
Pravidla nominace reprezentačního týmu v přesnosti přistání (ACC)

Reprezentační tým 7 pilotů
Pilot v reprezentačním týmu musí absolvovat minimálně 5 mezinárodních závodů. Jako
mezinárodní závod se počítá závod kategorie FAI 2 Accuracy. Zároveň musí být minimálně
do 500 místa ve světovém rankingu WPRS Accuracy.
Do reprezentace budou navrhnuti 3 nejlepší muži z Českého rankingu, dále 2 nejlepší ženy
z Českého rankingu.
Další dva piloti budou navrhnuti teamleaderem. Přihlédnuto bude k dlouhodobým výsledkům
z mezinárodních závodů, jejich motivace do další sezóny a jejich předešlá účast v
reprezentačním týmu (pokud bude).
Zároveň budou piloti kontaktováni teamleaderem, který si ověří, že mají o účast v
reprezentačním týmu opravdu zájem.
Teamleader má možnost vyžádat si od trenéra talentované mládeže doporučení na
talentované juniory.
V případě odmítnutí nominace do reprezentačního týmu je na teamleaderovi výběr dalších
členů. Výběr musí dodržovat pravidla 1., 3. a 4.

Rozšířená reprezentace
Počet členů v rozšířené reprezentaci je flexibilní, odvíjí se od zájmu pilotů o létání přesnosti
přistání v předešlých letech. Počet ovšem nepřesáhne maximální počet 5 pilotů v rozšířené
reprezentaci.
Pilot rozšířené reprezentace musí absolvovat minimálně 2 mezinárodní závody v předešlých
letech. Jako mezinárodní závod se počítá závod kategorie FAI 2 Accuracy. Zároveň musí být
minimálně do 700 místa ve světovém rankingu WPRS Accuracy.
Piloti budou navrhnuti teamleaderem. Přihlédnuto bude k dlouhodobým výsledkům z
mezinárodních závodů, jejich motivace do další sezóny a jejich předešlá účast v
reprezentačním týmu (pokud bude).
Zároveň budou piloti kontaktováni teamleaderem, který si ověří, že mají o účast v rozšířené
reprezentaci opravdu zájem.
Teamleader má možnost vyžádat si od trenéra talentované mládeže doporučení na
talentované juniory.

Stanovení týmu
Reprezentační tým i rozšířená reprezentace bude stanovena vždy na začátku kalendářního
roku. Status reprezentanta nebo člena rozšířené reprezentace platí pro pilota na daný
kalendářní rok. Nejpozději bude tým stanoven do konce února. V případě, že teamleader
nemůže dodržet termín konce odevzdání jmenného seznamu, musí kontaktovat sportovní
komisi. Tým navrhuje teamleader za splnění všech výše uvedených podmínek. Teamleader
předloží jmenný seznam sportovní komisi, která posoudí jeho volbu.
Pilot může být zbaven svého statusu reprezentant nebo rozšířená reprezentace v případě
nedodržení podmínek stanovené v reprezentační smlouvě. Může o tento status přijít kdykoliv
v průběhu kalendářního roku.


