována, jestli pro Světový rekord,  Kontinentálního rekord 
nebo oba. Administrativní poplatek, požadovaný FAI pro uznání každého Mezinárodního rekordu bude 
hrazen pouze jednou, i když jsou ustaveny oba rekordy, Světový i Kontinentální.  
 
  7.1.4 Kontinentální regiony 
 
Pro rekordní účely budou Kontinentální regiony stejné, jak jsou definovány v odstavci 2.5 tohoto 
Všeobecného dílu Sportovního řádu pro Mistrovství kontinentů s jednou výjimkou: kterákoliv ASC může určit 
ve vlastním specializovaném dílu Sportovního řádu, že část Ruské federace, ležící na východ od 61° 
poledníku bude považována za Asii. 
 
  7.1.5 Kontinentální rekordy 
 
Každá ASC může rozhodnout, zda její aktivity budou obsahovat také ustavování Kontinentálních rekordů a 
pokud ano, v jejím vlastním specializovaném dílu Sportovního řádu budou stanovena zvláštní kritéria, která 
musí být splněna účastníky a/nebo  další podmínky a omezení, která se na ně vztahují. 
 

7.1.6 Nové rekordy  
 
Každá letecká sportovní komise FAI musí upozornit Sekretariát FAI na všechny nové mezinárodní rekordy 
ve svém specializovaném dílu Sportovního řádu. Upozornění musí obsahovat příklad, jak bude výkon 
posuzován. 
 

7.1.7 Ostatní definice  
 
● Letectví – Letecká činnost, zahrnující všechny letecké sporty do výšky rovné nebo menší, než 100 km nad 
zemským povrchem 
 
● Nadmořská výška – Vertikální vzdálenost od střední hladiny moře (MS“). Viz také „QNH“ a „Výška“. 
 
● AMSL – Nad střední hladinou moře 
 
● Kosmonautika – Pro účely FAI činnost více než 100 km nad zemskou střední hladinou moře 
 
● AUW – Celková hmotnost/zátěž 
 
● Barogram - Záznam atmosférického tlaku, měřeného barografem nebo podobným přístrojem 
 
● Barograf – Aneroidní barometr s vlastním záznamem 
 
● C – (Teplota) – Celsius 
 
● Certifikace – Podpis a příprava potvrzení a dalších dokumentů, které se týkají procesu letového ověřování 
s ohledem na ověření letového výkonu FAI 
  
● C of A – Oscvědčení letové způsobilosti 
 
● CP – Kontrolní bod 
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● Model země - Matematický povrch, podle kterého se uskutečňují geometrické výpočty.  
Používané modely povrchu jsou elipsoidové, kulovité a plošné. 
 
● Elipsoid – Trojrozměrná elipsa, obvykle  používaná jako Model Země. Viz pod Elipsoid WGS84 
 
● Koule FAI - Koule o poloměru přesně 6371 km a má podobný objem jako Elipsoid WGS84- Pokud je 
použit pro výpočet vzdálenosti, vzdálenost pro účely FAI musí být délkou oblouku velké kružnice, 
spojující dané body, definované jejich zeměpisnými souřadnicemi při použití stejného Geodetického 
údaje pro každou sadu souřadnic. Krátký dokument s názvem „Výpočty vzdálenosti FAI“ s příslušnými 
vzorci a metodikou jsou k dispozici na Sekretariátu FAI. Také malý výpočetní program pro výpočet 
vzdálenosti je k dispozici e-mailem z Kanceláře FAI. 
 
● g - Zrychlení vzniklé působením gravitační síly (9,81 m/s2) 
 
● G – Násobek gravitační síly, působící na letadlo při zrychlení 
 
● Galileo – budoucí evropský systém GNSS, ekvivalentní k ruskému GLONASS a americkému GPS 
satelitním navigačním systémům 
 
● Geodetický – Popisuje nejkratší vzdálenosti mezi dvěma body na povrchu elipsoidovém modelu 
světa. Je to elipsoid, ekvivalentní oblouku velké kružnice na kouli, Když jsou přesné šířky/délky 
dostupné na základě stejného geodetického údaje, elipsoidní geodetická vzdálenost  mezi nimi může 
být vypočítána pomocí některého z řady běžně volně dostupných počítačových programů. Pro účely 
výpočtu vzdálenosti FAI se používá elipsoid WGS84 (GS 7.3.1.1). Malý výpočetní program pro 
výpočet vzdálenosti pro elipsoid WGS84 je k dispozici e-mailem z Kanceláře FAI. 
 
