
Bestemmelser for danske mesterskaber i skalaflyvning.

Der afholdes danske mesterskaber i følgende skalaklasser:

• F4C (op til 15kg model)
• F4G (F4C regler dog modelvægt 15-25 kg) 
• F4H 
• Klubskala 

Danske mesterskaber i klasserne F4C og F4G afholdes én gang om året - sidst på 
sæsonen. 

Nedenstående gælder kun for F4H og Klubskala:

I klasserne F4H og klubskala glæder følgende regler om bl.a. pointberegning, idet vundne 
point fra de årlige skala-cup også tæller med til det danske mesterskab. 

1. Mesterskabet (Danmarksmester titel) opnås ved deltagelse i flere skala-cup og DM-finalen.

2. Der må deltages med forskellige modeller fra konkurrence til konkurrence.

3. Ved deltagelse i flere end to skala-cup, tæller alene de to bedste placeringer i skala-cup og 
placeringen ved DM-finalen med til den samlede placering efter DM-finalen.

4. Såfremt der som følge af aflysninger kun gennemføres én skala-cup, tæller kun point fra 
denne ene skala-cup sammen med point fra DM-finalen til den samlede placering.

5. For at kompensere for vejrforhold samt for at konkurrenceresultater tæller objektivt, vil den 
vindende pilot i hver skala-cup og ved DM-finalen få tildelt 1000 konkurrencepoint. De øvrige 
deltagere tildeles konkurrencepoint beregnet ud fra deres procentuelle resultat set i relation til
den vindende pilot. Formel:

E E = Egne point (opnåede point i konkurrencen) 

--   x 1000 = R S = Den vindende pilots samlede point

S R = Konkurrencepoint som medbringes til finalen (promillepoint)

6. Hvis en udenlandsk deltager vinder, regnes det bedste danske point som S i formlen.

7. Danmarksmesteren har højste sammenlagte konkurrencepoint fra de 2 skala-cup og 
DM-finalen, idet deltagelse i DM-finalen er obligatorisk for at kunne vinde titlen som 
Danmarksmester.

Det står en hver pilot frit for at detage i bare én enkelt skala-cup eller i DM-finalen, hvis 
dette ønskes. Efter hver skala-cup kåres dagens / konkurrencens vinder uanset om 
denne pilot kun deltager i denne ene cup eller i flere af årets skalakonkurrencer. 


