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F3A – Sport 2014 

Regler, program og manøvrebeskrivelser 
 

 

1. Regler 

1.1 Reglerne i FAI Sporting Code følges, med undtagelse af flyveprogram og det 

herunder anførte: 

1.1.1 Flyvetiden er begrænset til 8 minutter inkl. start af motor. Der er ingen 

begrænsning på, hvor meget tid, der må anvendes til start af motor. 

1.1.2 Der skal kun stille 2 piloter, førend en konkurrence gennemføres. 

1.1.3 Konkurrencen afvikles over én dag, almindeligvis i forbindelse med 

nationale konkurrencer i F3A-FAI og F3A-Nordic. Styringsgruppen 

anbefaler, at konkurrencen i denne forbindelse afvikles på første 

konkurrencedag for de øvrige klasser. 

1.1.4 Der flyves 3 runder, hvoraf de 2 bedste resultater tæller i den enkelte pilots 

samlede resultat. 

1.1.5 Dommerne giver ikke bedømmelse for modellens "støjbillede". 

1.1.6 For alle rulninger eller delrulninger er rulleretning (højre eller venstre) 

valgfri. 

1.1.7 Start og landing bedømmes ikke. 

1.1.8 Begyndermodeller* bedømmes normalt, men der tillægges 10% til deres 

bedømmelse. 

 

 

*Ved begyndermodeller forstås kunstflyvningsmodeller der har op til 160 cm i 

spændvidde og drives af forbrændingsmotorer på max 15 cm3, eller elmotorer 

med op til 6S LiPo batterier. Som eksempler på modeller der lever op til disse 

krav kan nævnes SebArt Angel S EVO 50E, SebArt Miss Wind S 50E, SebArt 

Wind S 50E og BJ Craft Monolog 70. 
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2. Flyveprogram (med K-faktorer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.: Manøvre beskrivelse K-faktor: 

 Start (Bedømmes ikke).  

1 Indvendigt loop 2 

2 Halvt omvendt cubansk ottetal 1 

3 Rulning 2 

4 Stall-turn 1 

5 Bowler 2 

6 Guldfisk med ½ rulning opad 1 

7 Ligeudflyvning 1 

8 Split-S 1 

9 2 halve halve loops 2 

10 Immelmann 1 

11 45°-dyk 1 

12 Halvt cubansk ottetal 1 

13 45°-stigning 2 

14 Split-S 1 

15 Cobra 2 

16 Halvt firkantet loop med ½ rulning op 1 

17 2 omgange spind 2 

 Landing (Bedømmes ikke).  

Total: 24 
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3. Manøvrebeskrivelser 

Start og landing 

Start og landing bedømmes ikke. Det er tilladt at lande i modsat retning som man 

startede. 

1: Indvendigt loop 

Når modellen er ud for piloten påbegyndes et helt loop. 

Fradrag: 

1.   Vingen er ikke vandret under loopets start og afslutning samt i loopets top. 

2.   Loopet er ikke cirkulært. 

3.   Start og afslutning er ikke i samme højde. 

4.   Loopets plan er ikke lodret. 

2: Halvt omvendt cubansk ottetal 

Modellen trækkes op i en 45° stigning, halv rulning til ryg efterfulgt af 5/8 indvendigt 

loop tilbage til vandret flyvning samme sted som indgangen til manøvren. 

Fradrag: 

1.   Del-loopene udgør ikke cirkelbuer. 

2.   Del-loopene har ikke samme radier. 

3.   Modellen flyver ikke 45° i stigningen før og efter den halve rulning. 

4.   Modellen ændrer flyveretning ved rulning eller loop. 

3: Rulning 

Modellen rulles gennem en hel rulning, valgfri rulleretning. 

