
- 6.1 - 

Vedtaget: 1.jan.1993   
Rev.: 6.apr..2004 

KLASSE F2C TEAM-RACE. 
  
4.3.1. Definition på en team-race konkurrence. 
a) En team-race konkurrence er en konkurrence, 
hvorunder eliminationsheats følges af semifinaler og en finale, i hvilken tre specielt byggede 
modeller flyver rundt samtidigt, i samme cirkel. 
Hver model er tilmeldt af et hold bestående af en pilot og en mekaniker. 
Kun undtagelsesvis kan et heat flyves af kun to hold. 
 
b) Intet holdmedlem kan være medlem af et andet hold. 
 
c) Et løb flyves over et antal omgange, der  svarer til den distance, der skal flyves, og med mindst 
en landing til optankning. 
Den tid det tager hver model at tilbagelægge denne distance efter startsignalet, registreres. 
Holdklassifikationen foretages som beskrevet i 4.3.10. 
 
d) Eliminationsheats og semifinaler flyves over 100 omgange, svarende til 10 km.  
Finalen flyves over 200 omgange, svarende til 20 km. 
e) Under løbet bliver piloterne i centercirklen. Deres eneste funktion er at kontrolle re 
modellerne.  
Mekanikerne er placeret udenfor flyvecirklen, som defineret i 4.3.2. Deres funktion er at starte og 
justere motorerne og tage sig af optankning, når modellen er på jorden, og i det hele taget sørge 
for de ting, der får modellen til at fungere.  
Motoren skal startes ved at dreje propellen med hånden. 
 
f) Mekanikeren skal under løbet bære en sik kerheds hjelm med rem under hagen. Hjelmen skal 
være i stand til at tåle en kollision med en flyvende team-race model. 
  
4.3.2. Team-race flyveplads. 
En team-race flyveplads skal bestå af tre koncentriske cirkler, der skal markeres på jorden: 
 
a) Cirklen som skal bruges af mekanikeren : Radius 19,6 m. 
Denne kaldes flyvecirklen og er delt i 6 lige store 60 graders sektorer. I hver sektor er der på 
ydersiden af flyvecirklen markeret et start- og optankningsområde på en meters længde. Området 
betegnes som pit-området. 
 (CLU- Cirklen opmærkes fra radius 19,5 til  19,6 meter) 
 
Cirkler som bruges af piloterne :  
b) Radius 3 meter, denne kaldes centercirklen.  (CLU- Cirklen opmærkes fra radius 3,0 til 3,1 
meter). 
c) Radius 2,0 meter, denne kaldes indercirklen. Skal markeres med stiplet linie med farve i 
kontrast til centercirklen, den skal hjælpe piloterne med at lokalisere centrum. (CLU- Cirklen 
opmærkes fra radius 2,0 til 2,1 meter). 
Cirklernes centrum skal være markeret med et farvet mærke, ikke under 300 mm i radius. 
  
4.3.3. Definition på en team-race model. 
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Modelfly i hvilket fremdrivningskraften frembringes af en eller flere stempelmotorer, og i hvilket 
opdriften opnås ved hjælp af de aerodynamiske kræfter, der påvirker de bærende flader, der skal 
forblive faste under flyvningen. Undtaget herfra er styrefladerne. 
Modellen skal være af semi-skala type og de generelle linier skal svare til et rigtigt fly. 
 
4.3.4 En team-race models karakteristika. 
a) Motorens/motorernes maksimale slagvolumen: 2,5 cm3. 
Motorens maksimale udstødningsareal: 60 mm2. Arealet måles enten på cylinderforingens 
projicerede udstødningsareal eller ved krumtaphusets udstødningsport. 
Hvis motoren er forsynet med lyddæmper, måles arealet på lyddæmperens afgangsrør. 
Hvis motoren har side- eller front-udstødning, må stempelfladen ikke kunne ses uden for 
modellen. 
 
b) Minimum projiceret totalareal : 12 dm2. 
 
c) Maksimal totalvægt : 700 g. 
 
