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640 Procedure for tilmelding til rangliste-konkurrence 
 
1. Invitationer til rangliste-konkurrencer (RLK – EM, VM, WAG) bekendtgøres 

af Sportsudvalget (SU) sammen med den gældende rangliste med angivel-

se af tildelte pladser. 
 

2. Senest to uger før officiel deadline til arrangementet eller anden deadline 
fastsat af Sportsudvalget (SU), skal interesserede piloter tilmelde sig via 
mail til SU. SU vil indenfor 1 uge efter tilmeldingsfristen tildele piloter de 

tilgængelige pladser, jf. ranglisten.  
 

3. De pladstildelte piloter har herefter 1 uge til at betale depositum på 5.000 
kr. til DBu. De øvrige ”wildcard” piloter der har vist interesse, beholder de-
res plads på venteliste jf. ranglisten, men behøver ikke indbetale deposi-

tum på dette tidspunkt. 
 

4. Tilmeldingslisten videresendes til arrangøren med prioriteret angivelse af 
de tildelte piloter, inklusiv de øvrige 'wildcard' piloter. 

 
5. Senere tilmeldinger sidestilles med wildcard piloter, men prioriteres i den 

rækkefølge de modtages, og accepteres i det omfang arrangøren accepte-

rer det. 
 

6. Kommunikation og evt. frister for depositum til arrangøren foregår deref-
ter direkte mellem piloter og arrangør. Såfremt tilmeldingen for en pilot 
trækkes tilbage, annulleres eller på anden måde bliver ugyldig skal dette 

dog straks meddeles SU. 
 

7. Wildcard piloter som får tildelt en plads skal ved accept af pladsen indbe-
tale depositum til DBu på samme vilkår som pladstildelte piloter, jf. pkt. 3. 
Såfremt pladsen tildeles direkte til wildcard piloten af arrangøren skal pilo-

ten straks gøre SU opmærksom på dette. 
 

8. Depositum tilbagebetales ved konkurrencens start til piloter der dokumen-
teret deltager i konkurrencen. Depositum tilbagebetales ligeledes hvis 
konkurrencen aflyses af arrangøren eller lignende omstændigheder uden-

for pilotens kontrol. 
 

9. En pilot, der har indbetalt depositum, men som på grund af sygdom eller 
tilskadekomst bliver forhindret i at deltage, kan ansøge DBu’s bestyrelse 
om tilbagebetaling af sit depositum. 

 
10. En pilot, der har indbetalt depositum, men som af anden grund end syg-

dom/tilskadekomst ikke ønsker at deltage i konkurrencen, mister sit depo-
situm. 

 

11. Et mistet depositum jf. pkt. 10 udbetales til den næste wildcard pilot som 
deltager i konkurrencen.  

Udbetalingen finder sted sammen med tilbagebetalingen af pilotens eget 
depositum jf. pkt. 8. 
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12. Såfremt ingen wildcard piloter deltager i konkurrencen tilfalder depositum 
DBu. 

 
 


