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Tävlingsregler för Segelflygallsvenskan 

 

1 Tävlingens art 

Segelflygallsvenskan är en tävling mellan klubbar 

och där hastighetspoängen i RST (såväl individuellt 

som i tvåsitsarklassen) gäller som tävlingsresultat. 

 

Ändamålet med segelflygallsvenskan är att främja 

och stimulera tävlingsverksamheten på klubbnivå. 

Klubbarna tävlar i divisioner. 

 

2 Tävlingsresultat 

RST-poäng från enskilda flygningar i hastighets-

momenten för de individuella klasserna och tvåsits-

klassen gäller som tävlingsresultat. 

3 Tävlingstid 

Tävlingen genomföres årligen under tiden 1 mars - 

8 oktober.  

4 Deltagare 

Division 1: Åtta klubblag deltar med högst 10 re-

sultat var. I laget ingående pilot får delta med högst 

två resultat varav högst det ena får vara utfört under 

perioden 1 mars - 30 juni. Maximalt antal resultat 

under perioden 1 mars - 30 juni är 5 st. 

Division 2: Tolv klubblag deltar med högst 10 re-

sultat var. I laget ingående pilot får delta med högst 

två resultat varav högst det ena får vara utfört under 

perioden 1 mars - 30 juni. Maximalt antal resultat 

under perioden 1 mars - 30 juni är 5 st. 

5 Antal lag 

En klubb kan endast delta med ett lag i Segelflyg-

allsvenskan 

6 Upp- respektive nedflyttning 

Nästkommande år flyttas varje divisions bästa re-

spektive sämsta lag enligt nedan. 

I division 1 flyttas de tre sämsta lagen ner i division 

2. 

I division 2 flyttas de tre bästa lagen upp i division 

1 och de tre sämsta ner i division 3. 

I division 3 flyttas de tre bästa lagen upp i division 

2.  

7 Resultatregistrering 

Tävlingsresultat som registreras i RST överförs 

med automatik till Segelflygallsvenskan. 

8 Resultatrapportering 

Ställningen i Segelflygallsvenskan publiceras på RST 

online. 

9 Segrare 

Segrare i Segelflygallsvenskan blir det lag i divis-

ion 1 som uppnår högsta sammanlagda poäng-

summa. 

Segrare i de övriga divisionerna blir det lag i re-

spektive division som uppnår högsta sammanlagda 

poäng. 

Division 3: Samtliga övriga klubbar deltar med 

högst sex resultat var. I laget ingående pilot får del-

taga med högst två resultat varav högst det ena får 

vara utfört under perioden 1 mars - 30 juni. Maxi-

malt antal resultat under perioden 1 mars - 30 juni 

är 3 st. 

 

 


