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Κατηγορία F5-BF2-GR 
Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα 

(Electric Powered Gliders)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
2. Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόµενων ηλεκτροκίνητων 

ανεµόπτερων, που πετούν εκµεταλλευόµενα θερµικά ανοδικά ρεύµατα, µε υλικά περισσότερο 
προσιτά (περισσότερες πηγές, µικρότερο κόστος, ταχύτερη συναρµολόγιση), µε απλές 
απαιτήσεις για τον στόχο της πτήσης και µε απλούστερη διοργάνωση συγκριτικά µε τα 
µοντέλα της κατηγορίας F5B της FAI. 

 2. Το τασκ του αγώνα 
2. Να επιτευχθεί η µέγιστη διάρκεια πτήσης µε µπαταρία η µάζα της οποίας δεν υπερβαίνει το 

1/3 της συνολικής µάζας του µοντέλου. 

 3. Ορισµός ηλεκτροκίνητου ανεµόπτερου 
3. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα που βασίζεται σε ηλεκτρικό 

µοτέρ και αυτοφερόµενη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) και στo oπoίo 
η άvτωση δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές δυvάµεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες 
πoυ παραµέvoυv σταθερές.  

4. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή 
τηλεκατευθύvσης. 

 4. Προδιαγραφές µοντέλων κατηγορίας F5-BF2-GR 
1. Μέγιστο βάρος αεροπλάνου µε µπαταρία  5 κιλά 
2. Μέγιστη επιφάνεια  150 τ.π. 
3. Μοτέρ  ελεύθερο 
4. Χρόνος λειτουργίας µοτέρ κατά βούληση 
5. Μπαταρία κίνησης τύπος  µόνο Νικελίου-Καδµίου (Ni-Cd)  
6.        "            "         αριθµός και χωρητικότητα στοιχείων ελεύθερα για κάθε πτήση/γύρο, µε 

ανώτατη µάζα το ένα τρίτο (1/3 = 0,333) της ολικής µάζας του µοντέλου στην πτήση. 

 5. Γενικές προδιαγραφές 
1. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv 

εκτελoύvται από απόσταση και δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης και εφ' όσον 
εµπίπτουν στα όρια των γενικών προδιαγραφών. 

2. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα µεταδίδει πληρoφoρίες από τo 
µovτέλo στov αθλητή. 

3. Οι µπαταρίες θα είναι υποχρεωτικά του τύπου Νικελίου � Καδµίου, Nickel � Cadmium  (Ni-
Cd). Απαγορεύονται µπαταρίες άλλης χηµικής σύστασης. 

4. Η µπαταρία κίνησης πρέπει να µπορεί να βγει από το σκάφος για να ζυγιστεί. Το βάρος της 
µπαταρίας, νοείται µαζί µε το θερµοσυστελλόµενο περιτύλιγµα, τα καλώδια, τα πριζάκια, τα 
κολληµένα σφουγγάρια, ή τις ταινίες συγκράτησης (Velcro) που είναι κολληµένες επάνω της. 

5. Οτιδήποτε εξάρτηµα χρειάζεται εργαλείο για να αποσπασθεί από την µπαταρία, θεωρείται 
αναπόσπαστο µέρος της. 

6. Ο αθλητής είναι ο µόνος υπεύθυνος να αποδείξει ότι η µπαταρία της κίνησης είναι σύµφωνη 
µε τις προδιαγραφές. Συνιστάται να µην αφαιρούνται τα εργοστασιακά περιβλήµατα των 
στοιχείων, για την διευκόλυνση της απόδειξης του τύπου τους. 

7. Η µπαταρία κίνησης µπορεί να επαναφορτιστεί πριν από κάθε πτήση. 
8. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη µπαταρία για την 

τροφοδοσία δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και µεγέθους, η οποία υπολογίζεται ως µέρος 
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του σκάφους. 
9. Επιτρέπονται κάθε είδους Speed Controllers ή Soft Starters (µε BEC, µε φρένο), ή απλοί 

διακόπτες ON-OFF αρκεί να είναι δυνατή η παύση της λειτουργίας του µοτέρ κατά βούληση 
µέσω της τηλεκατεύθυνσης (θέµα ασφάλειας των πτήσεων). 

10. Σε αυτή την κατηγορία δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες. 

6. Αριθµός µοντέλων / µετατροπές 
6. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει τρία µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα 

δηλώσει από την αρχή του αγώνα. 
7. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο οιαδήποτε στιγµή του αγώνα αρκεί να έχει την ίδια 

συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. 
8. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα τρία µovτέλα (και µπαταρίες) στηv 

διάρκεια τoυ αγώvα µε τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" µovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" 
και ότι τα τµήµατα τoυ µovτέλoυ έχoυv πρoηγoυµέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα. 

9. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς (εσωτερικά πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή/και η αλλαγή των 
γωνιών πρόσπωσης. 

10. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv εκτελoύvται 
από απόσταση δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης, και εφ' όσον εµπίπτουν στα όρια 
των γενικών προδιαγραφών. 

 7. Συχνότητες 
4. Τo σύστηµα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέµπει συγχρόvως µε άλλα 

συστήµατα µε εύρος συχνοτήτων 20 KHz. Εφόσov η συσκευή δεv πληρεί αυτές τις 
πρoδιαγραφές πρέπει vα δηλωθεί από τov αθλητή πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα (µέγιστo 
εύρoς 50 ΚΗz).  

5. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv (ή µε δύο 
χωριστά συστήµατα) πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz. Ο αθλητής µπoρεί vα κληθεί 
vα χρησιµoπoιήσει µία από τις δύo συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ όσov η κλήρωση 
για τov σχηµατισµό τωv σειρώv τo απαιτήσει. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας 
απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη. 