d) Kroppens minimale dimensioner, hvor piloten er anbragt :   
Højde: 100 mm, bredde: 50 mm, tværsnitsareal : 39 cm2 (vingeudfyldninger tæller ikke med 
kroppens tværsnitsareal). 
 
e) Modellen skal bære et skala-pilothoved med følgende minimum dimensioner : højde : 20 mm, 
længde: 14 mm, bredde : 14 mm. 
 
f)  Minimum hjuldiameter : 25 mm. Metalhjul er forbudt. 
 
g)  Maksimal brændstofmængde i model : 7 cm3. Kun en tank er tilladt. Tanken skal indeholde 
brændstof og olie til smøring. 
 
h)  Modellen skal flyve i retning mod uret. 
 
i ) Motoren/motorerne skal være helt indkapslet, inklusive cylinderhoved og karburatorlegeme 
(undtaget er karburatorhullet). Indkapslingen (cowlingen) eller udvendige tilføjelser til motoren 
skal tillades at være blottede, så længe de falder ind i kroppens naturlige form og ikke ødelægge 
modellens semi-skala fremtræden.  
De eneste dele, der må stikke frem fra kroppen, er de, der skal anvendes under start af motoren, 
blandingsregulering, tændrør, tændingsregulering, kompressionsregulering, nåleskruer, 
tankpåfyldningsstudser og lignende. 
Hvis lyddæmper anvendes, må den godt sidde udenfor kroppen. 
 
j ) Åbninger for til- og afgang for luft, udstødning og lignende, tillades af hensyn til ordentlig 
motorfunktion. 
 
k) Et cockpit eller en kabine med gennemsigtigt vindspejl, der giver direkte udsyn fremad, skal 
være tilstede for at huse skalapilothovedet, der skal være klart og fuldt synligt. 
 
l) Understellet skal være lavet sådan, at det  tillader normal start og landing. Det må godt trækkes 
op under flyvningen, men skal vende tilbage til dets oprindelige stilling før landing. 
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m) Modellen skal forblive i korrekt stand ifølge 4.3.4 a-n under hele løbet. I modsat fald vil den 
blive diskvalificeret. 
 
n) Brændstoftank og rør og alle dermed forbundne påfyldnings- og shut-off dele skal være 
tilgængelige for kontrol af det samlede rumindhold som en enhed. Hvis konkurrenceledelsen 
mener, at tanksystemet ikke er tilgængeligt, eller ikke kan måles præcist, skal deltageren 
diskvalificeres.  
 
o) Modellen skal være udstyret med et effektivt motorstoppesystem, som tillader piloten at 
afbryde flyvningen før tanken er helt tom. 
 
p) Regel B.3.1 i sektion 4b gælder ikke klasse  F2C  (CLU-selvbygger reglen).  
 
4.3.5. Kontroller - Teknisk efterprøvning. 
a) Linelængde : Modellens flyveradius er 15,92m. Den måles fra kontrolhåndtagets akse til 
propelaksen for en enmotoret model, eller symmetriaksen for en flermotoret model. 
 
b) Kontrolsystemer :  
Der er påbudt at modellen flyver i retning mod uret.  
To kontrolliner med en min. diameter på 0,30 mm med en tolerance på 0,011 mm skal anvendes.  
Før hvert heat skal den flyveklare model og liner udsættes for en trækprøve svarende til 25 G, 
maksimalt 14 kg. 
Kontrolhåndtaget skal være lavet sådan at afstanden mellem håndtagets akse og linernes 
flexibilitetspunkt ikke overstiger 40mm. 
Forsætlig snoning og/eller samling af de to liner er forbudt mellem lineudgangen i modellen og et 
punkt 300 mm fra håndtaget. 
Det er tilladt at benytte fleksible linebeskytter(e),fastgjort til vingetippen, med en maksimal 
længde på 2 cm. 
 
c) Brændstoftanke : kontrol af brændstofkapacitet udføres ved hjælp af et nøjagtigt system med 
synlig visning af det volumen brændstof, der bliver fyldt i tanken og rørene. 
Kontrol skal foretages før konkurrencen og kan foretages efter hvert løb, foruden en 
efterprøvning efter finalen. 
 
d) Hvis motoren har integreret topstykke, eller meget stram stempelpasning, skal deltageren 
medbruge udstyr, der tillader den samlede stempel, krumtap og plejlstang, at rotere en fuld 
omgang.  En dummy-cylinder vil være ideel.  
Begrundelse: Slaglængde skal kunne måles på stemplets bevægelse op og ned, uanset 
stempeltolerance eller evt. offset cylindermontering.  
 