Fradrag: 

1.   Modellen ændrer flyveretning. 

2.   Modellen ændrer flyvehøjde. 

3.   Rullehastigheden er ikke konstant. 

4.   Modellen udfører ikke 1/1 rulning (360°). 

5.   Vingen ligger ikke vandret før og efter rulningen. 
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4: Stall-turn 

Modellen trækker op 90° til en lodret stigning. I toppen af den lodrette stigning staller 

modellen og falder, med rotation om sin egen højdeakse, ned i et lodret dyk, hvor 

flyvefart genvindes. Herefter trækkes modellen op 90° til vandret ligeudflyvning. 

Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret i start og slut af manøvren. 

2.   Modellen staller ikke på toppen af manøvren (men flyves igennem). 

3.   Modellen falder ikke med rotation om sin højdeakse, men i stedet typisk om 

 sin tværakse. 

4.   Afstanden mellem lodret stigning og lodret dyk er over 1 spændvidde. 

5: Bowler 

Modellen trækker op 90° (1/4 indvendigt loop), dykker herefter 180° (1/2 udvendigt 

loop), trækker igen op 90° (1/4 indvendigt loop) til normal vandret ligeudflyvning. 

Det er tilladt at udføre en kort lodret stigning, resp. dyk, mellem del-loopene for at "få 

ro på modellen"; dette må i givet fald ikke influere på bedømmelsen. 

Fradrag: 

1.   Del-loopene udgør ikke cirkelbuer. 

2.   Del-loopene har ikke samme radier. 

3.   Modellen skifter flyveretning under manøvren. 

4.   Modellen har ikke samme flyvehøjde ved udgangen fra som ved indgangen til 

 manøvren 

6: Guldfisk med ½ rulning opad 

Modellen trækkes op i en 45° stigning og udfører en halv rulning. Herefter trækkes 

modellen igennem 3/4 indvendigt loop op i en 45° stigning. Tryk ud i vandret 

flyvning for at afslutte manøvren retvendt. 

Fradrag: 

1. Delloopene udgør ikke cirkelbuer 

2. Delloopene har ikke samme radier 

3. Modellen flyver ikke 45° i stigningen før rulningen 

4. Modellen ændrer flyveretning ved rulning eller loop 

5. Vingen ligger ikke vandret i start og slut af manøvren 
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7: Ligeudflyvning 

Modellen flyves i vandret flyvning i 4 til 5 sekunder, eller svarende til længden 

mellem 2 vendemanøvrer. 

Fradrag: 

1.   Modellen ændrer retning under manøvren. 

2.   Modellen ændrer flyvehøjde under manøvren. 

3.   Vingen ligger ikke vandret under manøvren. 

8: Split-S 

Modellen ruller 180° til rygflyvning, og udfører umiddelbart et halvt indvendigt loop 

ned i vandret ligeudflyvning, i lavere højde end indgang. 

Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren samt efter rulningen til 

 rygflyvning. 

2.   Det halve loop udgør ikke en cirkelbue. 

3.   Det halve loop udføres ikke umiddelbart efter den halve rulning (afslutningen 

 af rulningen skal dog være tydelig, så modellen også kommer korrekt ind i det 

 halve loop). 

9: 2 halve loops 

Modellen trækker op 180° og udfører herved et halvt loop til vandret rygflyvning i 

større højde. Herefter udfører modellen et halvt indvendigt loop til vandret flyvning i 

lav højde. Længden på den vandrette rygflyvning skal svare til diameteren på de halve 

loops. 

Fradrag: 

1.   Modellen skifter flyveretning under manøvren. Indgang til og udgang fra 

 manøvren skal være parallelle og i samme højde. 

2.   De halve loops udgør ikke cirkelbuer. 

3.   Modellen ændrer flyvehøjde under de vandrette dele af manøvren. 

4.   Vingen ligger ikke vandret under manøvren. 

10: Immelmann 

Modellen trækker op i et 1/2 indvendigt loop, umiddelbart herefter udføres en 180° 

rulning fra rygflyvning, hvorefter modellen fortsætter i vandret flyvning i større højde 

end indgangen til manøvren. 
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Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren samt efter rulningen fra 

 rygflyvning. 

