
Kriteria výběru členů reprezentace kategorie F3B pro MS 2015
a Přehled výkonů v kategorii F3B v roce 2013-2014

1. Členem reprezentace může být pouze člen Svazu modelářů České republiky (SMČR).

2. Celkový počet členů širšího reprezentačního týmu je 6, z toho jsou 3 piloti (kteří zároveň tvoří 
užší reprezentační tým) a 3 náhradníci.

3. Kritériem pro nominaci do reprezentačního týmu na MS 2015 je umístění v tabulce 
nazývané „Přehled výkonů v kat. F3B v r. 2013-2014“  – tj. součet celkem 6 nejlepších výsledků z 
určených soutěží v letech 2013 a 2014 a to vždy v procentuálním přepočtu na vítěze dané soutěže 
(tzn. vítěz má 100  %). Z toho jsou 2 výsledky za rok 2013 a 4 výsledky za rok 2014.
      
Konkrétně se jedná o:
0-1 nejlepší výsledek ze soutěží pořádaných v ČR v roce 2013 a uvedených v Kalendáři soutěží. 
Vítězi mistrovství ČR se přičítá bonifikace 1 %.
1-2 nejlepší výsledky ze soutěží WC (World Cup) a nebo případně jiné mezinárodní série (IS) 
uvedené na www.f3b.de za rok 2013 (tzn. 1 domácí + 1 WC/MS nebo žádná domácí a 2 WC/IS).
0-2 nejlepší výsledky ze soutěží pořádaných v ČR v roce 2014 a uvedených v Kalendáři soutěží. 
Vítězi mistrovství ČR se přičítá bonifikace 1 %.
2 -4 nejlepší výsledky ze soutěží  WC/IS pořádaných v r. 2014 (viz. www.f3b.de) tzn. 2 domácí + 2 
WC/IS nebo 1 domácí + 3 WC/IS nebo  žádná domácí a 4 WC/IS v roce 2014

4. Odmítne-li některý z kvalifikovaných členů účast v reprezentačním družstvu, bude účast 
nabídnuta dalšímu v pořadí.

5. Zveřejnění Přehledu výkonů a seznamu členů reprezentačního týmu provede trenér F3B do 
konce listopadu roku 2014.

6. Pokud to situace vyžaduje, má trenér F3B právo učinit změny v systému výběru a v nominaci 
členů reprezentace a to s ohledem na dlouhodobou výkonnost pilotů či optimální složení týmu.
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