● Geodetický údaj – Matematický model Země (a její orientace k zemskému povrchu), který se 
používá k vytýčení pozičního referenčního systému (šířka/délka, kilometrová síť.atd.) před procesem 
mapové projekce a používá se k transformaci trojrozměrného povrchu modelu země (včetmě 
topografických prvků a referenční sítě) na plochý mapový list. V současnosti se používá asi 200 
Geodetických údajů, které byly vybrány tak, aby „nejlépe odpovídaly“ jejich konkrétnímu 
matematickému modelu tvaru země nad příslušnou mapovou oblastí. Aby údaje šířky/délky byly 
jednoznačné, měl by je použitý Geodetický údaj, který je normálně uveden na okraji každé mapy 
WGS84, uvádět. Údaj je obecně přijímán jako nejlepší jednoduchý matematický model pro celkový 
tvar Země a je to elipsoid s rovníkovým poloměrem 6.378,1370 km a polárním poloměrem 6.356,7523 
km a je vycentrován na zemský střed a orientován k ose rotace. Na bázi PC jsou k dispozici 
transformační programy, které převádějí šířky a délky z relevantních jednomu Geodetickému údaji 
k k WGS84 nebo k jiným údajům. Rozdíly jsou od několika metrů po několik kilometrů. Tyto rozdíly 
nejsou chybami, každá šířka/délka jsou naprosto správné, je to pouze různý geodetický údaj (světový 
matematický model), který mění  šířky/délky daného bodu na zemském povrchu. Proto aby byly 
výpočty  vzdáleností přesné, šířka/délka bodů na začátku a konci příslušného úseku, musí se brát 
ohled na stejné G. Výpočty samy používají tyto standardizované šářky/délky, aplikované na vzorec pro 
výpočet vzdálenosti na základě Modelu Země FAI. Údaj WGS84 lze použít k odvozování zeměpisných 
šířek/délek pro výpočty dlouhých vzdáleností a je používán ICAO a národními leteckými agenturami při 
definování vysoce přesném údaji standardizované vzletové a přistávací dráhy pro budoucí použití GPS 
jako pomůcky pro přiblížení na vzletovou a přistávací dráhu. 
 
● GLONASS - Global Orbital Navigation Satelite Systém, Ruský systém GNSS podobný americkému 
GPS 
 
● GNSS - Global Navigation Satellite System (obecný pojem pro všechny systémy, jako je ruský 
GLONASS nebo americký GPS) 
 
● GPS - Global Positioning System (americký GNSS řízený ministerstvem obrany) 
 
● GPS (2D) – Model GPS, jehož záznam trasy neobsahuje kódování nadmořské výšky. 
 
● GPS (3D) – Model GPS, jehož záznam trasy obsahuje kódování nadmořské výšky. 
 
● Výška - Vertikální vzdálenost od daného výškového údaje, jako je místo vzletu. Viz také „QFE“ a 
„Nadmořská výška“. 
 
● Homologace - Ověření letového výkonu NAC nebo FAI pro rekordní účely 
 
● hPa - hektopascal (jednotka tlaku rovná milibaru) 
 
● IAS - Indikovaná vzdušná rychlost 
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● ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví (sídlo v Montrealu, Kanada) 
 
● IGC – Mezinárodní plachtařská komise, Letecká sprtovní komise FAI 
 
● ISA - Mezinárodní standardní atmosféra, jak je definována ICAO. Odkaz: Příručka ICAO Standard 
Atmosphere prodloužená do 80 kilometrů (262500 stop), Doc 7488 CD, třetí vydání, 1993, ISBN 92-
9194-004-6. 
 