  
4.3.6 Organisering af løbene. 
a) Tre konkurrerende hold ( i undtagelsestilfælde to) kaldes til konkurrence efter at 
startrækkefølgen er trukket. 
Heat med mindre end 3 hold flyves til sidst, for at kunne fylde op med hold, der har fået tildelt en 
omflyvning. 
 
b) Lodtrækningen organiseres, så vidt muligt, således, at kun et hold fra samme nation kan 
deltage i et heat eller semifinale. 
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c) Når det ikke er muligt at lave en omflyvning, med et hold, der har fået tildelt et forsøg, vil 
juryen anmode om frivillige hold (ved EM og Vm, fra andre lande), til at fylde heatet op. Juryen 
trækker lod om valg af startplacering.  
Hvis der ikke kan skaffes frivillige, vil holdet få lov til at flyve alene, for at fuldføre deres 
kvalifikationsløb i den samme runde.  
I så fald sættes regel 4.3.8 ud af kraft. 
 
d) Holdene må få lov til at køre deres motorer lige inden de går på banen, under 
konkurrenceledelsens opsyn, så kørslen ikke forstyrrer et heats startprocedure. 
Det er ikke tilladt for mekanikerene, at gå med en kørende motor. 
 
e) Hver af de tre modeller, som skal deltage i løbet, optager et af pitområderne (4.3.2.a).  
Modellen, der tilhører det hold, der har trukket først under lodtrækningen, placeres ved deres pit-
valg. 
De andre hold vælger en af de ledige startpladser der er tilbage, i den rækkefølge lodtrækningen 
angiver. 
I finalen vælges startsteder efter resultaterne opnået i semifinalen. Holdet med den hurtigste tid 
vælger først, herefter vælger holdet med næsthurtigste tid, etc. 
I tilfælde, hvor to hold har samme hurtigste tid, er holdenes næsthurtigste tider i semifinalerne 
afgørende. 
Et pitareal er optaget, indtil hele løbet er afsluttet. 
 
f) Fra det øjeblik man går ind på banen, er det forbudt at starte en motor, før det første signal, til 
opvarmning, er blevet givet af konkurrencelederen. 
Medmindre konkurrencelederen tillader dette, f.eks. hvis afviklingen forsinkes, efter hold er gået 
på banen. 
 
 4.3.7 Løb, fra start til slutning. 
a) Hvert hold tildeles tre tidtagere.  
(CLU- Minimum to tidtagere pr. hold ved danske konkurrencer). 
De står uden for flyvecirklen, nær ved pit-området for den model de kontrollerer. Deres opgave 
er at varetage tidtagningen og tælle omgange for netop det hold, de er tildelt. 
 
b) Konkurrencelederen giver et første signal, der giver mekanikerne lov til at begynde 
opvarmningen, der må tage 90 sekunder. Et andet signal (synligt og hørbart) meddeler 
opvarmningsperiodens afslutning og beordrer mekanikerne til at stoppe motorerne. 
 
c) En periode på 30 sekunder gives til at gøre de sidste forberedelser (fyldning af tanken), og 
konkurrencelederen tæller baglæns ned til start de sidste fem sekunder.  
 
d) Startsignalet gives af konkurrencelederen ved et synligt signal (flag) og et lydsignal.  
I de sidste 3 sekunder, skal mekanikerne stå oprejst, tæt ved deres modeller og piloterne skal 
knæle ved centercirklens kant med deres kontrolhåndtag, så tæt ved jorden, som juryen har  
fastlagt og en hånd rørende jorden. 
Startsignalet skal være klart og koncist, for at muliggøre nøjagtig tidtagning. 
 