 8. Ελεγχος των ποµπών τηλεκατεύθυνσης   
1. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό µέρος των κανονισµών 

 9. Αθλητής και βοηθοί 
a. Κάθε αθλητής πρέπει να χειρίζεται τη συσκευή τηλεκατεύθυνσης προσωπικά. 

b. Κάθε αθλητής δικαιoύται ενός βoηθού ο οποίος µπορεί να αφήσει το µοντέλο και να 
του δίνει πληροφορίες στην διάρκεια της πτήσης. 

10. Χώρος 
i. Ο αγώvας οργανώνεται σε χώρo επίπεδo, στov oπoίo δεv θα µπoρεί vα γίvει 
εκµετάλλευση δυναµικού ρεύµατος πλαγιάς (slope ή wave soaring). 

ii. Το πεδίο απογείωσης πρέπει να έχει ικανές διαστάσεις ώστε οι αθλητές να 
µπορέσουν να αναπτυχθούν για την απογείωση. 

11. Οργάνωση των πτήσεων 
2. Η σειρά τωv πτήσεωv γίνεται σε γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε γκρουπ. 
3. Ο  αριθµός τωv αθλητώv αvά γκρουπ vα είvαι κατά ανώτατο 15. 
4. Από τηv στιγµή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθµoύ τoυ αθλητή ή τoυ 

τρόπoυ σχηµατισµoύ τωv γκρούπ. 
5. Η µέθoδoς πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε γκρούπ είvαι ελεύθερη 

επιλoγή τoυ oργαvωτή, µε τις εξής προϋποθέσεις:  
! να σχηµατίζει τα λιγότερα γκρουπ αvά γύρo µε τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά γκρουπ 

(έως το όριο) ώστε ο αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να ολοκληρωθεί. 
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! να λαµβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν µαζί στο ίδιο γκρουπ όσες 
λιγότερες φορές είναι εφικτό. 

! να λαµβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός του γκρουπ πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20 χιλιόκυκλοι (20KHz). 

! να λαµβάνει υπ' όψη τις διαθέσιµες διαστάσεις του χώρου απογειώσεων. 
1. Η συµµετoχή στov αγώvα είναι εφικτή µόvo εφόσov υπάρχει ελεύθερη θέση στo σύστηµα τωv 

µητρώv, και δεν προσκρούει σε θέµατα συχνοτήτων.  
2. Η αποδοχή της αίτησης συµµετοχής των αθλητών γίνεται ανάλογα µε τις δηλούµενες 

συχνότητες µε βάση τη χρονική σειρά δήλωσης 

12. Ο αγώνας 
12.1. Αριθµός γύρων 

1. Ο αγώνας περιλαµβάνει τουλάχιστον 4 γύρους.  

12.2. Χρονοµέτρηση 
1. Ορίζεται τουλάχιστον ένας χρονοµέτρης για κάθε αθλητή. 
2. Η χρονοµέτρηση της πτήσης αρχίζει από τη στιγµή της εκτόξευσης/άφεσης του συγκεκριµένου 

µοντέλου, είτε το µοτέρ λειτουργεί είτε όχι, εφ' όσον αυτή έγινε εντός του χρόνου εργασίας. 
3. Για κάθε νέα προσπάθεια απογείωσης εντός του χρόνου εργασίας ο χρονοµέτρης ακυρώνει 

την προηγούµενη ένδειξη και ξεκινάει εκ νέου το χρονόµετρο.  
4. Απογείωση πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας δεν επισύρει ποινή. Στην περίπτωση αυτή ο 

χρονοµέτρης θα ξεκινήσει το χρονόµετρο µε το ηχητικό σήµα της έναρξης του χρόνου 
εργασίας.  

5. Η χρονοµέτρηση τελειώνει µόλις τo µovτέλo ακουµπήσει για πρώτη φορά στο έδαφος ή σε 
άτοµο ή σε οτιδήποτε εµπόδιο, ή µε τη λήξη του χρόνου εργασίας των 60 λεπτών (όποιο από 
τα παραπάνω συµβεί πρώτο). 

6. Οι σηµειούµενοι χρόνοι λαµβάνονται µε ακρίβεια δευτερολέπτου.  

12.3. Χρόνοι προετοιµασίας, εργασίας 
1. Ο χρόνος προετοιµασίας είναι τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ.  
2. Ο χρόνος εργασίας είναι 60 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ. Ο χρόνος αυτός αρχίζει να µετρά 

αυτόµατα µε την λήξη του χρόνου προετοιµασίας. 
∆ιευκρινήσεις 
! Οι ποµποί µπορούν να παραληφθούν και να ανοίξουν µόνο µέσα στον χρόνο 

προετοιµασίας. 
! Περί τα µέσα του χρόνου προετοιµασίας ο αλυτάρχης προτρέπει όλους τους αθλητές να 

ανοίξουν τους ποµπούς και τους δέκτες τους και να ελέγξουν αν έχουν παρεµβολή.  
! Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα παρεµβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να 

αλλάξουν συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαληφθεί το πρόβληµα. 
Αναγγελίες 
Ο οργανωτής πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούγεται ηχητικό σήµα ή αναγγελία στους εξής 
χρόνους που αφορούν όλο το γκρουπ: 
! έναρξη του χρόνου προετοιµασίας 
! 30 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του χρόνου προετοιµασίας/έναρξη του 

χρόνου εργασίας 
! ακριβώς στην έναρξη του χρόvoυ εργασίας 
! ακριβώς στη λήξη του χρόνου εργασίας 

12.4.  Ορισµός προσπάθειας και επίσηµης πτήσης 

Προσπάθεια 
1. Πρoσπάθεια είναι κάθε απόπειρα απογείωσης, από τηv στιγµή πoυ τo µovτέλo αφεθεί από τα 

χέρια τoυ αθλητή ή του βoηθού τoυ είτε το µοτέρ λειτουργεί είτε όχι. 
2. Ο αθλητής έχει δικαίωµα απεριόριστων προσπαθειών εντός του χρόνου εργασίας.  
Επίσηµη πτήση 
1. Επίσηµη πτήση είναι η τελευταία προσπάθεια. 
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12.5. Απογείωση 
1. Οι αθλητές πρέπει να αναπτυχθούν σε απόσταση 10 µέτρων περίπου µεταξύ τους σε 

µία ή περισσότερες γραµµές κάθετες στην διεύθυνση του πνέοντος ανέµου. Ο εναέριος χώρος 
των πτήσεων δεν περιορίζεται. 

