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1. ALLMÄNT  

1.1 Säkerhetsbestämmelser syftar till att öka säkerheten vid tävling i Canopy-Piloting 

1.2 Vid all tävling i Canopy-Piloting skall en säkerhetsansvarig (CSD) vara utsedd. 

1.3 Alla tävlande skall uppvisa godkänt TÄVLINGSINTYG FÖR CANOPY-PILOTING. Se 

SBF 402:17 Appendix 1, Bilaga 1. 

1.4 SBF 402:17 gäller vid tävling i Canopy-Piloting. 

 

2. KRAV FÖR GENOMFÖRANDE AV TÄVLING I CANOPY-PILOTING 

2.1 Inför en tävling i CP skall arrangör tillse att det finns minst tre dagar avsatt träning i samma 

tävlingsbana det avses att tävla i. Av dessa tre dagar skall hoppning genomföras minst en 

dag. 

2.2 Hoppare som avser att deltaga vid tävling skall träna minst en dag i tävlingsbanan, om det ej 

funnits operativa förutsättningar att träna i tre dagar. Operativa förutsättningar menas yttre 

förutsättningar som väder eller tillgång till lämpligt luftfartyg för fallskärmshoppning. 

 

 

2.3 Om träning i aktuell tävlingsbana ej genomförts i anslutning till tävling, får ej tävlande 

deltaga. 

2.4 Ambulans med personal skall finnas tillgänglig vid tävlingsbanan när tävling genomförs. 

 

3. SÄKERHETSANSVARIG  

3.1 Säkerhetsansvarig vid tävling i grenarna som omfattar Canopy-Piloting skall vara namngiven 

och godkänd av SFF-RI. 

3.2 Säkerhetsansvarig förkortas CSD Competition Safety Director. 

Om tävlingsdagen inträtt och träning ej varit möjlig tillämpas följande alternativ: 

 

CSD behöver möjligheten att bedöma färdighet hos de tävlande. Det görs genom att klassa 

dem i två kategorier. Intermediate och Expert. 

 

 Intermediate är tävlande med medel, låg eller ingen erfarenhet av tävling i CP. 

 

 Expert är tävlande med hög erfarenhet av tävling i CP efter flera års träning och 

tävling nationellt och internationellt. 

 

 

 Intermidiate 

Genomför minst 3st inhopp i tävlingsbana utom tävlingsbedömning. 

 

 Expert 

Genomför minst 1st inhopp i tävlingsbana utom tävlingsbedömning. 
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4. FORDRINGAR FÖR SÄKERHETSANSVARIG (CSD) 

Person aktuell för CSD befattning: 

 Är eller har varit aktiv tävlande, med hög erfarenhet av tävlingsformen Canopy-

Piloting. 

 Kunskap om tävlingsgrenens olika discipliner med de olika variabler vilka direkt och 

indirekt påverkar säkerheten vid utövandet.  

 Förmåga att fatta enskilda beslut och ansvara för dem inom ramen för uppdraget. 

 

5. BEFATTNINGSBESKRIVNING  

5.1 Hoppledare är alltid verksamhetsansvarig enligt 404:02 och beslutar om 

fallskärmsverksamhet kan bedrivas inom ramen för SBF. CSD avser tävlingsverksamhet i 

Canopy-Piloting. 

5.2 CSD Ansvar för att tävlingen bedrivs under så säkra förutsättningar som kan accepteras. 

5.3 Vid bedömning rörande säkerhet har CSD högst befattning i tävlingsorganisationen. Chief 

Judge (CJ) ansvar för att tävlingen genomförs på ett så sportsligt och enligt 

tävlingshandbokens förutsättningar så säkert sätt det går. 

5.4 CSD kan utan samråd med CJ när som helst avbryta tävlingen, utfärda begränsade eller 

disciplinära beslut baserat på säkerhet. 

5.5 CSD kan ej genom sin position lätta på en funktionärs begränsade eller disciplinära beslut 

rörande säkerhet hos enskilda hoppare. 

5.6 Ansvarsområde 

 Intyga att samtliga tävlanden har tävlingsintyg. 

 Intyga att tävlingsbanan varit öppen för träning under tre dagar. 

 Intyga att samtliga tävlande tränat i Tävlingsbanan under minimikravet samt att 

kalottindivid vid träning även nyttjas vid tävling. 

 Intyga att säkerhetsfunktionärer har utbildning och kunskap i befattning. 

 Godkänna att tävlande hoppare motsvarar den kompetensnivå som anses tillräcklig 

och har uppvisats under avsatta träningsdagar inför tävling. 

 Besluta om väderläget medger tävlingshoppning i CP. 

 Godkänna att Tävlingsbanan är upprättad enligt riktlinjer. 

 Besluta om landningsriktning vid tävling. 

 Under tävlingshoppning aktivt närvarande, bedöma och besluta om tävlande skall 

tilldelas varning eller avskiljas från tävlingen pga osäkert utövande. 

5.7 CSD intygar att tävling kan påbörjas under rådande förhållanden och ansvarsområde är 

kontrollerat. Formellt intyg skall skrivas inför varje uppstart efter uppehåll i 

tävlingsverksamheten. Avsedd blankett 402:17 Appendix 1, Bilaga 2 används och arkiveras 

av tävlingsledningen. 