e) Modellen skal flyve i normal højde mellem to og tre meter, undtaget når der overhales, startes 
og landes. 
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f) Piloten skal holde håndtaget og modellen i et plan, der er vinkelret på en linie mellem hans 
skuldre og går gennem kroppens centerlinie. Piloten skal samtidig holde håndtaget på en lodret 
linie, der går fra midten af brystet til øverste del af panden, undtagen under overhalinger, start og 
landing, hvor en fravigelse er tilladt over tre omgange. 
 
g) Overhaling skal ske ved at flyve over . 
Man har under ingen omstændigheder lov til at flyve højere end 6 meter, når man overhaler. 
Den pilot, der bliver overhalet, må under ingen omstændigheder manøvrere således, at han 
hindrer den overhalende konkurrent og  
han skal give plads til den overhalende pilot, når overhalingen er fuldført. 
 
h) Modellen må højst flyve to omgange uden at motoren kører. 
 
i) Landingen skal ske indenfor 19,6 m cirklen. 
 
j) Modellen skal røre jorden med stoppet motor, før mekanikeren må gribe den. 
 
k) Når mekanikeren har grebet modellen skal han bevæge sig til det nærmeste frie pitområde. 
Et pit-område er optaget, når en mekaniker står der, også selv om holdets model er i luften. 
 
l) Efter at mekanikeren har grebet modellen, og først da, må piloten  
sætte den ene fod uden for center cirklen. 
 
m) Under optankningen og genstarten af motoren og indtil det øjeblik, han slipper modellen, skal 
mekanikeren holde den i kontakt med jorden, i mindst et punkt og holde modellens centerlinie 
uden for flyvecirklen.  
Under denne tid, til modellen starter igen, skal piloten knæle eller sidde indenfor centercirklen, 
han skal holde den ene hånd mod jorden og sit håndtag og sine liner så tæt på jorden, som juryen 
har bestemt. 
 
n) Løbet slutter, når det nødvendige antal omgange er fløjet af alle  
de konkurrerende modeller, eller i alle tilfælde når den officielle tidsgrænse er nået. Denne er 10 
minutter for heats og semifinaler og 15 minutter for finaler. 
 
o) Når modellen har fuldført løbet, eller når den ikke kan  
genoptage det efter et stop, skal piloten knæle eller krybe sammen udenfor centercirklen, så 
længe de andre konkurrenter stadig er i gang med løbet, med mindre konkurrenceledelsen giver 
ham tilladelse til at forlade cirklen, før løbet er færdigt. 
  
4.3.8. Definition på en officiel flyvning. 
Alle deltagere i et løb, der ikke får tildelt en omflyvning, får noteret en officiel flyvning. 
 
Omflyvninger tildeles som følger: 
a) Ethvert hold som i heat eller semifinale er blevet forstyrret gennem forhindring eller kollision, 
som det ikke kan lastes for, får 
 denne flyvning regnet som et forsøg. 
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b) Hvis en finale afbrydes p.g.a. forhindring eller kollision inden nogen af deltagerne har fløjet 
100 omgange, skal finalen stoppes, og alle deltagerne, undtaget de det er blevet diskvalificeret, 
tildeles en omflyvning. 
 
c) Hvis kun et hold er tilbage før der er fløjet 50 omgange i et heat eller en semifinale, vil løbet 
blive erklæret ugyldigt og regnes som et forsøg for det tiloversblevne hold. 
Et hold som har gjort et forsøg har ret til en omflyvning i et andet løb. 
  
4.3.9. Advarsler - Diskvalifikation. 
Ved hver advarsel skal overdommeren give den berørte holdleder besked, så han kan overbringe 
advarslens årsag til mekanikeren.  
I tilfælde af ethvert alvorligt brud på reglerne kan juryen diskvalificere holdet fra løbet. 
  