● Min – Minuta, časová jednotka (UT) na rozdíl od „arcmin“ - 1 minuta úhlu 
 
● m/s – metry za sekundu 
 
● MSL – Střední  hladina moře 
 
● O&R nebo OR – Tam a zpět 
 
● OO – Oficiální pozorovatel 
 
● OZ – Pozorovací sektor, část vzdušného prostoru, do kterého musí vstoupit kluzák. aby bylo 
ověřeno dosažení otočného bodu během letu 
 
● QFE – Nastavení tlaku výškoměru, jehož výsledkem je údaj nula ve vžšce letiště 
 
● QNH – Nastavení tlaku výškoměru, jehož výsledkem je údaj o výšce nad mořem 
 
● Plachtění – Využití vertikální složky pohybů vzduchu v atmosféře za účelem trvalého letu bez použití 
tahu pohonné jednotky 
 
● Vesmír – Více než 100 km nad zemským povrchem 
 
● Zeměkoule – Viz Koule FAI 
 
● TAS – Pravá vzdušb¨ná rychlost 
 
● TP – Otočný bod, také viz WP 
 
● Záznam trati – Záznam letu vytvořený GPS, jednotlivými komponenty jsou časové fixy 
 
● UT -  UTC podle místa nastavení hodin 
 
● UTC – Světový koordinovaný čas (dříve GMT) 
 
● Potvrzení platnosti – akt schválení nebo oficiálního odsouhlasení. Podle FAI, akt schválení Letového 
výkonu (nebo jeho části jako je dosažení otočného bodu) pro účely FAI. 
 
● Vincentyho metoda – Empirická metoda, používaná k výpočtu vzdálenosti mezi dvojicemi bodů na 
elipsoidu WGS84. Odkaz: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/inverse.pdf Příklad: 
http://www.fai.org/page/world-distace-calculator 
 
● Vs – Pádová rychlost 
 
● Větrný tunel – Svislý nebo vodorovný tunel, ve kterém je generován proud vzduchu podobný tomu, 
který působí na lidské tělo během volného pádu. 
 
● WP, Waypoint – Obecný termín pro odletový, otočný nebo cílový bod, dosažený jako součást 
letového výkonu. 
 
● WGS84 – Viz „Geodetický údaj“ 
 
● Elipsoid WGS84 – Elipsoidový model země s poloměrem poledníku 6.378,1370 km a polárním poloměrem 
6.356,7523 km. Je vycentrován na zemský střed a orientován k ose rotace. Je obecně přijímán jako nejlepší 
jednoduchý matematický model celkového tvaru Země a používá se jako Geodetický údaj na mnoha 
leteckých mapáxh. Viz také pod „Geodetický“ a „Geodetický údaj“. Pro výpočty vzdáleností pomocí elipsoidu 
WGS84 Malý výpočetní program je k dispozici e-mailem z Kanceláře FAI. 
 
7.2 ABSOLUTNÍ REKORDY 
 
Typy rekordů, posuzované FAI jako absolutní rekordy, musí být určeny ASC a uvedeny v odborných dílech 
Sportovního řádu. 
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7.3 DRŽITELÉ REKORDŮ 
 
Držitelem Mezinárodního rekordu může být jednotlivec, posádka nebo družstvo nebo jiný subjekt, 
stanovený příslušným dílem Sportovního řádu. Družstvo může být sestaveno  ze soutěžících FAI 
nebo Mezinárodních soutěžících. 
 
Pokud je Mezinárodní rekord veden na jméno více než jedné osoby nebo NAC, FAI uvede tyto 
osoby v abecedním pořadí, pokud není určeno jinak přihlašujícím NAC. 
 
7.4 ADMINISTRATIVA 
 

7.4.1 Odpov ědnost Národních leteckých sportovnívh kontrol 
 

NAC, který vydal Sportovní licenci FAI jakékoliv osobě, pokoušející se o Mezinárodní rekord 
nebo, v případě pokusů družstva NAC, který vydal sportovní licence největšímu počtu členů 
družstva (Organizující NAC) je zodpovědný za potvrzení dokumentace žádosti o Mezinárodní 
rekord před tím, než to oznámí FAI bez ohledu na to, kde se rekordní pokus uskutečnil. 
  

7.4.2 Záležitosti Multi Národních leteckých sportov nívh kontrol  
  
7.4.2.1 Nad cizím územím 

 
Když pokus o rekord začíná i končí v jiné zemi, než Organizujícího NAC, místně příslušný NAC 
musí zkontrolovat pokus tím, že ho schválí příslušní Oficiální pozorovatelé v souladu s 5.5 . 
Místní NAC musí za těchto okolností být označen za kontrolující NAC. Je-li to nutné a/nebo je to 
požadováno organizujícím NAC, kontrolující NAC musí také zajistit kontrolu rekordních pokusů, 
které buď začínají, nebo končí v jeho zemi. 
 

