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KLASSE F2A - SPEEDMODELLER. 
  
 4.1.1. Definition på speed modeller. 
Modelfly i hvilket kraften frembringes af en stempelmotor, og i hvilket bærekraften frembringes af 
de aerodynamiske kræfter, der påvirker de bærende flader, der skal forblive faste (undtagen 
styrefladerne) under flyvningen. 
Modellens formål er at opnå en maksimal fart, opretholdt ved dens egen kraft, over den målte 
distance. 
  
4.1.2 Karakteristik af speedmodeller. 
Maksimal slagvolumen af motor eller motorer:  2.50 cm3. 
Minimalt totalt areal:  2 dm2 pr. cm3 af motorens (motorernes) slagvolumen. 
Maksimal planbelastning: 100 gram pr. dm2. 
Maksimal spændvidde: 100 cm. 
Ved bestemmelse af spændevidden på en asymmetrisk model, kan det ene målepunkt være 
centerlinien eller træklinien på modellen.  (Ref. Sporting code del 1 pgf. 1.4.5.) 
Modellen skal starte fra jorden. 
Lyddæmper er obligatorisk, mindste indre volumen er 50cm3, maximum diameter på afgangsrør er 
6mm. 
Modellen skal være udstyret med et effektivt motorstop, så tiden ved højt støjniveu kan begrænses 
til 20-30 sek. pr. flyvning. 
 Regel B.3.1 fra sektion 4b gælder ikke (selvbyggerreglen). 
  
4.1.3 Brændstof. 
Brændstof af standardtyper vil blive udleveret af konkurrenceledelsen til gløderørs- og 
tændrørsmotorer.  
Dets indhold skal være følgende blanding:  
80 %  metanol, 20 % amerikansk olie. 
Der er ingen restriktioner for brændstof til dieselmotorer. 
Før hvert forsøg på en officiel flyvning skal tanken skylles ud med standardbrændstof. 
 
4.1.4 Diameter af styreliner. 
Kun to-line kontrol er tilladt. Minimal linediameter er 0,40 mm med en tolerance på 0,011 mm. 
 
 4.1.5 Banens længde. 
Den målte distance modellen flyver skal være mindst een kilometer.  
Flyvecirklens radius skal være 17,69 meter. (9 omgange = 1 km). 
  
4.1.6 Linekontrol. 
Skal foretages for hvert forsøg på officiel flyvning. 
Radius måles fra aksen af det centrale omdrejningspunkt på pylonen til propelaksen. Hvor to 
propeller anvendes tages symmetriaksen som reference for målingen. 
En trækprøvetest på 50 gange modellens vægt skal udføres på den samlede model, liner og 
håndtag. 
Samme test skal separat udføres på sikkerhedsremmen, når denne er fastgjort til deltagerens 
håndled. 
Trækprøven skal udføres tre gange med langsomt stigende træk til maksimum og herefter hurtigt 
aftage. 
Trækprøven skal udføres på håndtaget og ikke i nærheden af linernes fastgørelsespunkt (se skitse). 
Linernes diameter skal kontrolleres mindst tre tilfældige steder, på hver line. 
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4.1.7 Kontrolhåndtag og pylongaffel. 
En pylongaffel som vist på skitsen, vil blive stillet til rådighed af konkurrenceledelsen. 
Det er påbudt at der anvendes en pylongaffel med standarddimensioner som specificeret. 
Pylongaflen skal være trinløst justerbar mellem 1100 mm og 1600 mm over jorden og skal være 
solidt fastgjort til jorden.  
Pylongaflen må, i sin højeste position, ikke kunne give sig mere end 20 mm, når den udsættes for 
et vandret træk på 250 Newton. Afstanden mellem det fleksible anbringelsespunkt på håndtaget og 
berøringspunktet mellem håndtagets vandrette akse og gaflen må højst være 6 mm.  
Den vandrette aksel (håndtagets omdrejningspunkt) skal være i uafbrudt kontakt med pylongaflen 
under de officielle flyvninger. 
 Forsætlig snoning og/eller samling af de to liner er forbudt mellem lineudgangen i modellen og 
håndtaget. 
Hvor linerne går ud af modellen, skal de være adskilte med mindst 5 mm og ved håndtaget med 
mindst 25 mm. 
Linerne skal have et rundt tværsnit og må ikke være påsmurt væsker eller være indkapslet(coated). 
En sikkerhedsrem, tilvejebragt af deltageren, skal forbinde deltagerens håndled med håndtaget. 
  