 ET HOLD SKAL TILDELES EN ADVARSEL: 
a) Hvis en pilot forstyrrer eller generer en anden pilot, enten ved sin opførsel i cirklen, eller ved 
at manøvrer sin model sådan, at han forhindrer en anden model i at flyve eller lande normalt. 
b) Hvis en pilot, i stedet for at gå rundet i midten, står på samme sted eller går baglæns eller 
vedvarende har cirklens centrum imellem sig og modellen. 
c) Når pilotens flyvestil ikke er som beskrevet i 4.3.7(f). 
d) Hvis en pilot med fysisk hjælp forsøger at forøge sin models fart under den officielle flyvning. 
e) Hvis den i reglerne foreskrevne flyvehøjde overskrides. 
f) Hvis, i starten af løbet eller under pitstop, pilotens ene hånd ikke rører jorden, håndtag, liner og 
model ikke er så tæt på jorden, som defineret af juryen, eller hvis modellens centerlinie er inden 
for flyvecirklen.  
g) Hvis mekanikeren pitter modellen udenfor et pit-område. 
h) Hvis piloten ikke giver plads til en overhalende pilot, efter overhalingen er fuldført. 
i) For ethvert andet skamløst brud på reglerne. 
  
 ET HOLD SKAL DISKVALIFICERES: 
j ) Hvis piloten træder uden for 3 meter cirklen før mekanikeren har grebet modellen og/eller 
piloten ikke følger regel 4.3.7(i) eller 4.3.7(m). 
k ) Hvis mekanikeren træder ind i flyvecirklen med begge fødder, eller lægger sig ned, ind i 
cirklen. 
l) Hvis mekanikeren bruger nogen anordning til at få sin model tilbage. 
m) Hvis overhaling sker ved at flyve under den langsommere model. 
n) Hvis en pilot, hvis model er ved at bliver overhalet, udfører nogen som helst manøvre, der 
hindrer den overhalende konkurrent. 
o) Hvis et medlem af holdet eller modellen forårsager en kollision. 
p) Hvis noget falder af modellen, eller hvis modellen ikke er i den tilstand 4.3.4(a) til (l) påbyder. 
q) Hvis modellen flyver mere end to omgange med motoren stoppet. 
r) Hvis modellen gribes med kørende motor, eller før den har rørt jorden med stoppet motor. 
s) Hvis det konkurrerende hold, efter at dets modeller er blevet kontrolleret, har anvendt dele 
eller elementer, der ikke er blevet kontrolleret. Hvis holdet har ændret dets model(ler) ved at 
ændre karakteristika eller specifikationer, der kræves af reglerne, kan det medføre afstraffelse 
som nævnt i F.A.I. Sporting Code, sektion 1. 
t) Hvis mekanikeren ikke handler som beskrevet i 4.3.7(k) og (l). 
u) Hvis holdet har modtaget 3 advarsler i løbet af et heat. 
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4.3.10. Holdkvalifikation og klassifikation. 
a) Hvert konkurrerende hold skal deltage i mindst et heat for at kvalificere sig til semifinalerne. 
Til EM og VM flyves tre indlende runder. Ved konkurrencer udover EM og VM, besluttes det af 
konkurrenceledelsen, om der flyves to eller tre indledende runder. 
 
b) Antal hold der kvalificerer sig til semifinalen afhænger af konkurrencens totale antal hold. 
 Antal hold  Antal semifinalehold: 
   2 til og med   9     0 
 10 til og med 19     6 
 20 til og med 39     9 
 40 eller flere    12  
De 6,9 eller 12 hold, der har fået registreret de 6, 9 eller 12 bedste tider under heatene vil være 
kvalificeret til semifinalerne. 
Hvis der ikke er deltagere nok til at flyve semifinaler, flyver alle hold istedet tre indledende heat. 
 
c) Når mere end tre hold har samme tid efter indledende heat, vil nye heat finde sted. Disse heat 
vil blive sat sammen to og to eller tre og tre, indtil et af disse hold har kvalificeret sig. 
Startrækkefølgen vil blive afgjort ved en selvstændig lodtrækning. 
 
d) Dette system for elimination af sammenfaldende tider vil kun træde i kraft, hvis der er mere 
end 6,9 eller 12 hold (jævnfør 4.3.10(b)), der kvalificerer sig til semifinalerne.  
Sammenfaldende tider mellem de udvalgte hold til semifinalerne vil ikke gøre flere heats 
påkrævet. 
 