7.4.2.2 Přes dv ě území 
 
Jestliže rekordní pokus přetíná nebo je veden územím jiného NAC, organizující NAC je, pokud je 
to nezbytné anebo proveditelné, odpovědný za informování druhého NAC předem o plánovaném 
pokusu o rekord přes jeho území. 
 
7.5 ODPOVĚDNOST ZA SCHVALOVÁNÍ 
 
Osoba, která chce provést pokus o rekord je zodpovědná za vše, co je požadováno pro 
uskutečnění, kontrolu a potvrzení pokusu, včetně získání jakýchkoli oprávnění, schválení a 
povolení. Když je oznámeno přihlášení, musí být prokázáno, že přihlašovatel byl v době výkonu 
držitelem platné Sportovní licence FAI. 
 
7.6 SOUČASNĚ VYTVOŘENÉ REKORDY.  
 
Pokud je ve stejné době rekord překonán více, než jedním pilotem, pouze nejlepší výkon je 
stanoven novým rekordem, s výjimkou, kdy Letecká sportovní komise má pro takovou situaci 
zvláštní ustanovení a ta je popsána ve svém vlastním odborném dílu Sportovního řádu. 
 
Současně vytvořené rekordy jsou možné, když více, než jeden žadatel dosáhne přesně stejného 
výkonu ve stejných podmínkách, jako ten druhý. V tom případě výkon může být zaregistrován 
jako rekord společně se jmény osob, kterých se to týká. 
 
Ve všech případech musí být kromě data rekordního pokusu zaznamenán také místní čas, ve 
kterém byl pokus proveden a tam, kde je to možné, i soutěžní kolo soutěže, ve kterém se 
uskutečnil. 
 
7.7 VÍCENÁSOBNÉ REKORDY.  
 

Osoba nebo družstvo se může pokusit o překonání více než jednoho rekordu během jednoho 
pokusu, pokud platí, že rekordy patří do stejné třídy, že jsou povoleny v příslušném Sportovním 
řádu a že jsou kontrolovány pomocí stejných ověřovacích a potvrzovacích postupů, jako kdyby 
šlo o každý rekord zvlášť. 
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7.8 POTVRZOVÁNÍ  
 

7.8.1 Podpůrný soubor  
 
Jakýkoliv mezinárodní rekord musí být podložen souborem obsahujícím veškeré informace a 
osvědčení nutná k potvrzení, že příslušné podmínky byly splněny. Soubor musí být předložen 
organizujícím NAC a Sekretariát FAI musí tento soubor obdržet během 120 dní po pokusu, pokud 
Předsedou příslušné ASC není povolena výjimka z jakýchkoliv důvodů, které mohou znesnadnit 
předání souboru v normální časové lhůtě. Sekretariát FAI musí potvrdit přijetí rekordního souboru 
předkladateli a organizujícímu NAC. Soubor musí být v souladu s jakýmikoliv požadavky, stanovenými 
pžíslučným odborným dílem Sportovního řádu a nebo, pokud zde nejsou specifikovány, v jakémkoliv 
vhodném formátu a musí obsahovat prohlášení, že pokus byl uskutečněn v souladu se  Sportovním 
řádem. 
 

7.8.2 Prohlášení o rekordu  
 
Prohlášení musí obsahovat, pokud je třeba: 
 
● Zatřídění (třída, podtřída, atd.) hlášeného rekordu; 
 
● Jeho označení a popis, včetně rekordního výkonu; 
 
● Místo (trať), datum pokusu a místní čas výkonu; 

 
● Název soutěže a soutěžní kolo, ve kterém bylo výkonu dosaženo; 

 
● Jméno, pohlaví a státní příslušnost soutěžícího (soutěžících) a nebo   reprezentovanou zemi; 

 
● Číslo a platnost Sportovní licence soutěžícího a jméno NAC, který ji vydal; 

 
● Potvrzení Oficiálních pozorovatelů, jmenovaných v souladu s odstavcem 5.5; 

 
● Typ letadla a imatrikulační nebo identifikační značku; 

 
● Typ(y) motoru(ů) nebo zdroje pohonu, výkon a identifikační číslo(a); 

 
● Jméno NAC, který je zodpovědný za kontrolu rekordního pokusu; 

 
● Jakékoliv jiné informace, požadované ASC, jak je určeno v odborných dílech Sportovního řádu. 
 