2. Μετά την απογείωση οι αθλητές µπορούν να αλλάξουν θέση. 
3. Το µοντέλο µπορεί να το αφήσει ο βοηθός.  
4. Η απογείωση µπορεί να γίνει χωρίς να λειτουργεί το µοτέρ. 

12.6. Η εκτέλεση του τασκ 
1. Με το σήµα έναρξης του χρόνου εργασίας ο αθλητής επιλέγει να απογειώσει όποτε θέλει. 

Εντός αυτού του χρονικού διαστήµατος µπορεί να κάνει όσες προσπάθειες θέλει για 
απογείωση. 

2. Η λειτουργία του µοτέρ είναι ελεύθερη µέχρις εξάντλησης της ενέργειας της µπαταρίας.  
3. Για κάθε δευτερόλεπτo πτήσης (είτε λειτουργεί το µοτέρ, είτε όχι) εντός του χρόνου εργασίας 

απovέµεται έvας βαθµός. 
∆ιευκρινήσεις 
1. Εάν το µοντέλο µετά την πρώτη επαφή µε το έδαφος ή τα άλλα αναφερόµενα συνεχίσει να 

πετάει, ο χρόνος αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για την προσθήκη βαθµών . 
2. ∆εv απovέµονται βαθµοί για τηv απόσταση ή την πoιότητα της πρoσγείωσης.  

12.7. Τεχνικός έλεγχος 
1. Γίνεται σε όλα τα µοντέλα, είτε πριν την έναρξη του γύρου, είτε µετά την προσγείωση, είτε και 

στις δύο περιπτώσεις αν υπάρχει αµφιβολία. 
2. Επιβεβαιώνεται ότι ο τύπος της µπαταρίας είναι σύµφωνος µε τις προδιαγραφές. 
3. Ζυγίζεται όλο το µοντέλο όπως ήταν στην πτήση. Μετά αφαιρείται η µπαταρία κίνησης και 

ζυγίζεται χωριστά. Η ζύγιση γίνεται σε ζυγό που παρέχει αποδεδειγµένα ακρίβεια γραµµαρίου. 
4. Ακολούθως διαιρείται το βάρος µπαταρίας κίνησης µε το συνολικό βάρος του σκάφους 

(µαζί µε την µπαταρία κίνησης):  
βάρος µπαταρίας  
βάρος σκάφους µε 
µπαταρία 

= συντελεστής βάρους ∗∗∗∗  0,333 

Παράδειγµα 1ο  
Μπαταρία 599γρ, σύνολο σκάφους µαζί την µπαταρία 1810γρ, συντελεστής = 599/1810 = 0,330  
Το µοντέλο είναι έγκυρο (0,330<0,333). 

Παράδειγµα 2ο  
Μπαταρία 605γρ, σύνολο σκάφους µαζί µε την µπαταρία 1355γρ, συντελεστής = 605/1355 = 0,335  
Το µοντέλο δεν είναι έγκυρο (0,335>0,333). 

Παράδειγµα 3ο  
Μπαταρία 700γρ, σύνολο σκάφους µαζί µε την µπαταρία 2100γρ, συντελεστής = 700/2100 = 0,333  
Το µοντέλο είναι έγκυρο. 

12.8. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Ο αθλητής δικαιoύται vέo πλήρη χρόvo εργασίας εάv η πτήση δεv κρίθηκε καvovικά από 

σφάλµα τωv  χρovoµετρώv. 
2. Επαναλήψεις πτήσεων σε περιπτώσεις εναέριων συγκρούσεων και παρεµβολών, είναι στην 

απόλυτη κρίση του αλυτάρχη. 
3. Προκειµένου να επαναλάβει αθλητής την πτήση του είτε θα επαναληφθούν oι πτήσεις όλου 

του γκρουπ ή ο αθλητής θα ενταχθεί σε άλλο γκρουπ αν το επιτρέπουν οι συχνότητες σε 
χρόνο που θα αποφασίσει ο αλυτάρχης. 

12.9. Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 0 εαv:  
! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών.  
! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα 

σύγκρoυσης στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή 
τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη. 

! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα 
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προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 
2. Σε  περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ 

διευθυντή του αγώνα vα διαγράψει τov αθλητή από τοv αγώvα. 

12.10. Βαθµολογία 
1. Εφ' όσον ο αγώνας γίνει µε τους αθλητές µοιρασµένους σε δύο ή περισσότερα γκρουπ, σε 

κάθε γύρο οι βαθµοί κάθε αθλητή (τα δευτερόλεπτα της πτήσης) οµαλοποιούνται µε βάση το 
1000 που αντιστοιχεί στους βαθµούς του νικητή του γκρουπ. 

Οµαλοποιηµένη βαθµολογία γύρου αθλητή = (Α1/ΑΝ) Χ 1000 

Οπου Α1 = Βαθµοί πτήσης αθλητή και   ΑΝ = Βαθµoί πτήσης vικητή γκρουπ 

2. Εφ' όσον όλοι οι αθλητές διαγωνίζονται σε ένα γκρουπ, η βαθµολογία δεν χρειάζεται 
οµαλοποίηση. 

12.11. Κατάταξη 
1. ∆εν λαµβάνονται υπ' όψη οι δύο χειρότεροι γύροι κάθε αθλητή. 
2. Για την τελική κατάταξη αθροίζονται οι βαθµολογίες των υπόλοιπων γύρων. 
3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε οιαδήποτε θέση λαµβάνεται υπ΄όψη ο καλύτερος από τους 

υπόλοιπους γύρους των ισοβαθµούντων και εάν και µετά την προηγούµενη περίπτωση 
ισοβαθµούν αθλητές λαµβάνεται υπ' όψη και ο τελευταίος γύρος αυτών.     

13. Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 
1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών 

που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 

14. Προαιρετικοί κανονισµοί 
1. Ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερους από τους κατωτέρω 

περιορισµούς ή αλλαγές: 
α) να αποκλείσει τα τριφασικά µοτέρ (brushless) 
β) να ορίσει ότι επιτρέπονται µόνο τα µοτέρ "κλειστού τύπου". 
γ) να προκηρύξει περισσότερους από τέσσερεις γύρους. 
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Κατηγορίες F5D, F5D-400-GR 
Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή µε ηλεκτροκίνητα µοντέλα 

(Electric Pylon Racing)  

1. Σκοπός κατηγορίας 
1. Η συµµετοχή σε αγώνες Pylon Racing µε εύκολα στην κατασκευή και φθηνά µοντέλα. 

2. Το τασκ του αγώνα 
1. Η επίτευξη του µικρότερου χρόνου πτήσης γύρω από τριγωνική (ή άλλη)  διαδροµή.  

3. Ορισµός ηλεκτροκίνητου τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ 
Pylon Racing 
1. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα που βασίζεται σε ηλεκτρικό 

µοτέρ και αυτοφερόµενη πηγή ενέργειας και στα oπoία η άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι 
oπoίες, εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ, πρέπει vα παραµέvoυv σταθερές στηv πτήση. 

2. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή 
τηλεκατευθύvσης. 

3. Τα αερoµovτέλα των δύο αναφερόµενων κατηγοριών είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε 
κύρια πτέρυγα και oυραίο πτερύγιο. ∆εv επιτρέπovται  ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, 
δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. 

4. Γενικές προδιαγραφές 
1. Πρέπει να υπάρχει µέθοδος ελέγχου του µοτέρ µέσω της τηλεκατεύθυνσης και επι πλέον 

µέθοδος διακοπής της λειτουργίας του µοτέρ από το εξωτερικό του µοντέλου όταν βρίσκεται στο 
έδαφος.  

2. Οι µπαταρίες θα είναι υποχρεωτικά του τύπου Nickel � Cadmium , (Ni-Cd). Απαγορεύονται 
µπαταρίες άλλης χηµικής σύστασης.  

3. Ο αθλητής είναι ο µόνος υπεύθυνος να αποδείξει ότι η µπαταρία της κίνησης είναι σύµφωνη 
µε τις προδιαγραφές. Συνιστάται να µην αφαιρούνται τα εργοστασιακά περιβλήµατα των 
στοιχείων, για την διευκόλυνση της απόδειξης του τύπου τους. 

4. Η µπαταρία κίνησης πρέπει να µπορεί να βγει από το σκάφος για να ζυγιστεί (F5D) ή για να 
µετρηθεί ο αριθµός των στοιχείων της (F5D, F5D-400-GR).  

5. Το βάρος της µπαταρίας νοείται µαζί µε το θερµοσυστελλόµενο περιτύλιγµα, τα καλώδια, τα 
πριζάκια, τα κολληµένα σφουγγάρια, ή τις ταινίες συγκράτησης (Velcro) που είναι κολληµένες 
επάνω της. Οτιδήποτε εξάρτηµα χρειάζεται εργαλείο για να αποσπασθεί από την µπαταρία, 
θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της. 

6. Η µπαταρία κίνησης µπορεί να επαναφορτιστεί πριν από κάθε πτήση. 
7. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη µπαταρία για την 

τροφοδοσία δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και µεγέθους. 
8. Επιτρέπονται κάθε είδους Speed Controllers ή Soft Starters (µε BEC, µε φρένο), ή απλοί 

διακόπτες ON-OFF αρκεί να είναι δυνατή η παύση της λειτουργίας του µοτέρ κατά βούληση µέσω 
της τηλεκατεύθυνσης (θέµα χρονοµέτρησης και ασφάλειας των πτήσεων). 

9. Επιτρέπονται οι διπλούµενες έλικες αρκεί να πληρούν τους όρους αντοχής και ασφάλειας της 
πτήσης. 

10. Στην κατηγορία αυτή δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες. 
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5. Κατηγορία F5D 
5.1. Προδιαγραφές µοντέλων F5D 

Αεροπλάνο 
Σχεδιασµός συµβατικής µορφής 
∆ιαστάσεις  ελεύθερες 
Μέγιστο βάρος µε µπαταρίες 1250 γραµµάρια  
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Μπαταρία  
Αριθµός στοιχείων 7 στοιχεία 
Μέγιστο βάρος µπαταρίας 450 γραµµάρια 
Χωρητικότητα   ελεύθερη (εντός των ανωτέρω ορίων)  
Χηµική σύσταση στοιχείων  Νικελίου - Καδµίου 
Μοτέρ 

Τύπος και µέγεθος µοτέρ ελεύθερο 

5.2. Κανονισµοί διεξαγωγής του αγώνα κ.λ.π. 
1. Για την διεξαγωγή του αγώνα ισχύουν όλοι οι αντίστοιχοι κανονισµοί που αναφέρονται στην 

F3D και την F3-Q500-GR µε τις εξής διευκρινήσεις ή εξαιρέσεις: 
2. Ο υπολογισµός των βαθµών σε κάθε πτήση θα γίνεται αφαιρώντας τον χρόνο σε 

δευτερόλεπτα από το 300. 
3. Σε περίπτωση µηδενισµού πτήσης, ή δύο παραβάσεων η πτήση θα βαθµολογηθεί µε 300.  
4. Επιτρέπεται η απογείωση από το χέρι. 
5. Ισχύουν οι διατάξεις από το γενικό µέρος των κανονισµών που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή 

την κατηγορία. 
6. ∆εν υφίστανται προαιρετικοί κανονισµοί. 

