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2015



Dagens program

08:30-09:00 Ankomst og kaffe

09:00-11:00 Gennemgang af regler

11:00-12:00 Gennemgang af årets flyveprogrammer i klasserne basic, sportsman og 
intermediate

12:00-12:45 Fabriksrundvisning og produktsortiment

12:45-15:00 Fortsat gennemgang af regler og dommerteknikker

15:00-15:30 Afslutning



Grundlæggende information:

• Baggrund for IMAC
• Gennemgang af arestisystemet
• Udvalgte familier af manøvrer
• Krav til fly



• Udgangspunktet for IMAC er fullsize kunstflyvning, som internationalt 
er samlet under IAC – International Aerobatic Club.

• Ideen er videreført til modelflyvning for skalamodeller under navnet 
IMAC - International Miniature Aerobatic Club



• Aresti blev opfundet af en spansk pilot, som manglede et systematisk 
metode til at tegne og beskrive manøvrer inden for luftsport

• Systemet bruges over hele verden i både fullsize og modelflyvning

• Er brugt siden 1920’erne, og der findes over 3.000 manøvrer i 
kataloget

• K-faktoren i manøvrerne stammer fra systemet, som er et udtryk for 
hver manøvres sværhedsgrad.



Hovedfamilier:
1. Lines and angles
2. Turns and rolling turns
3. Combination of lines
4. Not used
5. Stall turns
6. Tail slides
7. Loops and eights
8. Combination of lines, angles and loops
9. Rolls and spins



Udvalgte familier af manøvrer:

• Linjer
• Spin
• Snap
• Hammerhead
• Loops



Linjer
• Grundlæggende manøvre, som binder 

alle manøvrer i et program sammen
• Vandret, 45 eller 90 grader
• Sat sammen med loops i større eller 

mindre fraktioner.



Spin
• Positiv eller negativt – ingen forskel på 

bedømmelse af positiv eller negativ

• Manøvren starter altid fra horisontal 
flyvning

• Den fløjne linje danner grundlag for 
bedømmelse af manøvren – ikke flyets 
attitude



Spin
• Næse og vinge skal falde samtidigt

• Autorotation indtil det fastlagte antal rotationer er opnået

• Vindkorrektion skal foretages

• Obligatorisk med lodret linje efter autorotation



Snaprul
• Også kaldet Flickroll

• Positiv eller negativ – bedømmes ens
• Positiv snap = næsen pitcher op (mod canopy)
• Negativ snap = næsen pitcher ned (mod understel)

• I snap indgår pitch, roll og yaw
• Skal opstå sammen eller umiddelbart efter 

hinanden, altid startende med pitch.



Hammerhead
• Også kaldet wingover
• Vindkorrektion på lodret linje op, indtil stallet 

tilstand begynder at indtræde
• Drift er tilladt i stallet tilstand
• Maks 4 vingebredder (halve spændevidder) 

drift i pivot



Loops
• Skal ideelt være helt runde
• Ændring i hastighed undervejs i loopet har 

ikke indflydelse på bedømmelsen
• Vinger må ikke afvige fra vandret
• Ind og ud i samme højde



Loops – typiske fejl



Krav til flyet:
• Kun 1 propel

• Maks 1 forbrændingsmotor, hvis anvendes

• Ved elmotor er flere motorer tilladt

• Sikkerhedsmæssig forsvarlig tilstand



Krav til flyet:
• Ingen hjælpemidler i flyet, som giver piloten mindre end 

100% kontrol over flyet
• Eksempelvis gyro, autopilot, automatisk stabilisering, etc.

• G-måler, strømmåler, etc er tilladt.

• Skal i alle klasser undtagen basic have et fullsize forbillede



Pointgivning
• Gennemgang af Judging Criteria- Quick Reference

• Gennemgang af Basic Judging



Dommerteknikker

• Dommeren som dommer

• Døm det du ser, og lad dig ikke påvirke af andre dommere

• Hvis du er i tvivl om bedømmelsen, skal du lade piloten komme tvivlen til gode

• Undgå ”kendis-effekten” – døm retfærdigt, selvom du ved piloten er dygtig



Dommerteknikker

• Dommeren som dommer

• Undgå ”kendis-effekten” – dom retfærdigt, selvom du ved piloten er dygtig

• Alle piloter fortjener samme niveau af bedømmelse

• Det er tilladt for dommerne at votere efter en flyvning, hvis der er tvivl om 
udførelsen af en eller flere manøvrer.



Dommerteknikker

• Du bliver en bedre dommer af at dømme – og du udvikler med tiden din egen 
rytme/system til at holde styr på points

• Læg lige så meget energi i bedømmelsen, som du ønsker der bliver lagt i 
bedømmelsen af de manøvrer, du selv flyver.

• En typisk flyvning vil give point fra 0-8. Der er lille sandsynlighed for at pointene 
ligger på 6-8 igennem hele programmet.


