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Dommerkomiteen

DOMMERLISENSER

800

801.1

Canopy Piloting

801.2

801.3

801.4

802

802.1

802.1 1

802.1 2

802.1 3

Generelt

Dommerkategorier
Formasjonshopping

AE (freefly)
Stil og presisjon

Årlige Dommerlisenser
F/NLF utarbeider og oppdaterer årlig dommerlister.

Kjennskap til reglene
Dommeren må ha detaljert kjennskap til Sporting Code, General Section og
Section 5, mesterskapsreglene i de enkelte klasser og F/NLF's konkurransehåndbok.

Loggbok.
Hver dommer og dommeraspirant må ha en offisiell loggbok, hvor det blir ført
inn alle dommeraktiviteter. Loggboka skal inneholde detaljer som antall dømte hopp,
type av konkurranse og detaljer om eventuelle evalueringer som er gjort i henhold
til reglene.

Erfaringskrav, ferdighetskrav og vedlikeholdskrav.

Dommeraspirant

Dommeraspirant er en dommer som gjennomgår utdannelse til nasjonal dommer.

Interesserte personer som ønsker å bli dommere melder seg til dommerkomiteen.

Klubbene er ansvarlig, gjennom sin hovedinstruktør, for å følge opp de dommerne 
som er medlem av klubben.
Et spesielt ansvar hviler på klubben når det gjelder dommeraspiranter.
 Dommeraspiranter vil
i liten utstrekning motta økonomisk støtte fra andre enn sin lokale klubb.

Dommeraspiranter skal motta følgende fra Dommerkomiteen F/NLF.

Loggbok.
Fortegnelse over norske dommere.
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802.2

802.2 1

802.2 2

803
803.1
803.1 1

803.1 2

804
804.1

804.2

804.3

Nasjonal dommer

For å oppnå nasjonal status må dommeraspirant ha;
Dømt minst 100 hopp i aktuell disiplin I løpet av siste 2 år.
Deltatt på F/NLF's dommerseminar med godkjent resultat.
Ha deltatt som dommeraspirant på NM
Inneha gode kunnskaper i Sporting Code Section 5, Competition Rules og
F/NLF`s konkurransehåndbok.

Vedlikeholdskrav;
I løpet av siste 2 år skal følgende minstekrav oppfylles;
Dommeren skal ha dømt ett NM, Alternativt et annet nasjonalt mesterskap.

Seminarer
F/NLF's dommerkommite skal etter behov arrangere dommerseminarer.
I tilknytning til et NM bør et seminar arrangeres av overdommer og 
avholdes minst en dag før konkurransen.

Seminaret bør omfatte:
F/NLF's konkurransehåndbok
Konkurranseorganisasjon
Dommerorganisasjonen og dommernes funksjoner / oppgaver.
Rutiner ved ulike konkurransegrener.
Reglementsspørsmål (nasjonale og internasjonale)

Dommerpanel
Antall dommere på NM skal være minst 3, hvorav minst 2 med FAI status.
Antall dommere på norgescup skal være minst 2, hvorav minst 1 med nasjonal status

Overdommer til NM utnevnes av dommerkomiteen og konkurransekomiteen i 
samarbeid, i god tid for mesterskapet.

Overdommer skal innen 1 mnd. etter avsluttet konkurranse sende rapport 
til dommerkomiteen med følgende:
Liste med dommere og konkurranseledelse.
generelt om avviklingen av mesterskapet.
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900.1

900.2

900.3

900.4

900.5

900.6

900.7

901

901.1

902
902.1

Rekordbestemmelser.

Godkjenning av rekorder.

Dersom rekord ønskes godkjent for hopp utført i internasjonal konkurranse, må
minimum en internasjonal dommer i tjeneste bevitne resultatet.

Rekorder kan godkjennes dersom de blir registrert i innrapporterte nasjonale
konkurranser, treningshopp ikke innbefattet.

Rekorder kan godkjennes når de er satt ved innrapporterte rekordforsøk.

Krav om rekorder må innberettes til konkurransekomiteen i F/NLF.

Rekorder satt i nasjonale mesterskap innberettes av stevneleder, og 
rekorder satt i internasjonale mesterskap innberettes av lagleder.

Kopi av video / foto av rekordforsøket skal legges ved ( gjelder ikke presisjonslanding)

For godkjenning av internasjonale rekorder følges Sporting Code Section 5.

Registrering av rekorder

Konkurransekomiteen i F/NLF mottar og registrerer  rekorder.

Godkjenning av rekorder.
Alle rekorder skal godkjennes av styret i F/NLF ved konkurransekomiteen.
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