e) De tre hold, der har fået registreret de tre bedste tider under semifinalerne, kvalificerer sig til  
den endelige finale. Flyves der ikke semifinaler, anvendes de tre bedste tider fra de indledende 
heat. 
Alle semifinaleheat skal bestå af tre hold, når dette ikke kan opnås, enten ved at hold trækker sig, 
eller ved omflyvninger, fyldes op med 7,8, o.s.v. eller 10., 11. o.s.v., eller 13,14 o.s.v. placerede 
hold, efter behov. Disse hold tillades ikke omflyvninger, men deres resultat indgår i 
kvalifikationen til finalen. 
 
f) I tilfælde af sammenfaldende tider blandt  semifinalisterne vil paragrafferne b), c) og d) blive 
taget i anvendelse, idet man dog reducerer antallet 6 ( 9 eller 12) til tre. 
 
g) De konkurrerende hold, der har deltaget i finalen, vil blive placeret forrest i klassifikationen, 
idet man kun tager deres tider i finalen i betragtning (efter en ny kontrol af deres tankes kapacitet 
og deres modellers almene karakteristika). 
Hold som har deltaget i semifinalerne, indplaceres alene efter deres semifinaletider. 
Andre holds klassifikation vil blive afgjort ifølge den bedste tid opnået under indledende heat (2 
eller 3). 
Hold der udgår eller overskrider den officielle tidsgrænse for heat eller finale og som ikke blev 
diskvalificeret, skal indplaceres efter det fuldførte antal omgange. 
Hvis flere hold diskvalificeres i finalen, så afgøres placeringen af det opnåede antal omgange før 
diskvalifikation, dette skal omgangs-tællerene notere. 
Et diskvalificeret hold placeres altid efter et hold der er udgået. 
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4.3.11. International holdklassifikation. 
International klassifikation opgøres ved at addere de bedste resultater opnået under heatene af 
hver nations tre deltagende hold.  
Den laveste holdtotal placeres først o.s.v., med tre holds nationer placeret før to holds  nationer, 
som igen placeres før enkeltholds nationer. 
  
4.3.12. Dommere og tidtagere. 
a) Konkurrenceledelsen skal udpege et panel på mindst tre FAI-dommere, der for 
verdensmesterskaber og andre begrænsede mesterskaber skal være af forskellig nationalitet og 
have mindst et fælles sprog.  
De skal vælges fra en liste godkendt af de nationale aeroklubber for deres kyndighed, og 
accepteres af CIAM. 
 
b) Tre tidtagere (CLU- to), udstyret med stopure med mindst 1/10 sekunds registrering og med 
en løbetid på mindst 15 minutter, vil blive anvist hvert hold. 
 
c) Den fastholdte tid er gennemsnittet af de registrerede tider, forhøjet til nærmeste tiendedel 
sekund. Der tillades maksimalt 
 0,5 sekund afvigelse mellem urene. Et ur der afviger mere, tæller ikke med i gennemsnittet. 
  
4.3.13. Juryens opgaver. 
a) Team-race juryen er ansvarlig for at overvåge hvert holds opførsel under et løb. Holdende vil 
blive informeret (advarsel) om ethvert regelbrud ved hjælp af synlige indikatorer. Efter 
maksimalt tre regelbrud vil et hold blive diskvalificeret fra løbet. 
 
b) Advarsel og diskvalifikation vil blive meddelt for hvert hold ved hjælp af tre farvede lamper: 

 Grønt lys : Første advarsel   (første regelbrud)  
 Lilla lys : Anden advarsel    (gentagelse af første regelbrud eller nyt regelbrud) 
 Rødt lys : Diskvalifikation  (gentagelse af tidl. regelbrud eller nyt regelbrud) 

  
c) Hvis et hold starter motoren/motorerne inden startsignalet, skal holdet tildeles et tidstillæg på 
5 sekunder. 
  
(CLU- ....) betegner specielle regler/ fortolkninger fra CL-Unionen. 