2.   Det halve loop udgør ikke en cirkelbue. 

3.   Den halve rulning udføres ikke umiddelbart efter det halve loop (afslutningen 

 af loopet skal dog være tydelig, så modellen også kommer korrekt ind i den 

 halve rulning). 

11: 45° dyk 

Modellen trykkes 45° ned i et 45° dyk. Herefter retter modellen op 45° til vandret 

ligeudflyvning i en højde, der svarer til indgangen på næste manøvre.. 

Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret i start og slut af manøvren. 

2.   Modellen skifter flyveretning under manøvren. 

3.   Dykket er ikke 45°. 

12: Halvt cubansk ottetal 

Modellen trækkes op i et 5/8 indvendigt loop, udfører en halv rulning og retter op 45° 

til vandret ligeudflyvning i samme højde som indgangen til manøvren. 

Fradrag: 

1.   Del-loopene udgør ikke cirkelbuer. 

2.   Del-loopene har ikke samme radier. 

3.   Modellen flyver ikke 45° i dykket før og efter den halve rulning. 

4.   Modellen ændrer flyveretning ved rulning eller loop. 

13: 45°-stigning 

Modellen trækkes 45° op i en 45° stigning. Herefter dykker modellen 45° til vandret 

ligeudflyvning i en højde, der svarer til indgangen på næste manøvre. 

Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret i start og slut af manøvren. 

2.   Modellen skifter flyveretning under manøvren. 

3.   Stigningen er ikke 45°. 
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14: Split-S 

Modellen ruller 180° til rygflyvning, og udfører umiddelbart et halvt indvendigt loop 

ned i vandret ligeudflyvning, i lavere højde end indgang. 

Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren samt efter rulningen til 

 rygflyvning. 

2.   Det halve loop udgør ikke en cirkelbue. 

3.   Det halve loop udføres ikke umiddelbart efter den halve rulning (afslutningen 

 af rulningen skal dog være tydelig, så modellen også kommer korrekt ind i det 

 halve loop). 

15: Cobra 

Modellen trækkes op 45° i en 45° stigning. Herefter trykkes modellen 90° til et 45° 

dyk, rettes op 45° til vandret ligeudflyvning i en højde, der svarer til indgangen på 

manøvren. 

Fradrag: 

1.   Vingen ligger ikke vandret i start og slut af manøvren. 

2.   Modellen skifter flyveretning under manøvren. 

3.   Stigning og dyk er ikke 45°. 

16: Halvt firkantet loop med en 1/2 rulning op 

Modellen trækkes op i et lodret ben, på midten af benet udføres en 1/2 rulning, i 

toppen trykkes modellen til vandret flyvning igen. 

Fradrag: 

1.   De kvarte loop har ikke samme radius 

2.   Det lodrette ben er ikke lodret 

3.   Den halve rulning udføres ikke på midten af det lodrette ben 

17: To omgange spind 

Modellen flyver en vandret linje og gassen tages fra og modellen flyves med "høj" 

næse til den staller, går i spind, og efter 2 omgange spind fortsætter i et dyk og 

modellen rettes ud til vandret ligeudflyvning i samme retning, men i en lavere højde. 

Fradrag: 

1.   Snaprulning ved indgangen → 0 point. 

2.   Manøvren er ikke placeret ud for midterlinien 
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3.   Der udføres ikke 2 omgange spind, mindre end 1½ eller mere end 2½  omgange 

spind → 0 point 

4.   Modellens flyvehøjde ændres under indflyvningen til stallet 

5.   Spiraldyk mere end 1/2 omgang → 0 point 

 Bemærkning: 

Hvis indgangen til spindet ikke er jævnt eller "flakset" giver dette ikke anledning til 

fradrag, da dette er en indikation på, at det er et rigtigt spind. Spiraldyk er kendetegnet 

ved at det er jævnt og med stigende hastighed, ved et spind vil hastigheden ikke stige 

tilsvarende. 