7.8.3 Podání  
 
Písemné oznámení (včetně faxu a e-mailu) a telefonické oznámení úředně registrované FAI o 
předběžném hlášení Mezinárodního rekordu musí být předloženo buď organizujícím nebo 
kontrolujícím NAC, nebo Oficiálním pozorovatelem kontrolujícím pokus, nebo organizátorem 
Sportovního podniku (5.3), nebo žadatelem a musí být přijato FAI během 7 dní po jeho ukončení 
jakožto pokusu o rekord, pokud předsedou příslušné ASC není povolena výjimka z jakýchkoliv důvodů, 
které mohou znesnadnit předání oznámení v normální časové lhůtě. Sekretariát FAI musí potvrdit 
přijetí oznámení o předběžném hlášení tím, že uvede podrobnosti na web stránce FAI a cestou 
elektronického oznámení Národním sportovním autoritám, delegátům a prezidentům ASC. 
Předpokládá se, že NAC budou informovat přihlašujícího o dalším postupu v této věci. 
 

7.8.4 Sout ěže První kategorie  
 
Každá Letecká sportovní komise může začlenit do svého odborného dílu ustanovení, které dovolí 
postoupit oznámení o rekordním pokusu, uskutečněném během Soutěže První kategorie přímo FAI. 
Při takovém oznámení nebude požadováno, aby byla dodržena ustanovení 7.8.1 a 7.8.3, ale musí 
obsahovat informace, prokazující že byly dodrženy. Oznámení, zaslané přímo FAI však musí být také 
zasláno NAC žadatele o uznání rekordu, aby mohl být uhrazen požadovaný administrativní poplatek. 
 
7.9 OVĚŘOVÁNÍ  
 
Sekretariát FAI a příslušná ASC si vyhrazuje právo požadovat další informace nebo dokumentaci a 
musí NAC bez prodlení informovat o schválení nebo odmítnutí. V případě, že některé důkazy chybí 
nebo by mohlo dojít k rozporu v rámci pravidel, FAI bude požadovat o radu příslušnou ASC. FAI podá 
písemné odůvodnění jakéhokoliv odmítnutí. 
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7.10 OZNÁMENÍ 
 

7.10.1 Před uznáním  
 
Sekretariát FAI musí informovat umístrěním na web stránce FAI a cestou e-mailového oznámení 
všechny NAC, delegáty ASC a Předsedy jakmile je to proveditelné, o hlášeních rekordů. 
 

7.10.2 Po uznání  
 
Sekretariát FAI musí oznámit všem NAC konečné potvrzení nových rekordů umístěním 
podrobností na web stránce FAI a cestou e-mailového oznámení Národním sportovním autoritám 
(NAC), delegátům a Předsdům ASC. Potvrzení se stává platným, pokud proti němu nebylo 
během 90 dní od zveřejnění původního oznámení podáno žádné odvolání. 
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8 MĚŘENÍ, VÝPOČTY A PŘEKROČENÍ VÝKONŮ 
 
8.1   MĚŘENÍ  
 

8.1.1 Jednotky  
 
Systém jednotek, užívaných FAI bude metrický systém (jednotky SI), s výjimkou jednotek úhlových. 
Traťové úhly budou měřeny ve stupních ve směru hodinových ručiček od zeměpisného severu. 
Zeměpisnými souřadnicemi budou stupně, doporučený formát „stupně a desetiny minut“. 
 

8.1.2 Všeobecn ě 
 
Metody a standardy přesnosti měření a záznamu polohy, vzdálenosti, času, nadmořské výšky, 
hmotnosti a ostatní základní hodnoty, jakož i technické standardy vybavení, budou určeny každou 
ASC a specifikovány v příslušném dílu Sportovního řádu. V případě rekordních letů bude shodnost 
specifických měřících a záznamových přístrojů a vybavení kontrolována Oficiálním pozorovatelem tak, 
aby byla totožná s typem, schváleným příslušnou ASC FAI. Poznámka: V tomto díle termín 
„schválený“ znamená schválený příslušnou ASC. 
 