4.1.8 Definition på et forsøg. 
En flyvning regnes for et forsøg, når piloten ikke lægger kontrolhåndtaget i pylongaflen indenfor 3 
minutter efter startsignalet. 
  
4.1.9 Antal forsøg. 
I tilfælde af et ikke heldigt gennemført første forsøg på en officiel flyvning, har deltageren ret til et 
andet forsøg. 
  
4.1.10 Definition på en officiel flyvning. 
Flyvningen er officiel når tidtagerne starter deres stopure. 
  
 4.1.11 Antal flyvninger. 
Hver deltager har ret til tre officielle flyvninger. 
  
4.1.12 Antal hjælpere. 
To hjælpere og holdlederen har ret til at være på konkurrencearealet. 
En pilot må starte og justere sin egen motor, og han må som hjælper justere højst een anden motor. 
Kun holdmedlemmer (incl. holdlederen) har lov til at starte og justere motorerne. 
Hvis der ikke er fuldt nationalt hold, kan en eller to ledsagere hjælpe til, de skal registreres som 
hjælpere for kun dette ene 
nationale hold  i hele konkurrenceperioden. 
 
 4.1.13 Tidtagningens påbegyndelse. 
Tidtagningen begynder officielt, når deltageren har lagt sit håndtag i pylongaflen, og modellen, 
efter at have fløjet to hele omgange, igen passerer højdeafmærkninger på banens kant direkte 
modsat for tidtagerne. 
  
4.1.14 Flyvningens højde. 
Under tidtagningen af en officiel flyvning må flyvehøjden ikke være mindre en en meter og  ikke 
større end tre meter. 
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4.1.15 Annullering af flyvningen. 
En flyvning annulleres når: 
a) Nogen fysiske anstrengelser gøres af piloten med det formål at forøge modellens fart under en 
officiel flyvning. 
b) Hvis modellen på nogen tidspunkt under  tidtagningen overskrider en højde på 6 meter eller 
opretholder en flyvehøjde på 
over 3 meter eller mindre end en meter i mere end en omgang. 
 c) Uafbrudt kontakt mellem pylongaffel og kontrolhåndtaget ikke opretholdes, efter tidtagningen 
er påbegyndt. 
 d) Noget falder af modellen under den officielle flyvning. 
   
4.1.16 Antal tidtagere og dommere. 
a) Tiden skal tages af mindst to tidtagere (ved internationale stævner, mindst 3 tidtagere).  
Der skal bruges digitale ure med 1/100 sekunds inddeling. 
Der må anvendes et elektrisk/ optisk system med samme eller bedre nøjagtighed. 
 
b) Mindst to speeddommere skal være ansvarlige for at bemærke pilotens adfærd og flyvningens 
højde. 
 
c) Til EM og VM, skal der udnævnes en overdommer til at overvåge og rådgive dommere og 
tidtagere.  
Overdommeren skal vælges fra FAI/CIAMS's officielle dommerliste. 
  
4.1.17 Klassifikation. 
 
a) Tiderne, fra de enkelte stopure, skal nedskrives og opbevares hos dommer eller official. 
 
b) Gennemsnitstiden af de tre stopure skal anvendes til at beregne resultatet, medmindre: 

i )  En af tiderne afviger mere end 0,12 sek. fra den nærmeste, eller tidtageren meddeler at der 
er sket en fejl. Sker dette, beregnes gennemsnitstiden af de to andre tider. 

ii ) To tider afviger mere end 0,12 sek. fra den midterste tid, eller to tidtagere meddeler at der er 
sket fejl. Sker dette, kan piloten vælge at anvende den sidste, midterste, tid, eller tildeles et 
nyt forsøg. Beslutningen skal tages med det samme og er endelig. 

iii ) Der anvendes et elektrisk/optisk system og det har registreret en tid indenfor 0,12 sek. af 
tidtagernes tid, jævnfør ovenstående. I dette tilfælde anvendes systemets tid fremfor 
tidtagernes tid, til beregning af resultatet. 

Ved udregning af gennemsnitstiden må der ikke ske afrunding. Gennemsnitstiden skal nedskrives 
og opbevares. 
 
c) Farten beregnes ved at dividere 3600 med den opnåede tid, jævnfør punkt b) og rundes ned til 
nærmeste 1/10 km/t. 
 
d) Den højeste hastighed opnået under de tre flyvninger  tages i betragtning til klassifikation.  
For at adskille deltagerne i tilfælde af ens fart, er 2.bedste hastighed afgørende.  
Hvis næstbedste hastighed også er ens, er 3.bedste fart afgørende.  
 
e) De tre bedst placerede modeller skal have deres deklarerede karakteristika kontrolleret.  
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