INBJUDAN
Hjärtligt välkomna till SM i
Racingklassen och Öppna
klassen i segelﬂyg 31 juli till 9
augusti 2021.
Borås Segelflygklubb hälsar tävlande och lag
välkomna till Borås flygplats och Svenska
mästerskapen i segelflyg 2021. Vi kommer att
göra allt för att det ska bli en rolig, rättvis,
utslagsgivande och säker tävling. Tävlingen
kommer givetvis att Corona-anpassa, dock
avvaktar vi fortfarande FHM, RF och
Segelflygets rekommendationer innan vi
slutgiltigt kan säga att årets SM kan
genomföras.
Under all flygverksamhet är det allas
skyldighet att sätta flygsäkerheten i "första
rummet" och att tänka och handla därefter
oavsett om du är pilot, lag eller funktionär.
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet
deltagare med hänvisning till Corona-läget
samt begränsningar på och runt Borås
flygplats.

För Borås Segelﬂygklubb
Morgan Jonsson, tävlingsledare
Tfn 0721-58 24 52
morg.jonsson@gmail.com
sm.bskk.com - tävlingens oﬃciella hemsida

Grundregler
Regler för SM hittar du i SHB:
SHB 712 (Flygplanskoefficienter för
Racingklassen och Öppna Racingklassen)
SHB 730 (Tävlingsregler för SM i segelﬂygning i
Standard, 15m, 18m, Öppna och 20m)
SHB 732 (Tävlingsregler för SM i segelﬂygning i
Racingklassen)
SHB 760 (Tävlingsledning vid sanktionerad
segelﬂygtävling)
Sporting Code

/ RF-Antidoping / FAI Antidoping

Prislista
Anmälningsavgift 1 500:- inbetalas senast 15
juli till Bankgiro 997-0583. Därefter är
anmälningsavgift 2 000:Normal bogseravgift: 500:-/start upp till 700
meter.
Startavgift för självstartande segelﬂygplan:
50:-/start.

Riksidrottsförbundets
värderingar
Målsättningen är att deltagarna vill utvecklas enligt
idrottens etiska värderingar. Alla inblandade ska aktivt
motverka bruket av doping och andra
regelöverträdelser samt kontinuerligt diskutera var de
etiska gränserna går för att uppnå bättre resultat.
Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö
att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns
krav och människans påverkan är en viktig del av barns
och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen och segelflyget
tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa
sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt.