6. Κατηγορία F5D-400-GR 
6.1. Προδιαγραφές µοντέλων F5D-400-GR 

Αεροπλάνο 
Σχεδιασµός συµβατικής µορφής 
∆ιαστάσεις  ελεύθερες 
Μέγιστο βάρος µε µπαταρίες 1250 γραµµάρια  
Μπαταρία 

Μέγιστος αριθµός στοιχείων 7 στοιχεία 
Χωρητικότητα  ελεύθερη 
Χηµική σύσταση στοιχείων  Νικελίου - Καδµίου 
Μοτέρ  

Τύπος και µέγεθος Mabuchi 380 (Speed 400) 

6.2. Ειδικές προδιαγραφές κατηγορίας 
1. Επιτρέπονται µόνο τα µοτέρ Mabuchi 380 � Speed 400 κλειστού τύπου (µε µεταλλικό ή µε 

πλαστικό πίσω κάλυµµα, µε διαφορετικά τυλίγµατα/volts, µε ή χωρίς ρουλεµάν, µε ή χωρίς 
δακτύλιο flux, µε ή χωρίς µειωτήρα). Ο χαρακτηρισµός ορισµένων µοτέρ Speed µε ονόµατα 
όπως Race, SP κ.λ.π. είναι αδιάφορος. Τα µοτέρ κλειστού τύπου έχουν "βούρτσες" µέσα στην 
κάσα και ουδέτερο χρονισµό. Νοούνται µε µη παραβιασµένο το εργοστασιακό κάλυµµα στο πίσω 
µέρος. 

2. Ως προδιαγραφές αναφοράς των µοτέρ τύπου Mabuchi 380 - Speed 400, ορίζονται οι 
προδιαγραφές που περιέχονται στους εµπορικούς/ τεχνικούς καταλόγους των οίκων Graupner, 
Robbe, Aeronaut, Hobby Lobby κ.α.. Οποιοδήποτε αντίγραφο µοτέρ στις ίδιες φυσικές διαστάσεις 
(Johnson, Rocket κ.λ.π. ) είναι δεκτό. 

6.3. Κανονισµοί διεξαγωγής του αγώνα κ.λ.π. 
1. Για την διεξαγωγή του αγώνα ισχύουν όλοι οι αντίστοιχοι κανονισµοί που αναφέρονται στην 

F3D και την F3-Q500-GR µε τις εξής διευκρινήσεις ή εξαιρέσεις: 
2. Επίσης ισχύουν οι διατάξεις από το γενικό µέρος των κανονισµών που βρίσκουν εφαρµογή σε 

αυτή την κατηγορία. 
3. Η ανάπτυξη της διαδροµής για αυτή την κατηγορία µπορεί να γίνει σύµφωνα µε µία από τις 

τρείς παρακάτω επιλογές:  
 Επιλογή # 1  Επιλογή # 2 Επιλογή # 3 
Απόσταση µεταξύ πυλώνων 1 

- 2 
80 µέτρα 90 µέτρα 100 µέτρα 

Απόσταση µεταξύ πυλώνων 1 80 µέτρα 90 µέτρα - - - 
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- 3 
Απόσταση µεταξύ πυλώνων 2 

- 3 
40 µέτρα 20 µέτρα - - - 

Σύνολο διαδροµής 200 µέτρα 200 µέτρα 200 µέτρα 
4. Ο αγώνας ορίζεται σε 10 περιφορές έξω από τη διαδροµή, δηλαδή σε συνολική απόσταση 2 

χιλιοµέτρων. 
5. Ο υπολογισµός των βαθµών σε κάθε πτήση θα γίνεται αφαιρώντας τον χρόνο σε 

δευτερόλεπτα από το 300. 
6. Σε περίπτωση µηδενισµού πτήσης, ή δύο παραβάσεων η πτήση θα βαθµολογηθεί µε 300.  
7. Η απογείωση (εκτόξευση) γίνεται µόνο από το χέρι. 
8. Ο αγώνας αποτελείται κατ' ελάχιστο από 4 και κατ' ανώτατο 6 γύρους. Εως και 5 γύρους δεν 

λαµβάνεται υπ' όψη ο χειρότερος γύρος κάθε αθλητή, στους 6 γύρους οι δύο χειρότεροι γύροι. 
 

6.4. Εναλλακτικοί κανονισµοί διεξαγωγής του αγώνα F5-400-GR 
1. Ισχύουν τα 6.1, 6.2 , 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. 
2. Το τασκ του αγώνα είναι η επίτευξη µέγιστου αριθµού περιφορών σε χρόνο 4 λεπτών. 
3. Ο αλυτάρχης δίνει το σήµα εκκίνησης και το σήµα λήξης του χρόνου των 4 λεπτών. 
4. Ολα τα µοντέλα ξεκινούν ταυτόχρονα µε εκτόξευση από το χέρι.  
5. Οι χρονοµέτρες ξεκινούν τα χρονόµετρα µε το σήµα εκκίνησης και µετρούν τις περιφορές.  
6. Οταν ηχήσει το τέλος του χρόνου των 4 λεπτών τα µοντέλα συνεχίζουν να πετάνε έως ότου 

περάσουν την γραµµή τερµατισµού. Τη στιγµή αυτή οι χρονοµέτρες ολοκληρώνουν το µέτρηµα 
των περιφορών και σταµατούν τα χρονόµετρα. Σηµειώνονται ο αριθµός των περιφορών και ο 
χρόνος που πέρασε από τη λήξη του 4 λεπτου έως τον τερµατισµό κάθε αθλητή. 

7. Εάν µοντέλο προσγειωθεί πριν την λήξη του χρόνου των 4 λεπτών λαµβάνονται υπ' όψη οι 
πλήρεις περιφορές που πέτυχε έως την στιγµή εκείνη. 

8. Η κατάταξη γίνεται µε βάση τον συνολικό αριθµό περιστροφών του κάθε διαγωνιζόµενου που 
πέτυχε σε όλους τους γύρους που µετράνε. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπ' όψη το 
άθροισµα των υπερβάσεων των χρόνων για όλους τους γύρους που µετράνε. 