8.1.3 Poloha  
 
Poloha může být měřena přímo, s odvoláním na schválené mapy nebo fixem GNSS. Pokud je použit 
fix GNSS, všechny fixy, body, polohy, zeměpisné souřadnice a jakékoliv mapy, použité současně, 
musí být vztaženy k údaji modelu země WGS84. 
 

8.1.4 Vzdálenost  
 
Vzdálenost může být měřena přímo nebo určena ze schválených map. 
  

8.1.5 Směr 
 
Směr může být měřen přímo nebo určen ze schválených map. Směr v daném bodě je traťovým úhlem od 
tohoto bodu. 
 

8.1.6 ‚Cas  
 
Uplynulé časy a denní čas může být měřen buď schválenými chronometry nebo GNSS. 
 

8.1.7 ‚Nadmo řská výška  
 
Tlaková nadmořská výška může být měřena použitím schválených tlakoměrných přístrojů. Geometrická 
nadmořská výška nebo výška nad zemským povrchem mohou být měřeny pomocí GNSS, optickými 
metodami nebo radarem. 
 

8.1.8 ‚Hmotnost  
 
Hmotnost musí být určena použitím vah a metodami, schválenými příslušnou ASC. Vzletová hmotnost 
letadla bude jeho celková hmotnost při vzletu včetně letové posádky. 
 
8.2   VÝPOČTY 
 

8.2.1 Všeobecn ě 
 
Metody a standardy pro přesný výpočet vzdálenosti, traťového úhlu, nadmořské výšky, rychlosti a bodů 
budou určeny každou ASC a specifikovány v příslušném dílu Sportovního řádu. Poznámka: V tomto díle 
termín „schválený“ znamená schválený příslušnou ASC. 
 

8.2.2 Model zemského povrchu  
 
ASC odpovídají za specifikaci základních geometrických výpočtů. Není-li určeno Leteckou sportovní komisí 
jinak, je pro geometrické výpočty používaným modelem země elipsoid WGS84. Je li určena koule, musí to 
být „koule FAI“. Je-li použit rovinný model, musí být jeho projekce definována naprosto jasně. 

 
8.2.3 Vzdálenost 

  
Když se vzdálenost počítá ze zeměpisných souřadnic, musí být určena jako geometrická délka na použitém 
modelu země. 
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8.2.4 Směr 
 

Když se traťový úhel počítá ze zeměpisných souřadnic, musí být určen jako počáteční zeměpisný 
směr na použitém modelu země. 
 

8.2.5 Nadmo řská výška 
 
Metody pro výpočty a opravy měřených nadmořských výšek (pokud jsou požadovány) musí být 
specifikovány ASC. Jestli je požadován standardní tlakový model, musí to být Standardní 
atmosféra ICAO. 
 

8.2.6 Rychlost 
 
Rychlost bude vypočítána ze vzdáleností a uplynulých časů. 
 

8.2.7 Body 
 
Metody pro výpočet bodů budou specifikovány ASC. 
 
8.3   PŘEKROČENÍ VÝKONŮ A PŘESNOST 
 

8.3.1 Překro čení výkonu 
 
Každá ASC zodpovídá za určení hodnoty, o kterou musí rekordní přihláška navýšit existující 
rekord s přihlédnutím k odstavci 8.4.2 této kapitoly. 
 

8.3.2 Přesnost 
 
Každá ASC určí přesnost, s jakou bude výkon zaznamenán. Rekordy nesmí být uznávány s větší 
přesností, než technologie, použité k jeho určení. 
 
8.4   SCHVALOVÁNÍ 
 

8.4.1 Metoda 
 
Jako alternativu k určeným algoritmům může každá ASC splnit své povinnosti a určit výpočetní 
metody schválením zvláštního hodnocení letu a výpočetních programů. Pokud je taková metoda 
použita, musí ASC přijmout postupy pro testování, schválení a popis kontroly hodnocení letu a 
výpočetních programů. 
 

8.4.2 Kontrola 
 
Výkonný výbor FAI si vyhrazuje právo posuzovat normy potvrzování a metody řešení jakékoliv 
přihlášky mezinárodního rekordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


