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3.3 Skyldigheter 
Alla deltagare ska ha kännedom om reglerna för aktuell tävling. 

Alla gällande regler ska för aktuell tävling finnas hos tävlingschef och chefsdomaren för aktuell tävling. 

Deltagare som bryter mot dessa regler och SFF SBF kan komma att varnas eller diskvalificeras, för 
del av eller hela tävlingen, av tävlingsledningen. Tävlingsledningen består av tävlingschef, 
chefsdomare och hoppledare. 

3.4 Anti-doping 
Varje person – tävlande och funktionärer – måste följa de Antidopingregler, som FAI och/eller RF har 
antagit. 

Den person som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en person att dopa sig, kan bestraffas 
enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s 
Dopingkommission. Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, Riksidrottsnämnden (RIN). 

Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan 
livstidsstraff utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde varken 
tävla, delta i uppvisning eller utöva ledaruppdrag. 

3.5 Stor Grabb/Tjej 
Stora Grabbars och Tjejers Märke (tidigare Stora Grabbars Märke) är ett hederstecken som sedan 
1928 tilldelas framgångsrika utövare av olika sporter.  

Stora Grabb/Tjej utmärkelsen erhålles endast för tävlingsinsatser.  

För kvalifikation fordras att man uppnår fastställda minimipoäng genom deltagande i t ex tävlingar som 
SM, EM och VM. Vid SM gäller att endast tävlande som erhåller RF tecken får poäng. Tillräcklig merit 
för att erhålla hederstecknet utgör till exempel guldmedalj vid VM. Utmärkelsen berättigar till fri entré 
till alla tävlingsarrangemang av klubb ansluten till FSF (Flygsportförbundet).  

För att bli en Stor Grabb/Stor Tjej måste man få ihop 20 poäng efter en särskild poängräkning. 

Poängen avser individuella poäng. Detta innebär att för lag ges poäng till var och en av deltagarna i 
laget. Reserver erhåller poäng endast om de deltar i minst ett tävlingshopp. (Videofotograf räknas som 
lagmedlem). Poäng delas endast ut individuellt i lag och i individuella grenar. 

För att poäng skall utdelas vid SM, JSM och DM skall minsta stipulerade antal deltagare uppfyllas 
enligt SFF Generella tävlingsregler.  

I Canopy Piloting erhålls endast Stor Grabb/Tjej poäng för kombination.  

Poäng delas inte ut retroaktivt om poängfördelningen förändras. 
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3.5.1 Poängräkning  

Tävling/tävlingsrekord Plac Poäng  

VÄRLDSREKORD  15 

EUROPAREKORD  10 

SVENSKT REKORD  2 

VÄRLDSMÄSTERSKAP 

1 20 
2 15 
3 10 

4-6 5 
7-10 3 

EUROPAMÄSTERSKAP, VÄRLDSCUP   

 1 15 
 2 10 
 3 5 
 4-6 3 

SVENSKA MÄSTERSKAP, NORDISKA 
MÄSTERSKAP 

  

2 deltagare eller lag 1 1 
   
3 deltagare eller lag 1 2 
 2 1 
   
Mer än 3 deltagare eller lag 1 3 
 2 2 
 3 1 
DISTRIKTSMÄSTERSKAP    
Minst tre deltagande lag/individer och minst två 
deltagande klubbar 

1 1 

Förteckning över Stor Grabb/Tjej publiceras på SFF:s webbplats samt arkiveras på SFF:s kansli. 