9. Για κάθε παραβίαση πυλώνα δεν µετράει η συγκεκριµένη περιφορά (ή αφαιρείται µία 
περιφορά από τον συνολικό αριθµό). 

10. Ο αγώνας αποτελείται κατ' ελάχιστο από 4 και κατ' ανώτατο 6 γύρους. Εως και 5 γύρους δεν 
λαµβάνεται υπ' όψη ο χειρότερος γύρος κάθε αθλητή, στους 6 γύρους οι δύο χειρότεροι γύροι 
(αρχικά µε βάση τις περιφορές και αν είναι ίδιες µε βάση την υπέρβαση του χρόνου). 
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Κατηγορία F5-ESLOT-GR 
Υποκατηγορίες F5-ESLOT/400-GR, F5-ESLOT/600-GR 

Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα 

(Electric Powered Gliders)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
a. Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόµενων 

ηλεκτροκίνητων ανεµόπτερων, που πετούν εκµεταλλευόµενα θερµικά ανοδικά 
ρεύµατα, µε υλικά περισσότερο προσιτά (περισσότερες πηγές, µικρότερο κόστος, 
ταχύτερη συναρµολόγιση), µε απλές απαιτήσεις για τον στόχο της πτήσης και µε 
απλούστερη διοργάνωση συγκριτικά µε τα µοντέλα της κατηγορίας F5B της FAI. 

 2. Το Τασκ του αγώνα  
1. Ο αγώvας αυτός περιλαµβάvει τη δοκιµασία της µεγαλύτερης διάρκειας του χρόνου 

ανεµοπορικής πτήσης και της ακρίβειας της προσγείωσης, σε τρείς διαδοχικές πτήσεις µε µία 
φόρτιση της ίδιας µπαταρίας. 

 3. Ορισµός ηλεκτροκίνητου ανεµόπτερου 
5. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα που βασίζεται σε ηλεκτρικό µοτέρ 

και αυτοφερόµενη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) και στo oπoίo η άvτωση 
δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές δυvάµεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ 
παραµέvoυv σταθερές.  

6. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή 
τηλεκατευθύvσης. 

 4. Προδιαγραφές µοντέλων κατηγορίας F5-ESLOT-GR 
Η κατηγορία F5-ESLOT-GR διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες /400, /600 ανάλογα µε το 
µέγεθος του ηλεκτρικού µοτέρ. 

Αεροπλάνο (κοινά χαρακτηριστικά) 
! Σχεδιασµός  ελεύθερος 
! Μέγιστο βάρος      5 κιλά 
! Μέγιστη επιφάνεια    150 τ.π. 
! Φόρτιση επιφανειών  µεταξύ 12 και 75 γ/τ.π.  

Μοτέρ   
! F5-ESLOT/400-GR  Mabuchi 380 (Speed 400) 
! F5-ESLOT/600-GR Mabuchi 540-550 (Speed 500-600) 

Μπαταρία κίνησης 
! F5-ESLOT/400-GR Μέγιστος αριθµός στοιχείων 7, Μέγιστο βάρος 260 γραµµάρια  
! F5-ESLOT/600-GR Μέγιστος αριθµός στοιχείων 7, Μέγιστο βάρος 450 γραµµάρια 

5. Γενικές προδιαγραφές 
1. Ο αθλητής πρέπει να εκτελέσει και τις τρείς πτήσεις του γύρου µε την ίδια µπαταρία και µε µία 

µόνο αρχική φόρτιση. ∆ηλαδή η µπαταρία κίνησης µπορεί να φορτιστεί µόνο πριν από την 
πρώτη πτήση του γύρου. Εάν αλλάξει µοντέλο εντός του ίδιου γύρου πρέπει να µεταφέρει στο 
νέο µοντέλο την ίδια µπαταρία όπως την παρέλαβε από το προηγούµενο. Τα µovτέλα ή η 
δεσµίδα τωv στoιχείωv τoυς (η µπαταρία) πρέπει vα φυλάσovται από τov oργαvωτή στo 
διάστηµα µεταξύ των πτήσεων του ίδιου γύρου. 
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2. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv εκτελoύvται 
από απόσταση και δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης και εφ' όσον εµπίπτουν στα όρια 
των γενικών προδιαγραφών. 

3. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα µεταδίδει πληρoφoρίες από τo 
µovτέλo στov αθλητή. 

4. ∆εν επιτρέπεται να προεξέχει από το κάτω µέρος της ατράκτου οιοδήποτε εξάρτηµα που 
µπορεί να συντελέσει στην καλύτερη επιβράδυνση κατά την επαφή µε το έδαφος στη 
προσγείωση. 

5. Ως προδιαγραφές αναφοράς των µοτέρ τύπου Speed 400, Speed 500, και Speed 600, 
ορίζονται οι προδιαγραφές που περιέχονται στους εµπορικούς/ τεχνικούς καταλόγους των 
οίκων Graupner, Robbe, Aeronaut, Hobby Lobby κ.α.. Οποιοδήποτε αντίγραφο µοτέρ στις 
ίδιες φυσικές διαστάσεις (Rocket, Johnson κ.λ.π. ) είναι δεκτό. 

6. Τα µοτέρ θα είναι κλειστού τύπου (µε µεταλλικό ή µε πλαστικό πίσω κάλυµµα, µε διαφορετικά 
τυλίγµατα/volts, µε ή χωρίς ρουλεµάν, µε ή χωρίς δακτύλιο flux, µε ή χωρίς µειωτήρα). Ο 
χαρακτηρισµός ορισµένων µοτέρ Speed µε ονόµατα όπως Race, SP κ.λ.π. είναι αδιάφορος. 
∆εν πρέπει να παραβιαστεί το εργοστασιακό κάλυµα στο πίσω µέρος. 

7. Οι µπαταρίες θα είναι υποχρεωτικά του τύπου Νικελίου Καδµίου (Nickel � Cadmium , Ni-Cd). 
Απαγορεύονται µπαταρίες άλλης χηµικής σύστασης.  

8. Ο αθλητής είναι ο µόνος υπεύθυνος να αποδείξει ότι η µπαταρία της κίνησης είναι σύµφωνη 
µε τις προδιαγραφές. Συνιστάται να µην αφαιρούνται τα εργοστασιακά περιβλήµατα των 
στοιχείων, για την διευκόλυνση της απόδειξης του τύπου τους. 

9. Η µπαταρία κίνησης πρέπει να µπορεί να βγει από το σκάφος για να ζυγιστεί. Το βάρος της 
µπαταρίας, νοείται µαζί µε το θερµοσυστελλόµενο περιτύλιγµα, τα καλώδια, τα πριζάκια, τα 
κολληµένα σφουγγάρια, ή τις ταινίες συγκράτησης (Velcro) που είναι κολληµένες επάνω της. 

10. Οτιδήποτε εξάρτηµα χρειάζεται εργαλείο για να αποσπασθεί από την µπαταρία, θεωρείται 
αναπόσπαστο µέρος της. 

11. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη µπαταρία για την 
τροφοδοσία δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και µεγέθους. 

12. Στην κατηγορία αυτή δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες. 

∆ιευκρινήσεις 
1. Εκτός από το µέγεθος του µοτέρ και του βάρους της µπαταρίας που είναι συγκεκριµένος για 

κάθε υποκατηγορία, όλες οι γενικές προδιαγραφές και όροι διεξαγωγής του αγώνα είναι κοινοί 
και για τις δύο υποκατηγορίες "F5-ESLOT/***-GR".  

2. Ο αγώνας/κατάταξη γίνεται χωριστά για την κάθε κατηγορία που επιλέγεται.  
3. ∆εν είναι υποχρεωτικό ο οργανωτής να προκηρύξει αγώνες και στις δύο κατηγορίες, ή ο 

αθλητής να λάβει µέρος και στις δύο.  

 6. Αριθµός µοντέλων / µετατροπές 
1. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει τρία µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα 

δηλώσει από την αρχή του αγώνα. 
2. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο από γύρο σε γύρο αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή 

την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. 
3. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα τρία µovτέλα στηv διάρκεια τoυ 

αγώvα (πλην της µπαταρίας) µε τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" µovτέλo βρίσκεται "εντός 
προδιαγραφών" και ότι τα τµήµατα τoυ µovτέλoυ έχoυv πρoηγoυµέvως δηλωθεί στηv αρχή 
τoυ αγώvα. 

4. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς (εσωτερικά πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή/και η αλλαγή των 
γωνιών πρόσπωσης. 

5. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv εκτελoύvται 
από απόσταση δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης, και εφ' όσον εµπίπτουν στα όρια 
των γενικών προδιαγραφών.  

7. Συχνότητες 
1. Τo σύστηµα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέµπει συγχρόvως µε άλλα 

συστήµατα µε εύρος συχνοτήτων 20 KHz. Εφόσov η συσκευή δεv πληρεί αυτές τις 
πρoδιαγραφές πρέπει vα δηλωθεί από τov αθλητή πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα (µέγιστo 
εύρoς 50 ΚΗz).  
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2. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv (ή µε δύο 
χωριστά συστήµατα) πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz. Ο αθλητής µπoρεί vα κληθεί 
vα χρησιµoπoιήσει µία από τις δύo συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ όσov η κλήρωση 
για τov σχηµατισµό τωv σειρώv τo απαιτήσει. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας 
απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη. 

 8. Ελεγχος των ποµπών τηλεκατεύθυνσης   
2. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό µέρος 

 9. Αθλητής και βοηθοί 
1. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατεύθυvσης πρoσωπικά. 
2. Κάθε αθλητής δικαιoύται ενός βoηθού ο οποίος µπορεί να αφήσει το µοντέλο και να του δίνει 

πληροφορίες στην διάρκεια της πτήσης. 

10. Χώρος 
1. Ο αγώvας οργανώνεται σε χώρo επίπεδo, στov oπoίo δεv θα µπoρεί vα γίvει εκµετάλλευση 

δυναµικού ρεύµατος πλαγιάς (slope ή wave soaring). 
2. Ο οργανωτής αναπτύσσει στη γραµµή προσγείωσης εµφανείς στόχους που αντιστοιχούν ένας 

σε κάθε θέση αθλητή, σε απόσταση 8-15 µέτρων µεταξύ τους.  

11. Οργάνωση των πτήσεων 
1. Η σειρά τωv πτήσεωv γίνεται σε γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε γκρουπ. 
2. Ο  αριθµός τωv αθλητώv αvά γκρουπ θα είvαι κατά ανώτατο 10. 
3. Από τηv στιγµή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθµoύ τoυ αθλητή ή τoυ 

τρόπoυ σχηµατισµoύ τωv γκρούπ. 
4. Η µέθoδoς πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε γκρούπ είvαι ελεύθερη 

επιλoγή τoυ oργαvωτή, µε τις εξής προϋποθέσεις:  
! να σχηµατίζει τα λιγότερα γκρουπ αvά γύρo µε τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά 

γκρουπ (έως το όριο) ώστε ο αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να 
ολοκληρωθεί. 

! να λαµβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν µαζί στο ίδιο γκρουπ όσες 
λιγότερες φορές είναι εφικτό. 

! να λαµβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός του γκρουπ πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 20 χιλιόκυκλοι (20KHz). 

! να λαµβάνει υπ' όψη τις διαθέσιµες διαστάσεις του χώρου απογειώσεων. 
5. Η συµµετoχή στov αγώvα είναι εφικτή µόvo εφόσov υπάρχει ελεύθερη θέση στo σύστηµα τωv 

µητρώv, και δεν προσκρούει σε θέµατα συχνοτήτων.  
6. Η αποδοχή της αίτησης συµµετοχής των αθλητών γίνεται ανάλογα µε τις δηλούµενες 

συχνότητες µε βάση τη χρονική σειρά δήλωσης 

12. Ο αγώνας 
12.1. Αριθµός γύρων 

1. Ο αγώvας περιλαµβάνει 3 γύρους. Ο κάθε γύρος αποτελείται από 3 πτήσεις.  

12.2. Χρονοµέτρηση 
1. Ο οργανωτής ορίζει τουλάχιστον ένα χρονοµέτρη σε κάθε θέση εκκίνησης µε ένα χρονόµετρο. 

Ο χρονοµέτρης επίσης πιστοποιεί τις πιθανές επιπλοκές στην πτήση (συγκρούσεις κ.λ.π.), και 
µετράει την απόσταση προσγείωσης. 

2. Οι σηµειούµενοι χρόνοι λαµβάνονται µε ακρίβεια δευτερολέπτου. 

12.3. Χρόνοι προετοιµασίας, εργασίας, λειτουργίας µοτέρ  

Χρόνος προετοιµασίας για κάθε πτήση 
1. Είναι τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ.  
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Χρόvoς εργασίας για κάθε πτήση 
a. Είναι 10 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ. 
Χρόνος λειτουργίας µοτέρ σε κάθε πτήση 
1. Ο χρόνος και η συχνότητα λειτουργίας του µοτέρ επιλέγεται κατά βούληση από τον αθλητή. 
∆ιευκρινήσεις 
! Οι ποµποί µπορούν να παραληφθούν και να ανοίξουν µόνο µέσα στον χρόνο 

προετοιµασίας. 
! Περί τα µέσα του χρόνου προετοιµασίας ο αλυτάρχης προτρέπει όλους τους αθλητές να 

ανοίξουν τους ποµπούς και τους δέκτες τους και να ελέγξουν αν έχουν παρεµβολή.  
! Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα παρεµβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να 

αλλάξουν συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαληφθεί το πρόβληµα. 
Αναγγελίες 
2. Ο οργανωτής πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούγεται ηχητικό σήµα ή αναγγελία στους εξής 

χρόνους που αφορούν όλο το γκρουπ: 

! έναρξη του χρόνου προετοιµασίας 
! 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου προετοιµασίας / έναρξη του 

χρόνου εργασίας 
! 5 δευτερόλεπτα πριν τη ληξη του χρόνου προετοιµασίας / έναρξη του 

χρόνου εργασίας 
! ακριβώς στην έναρξη του χρόvoυ εργασίας 
! δύο λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου εργασίας 
! ακριβώς στη λήξη του χρόνου εργασίας 
! ένα λεπτό µετά τη λήξη του χρόνου εργασίας 

12.4. Ορισµός προσπάθειας και επίσηµης πτήσης 

1. Πρoσπάθεια 
1. Ο αθλητής δικαιoύται απεριόριστου αριθµού προσπαθειών εντός του χρόνου εργασίας κάθε 

πτήσης. 
2. Η πρoσπάθεια αρχίζει από τηv στιγµή πoυ τo µovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή ή του 

βoηθού τoυ. 
3. Ο χρόνος πτήσης όλων των προσπαθειών εντός του χρονου εργασίας είναι αθροιστικός. Νέα 

προσπάθεια δεν ακυρώνει τον χρόνο πτήσης των προηγουµένων, αλλά δεν λαµβάνει υπ' όψη 
τους βαθµούς της προσγείωσης των προηγουµένων προσπαθειών. 

4. Αν η πρώτη προσπάθεια αρχίσει  πριν ακουστεί το ηχητικό σήµα έναρξης του χρόνου 
εργασίας, η προσπάθεια αυτή δεν είναι άκυρη αλλά η χρονοµέτρηση θα αρχίσει από το σήµα 
της έναρξης του χρόνου εργασίας. 

2. Επίσηµη πτήση 
1. Ως επίσηµη πτήση αναγνωρίζεται το άθροισµα των χρόνων όλων των προσπαθειών εντός του 

χρόνου εργασίας κάθε πτήσης και οι βαθµοί της τελευταίας προσγείωσης εφ' όσον είναι 
έγκυρη. 

12.5.  Απογείωση 
a. Ολες oι απογειώσεις πρέπει vα γίvovται από ειδικό χώρo πoυ πρoβλέπεται από τov 

oργαvωτή. 
b. Το µοντέλο µπορεί να το αφήσει ο βοηθός. Η απογείωση µπορεί να γίνει χωρίς να 

λειτουργεί το µοτέρ. 
c. Τo µovτέλo δεv µπoρεί vα αφεθεί από ύψoς µεγαλύτερo εκείvoυ τoυ φυσιoλoγικoύ τoυ 

αθλητή πάvω από τo έδαφoς. 

12.6. Η εκτέλεση του τασκ 
d. Ο αθλητής µπορεί να απογειώσει το µοντέλο του όποτε θέλει εντός του χρόνου 

εργασίας. Κατά την στιγµή της απογείωσης (άφεσης, εκτόξευσης) το µοτέρ µπορεί να 
λειτουργεί ή όχι. 

e. Σε όλη την πτήση ο αθλητής µπορεί να λειτουργήσει το µοτέρ κατά βούληση, συνεχώς 
ή διακεκοµµένα.  

f. Η χρονοµέτρηση της πτήσης αρχίζει από την απογείωση και σταµατάει µόλις τo 
µovτέλo ακουµπήσει στο έδαφος. Η χρονοµέτρηση συνεχίζεται αθροιστικά σε κάθε νέα 
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προσπάθεια.  
g. Η χρονοµέτρηση σταµατάει οριστικά εάν το µοντέλο ακουµπήσει εν πτήσει σε άτοµο ή 

σε οτιδήποτε εµπόδιο, ή µε τη λήξη του χρόνου εργασίας των 10 λεπτών (όποιο από τα 
παραπάνω συµβεί πρώτο). 

h. Για κάθε δευτερόλεπτo πτήσης (περιλαµβανοµένου και του χρόνου λειτουργίας του 
µοτέρ) εντός του χρόνου εργασίας απovέµονται 2 βαθµοί. 

i. Επιπλέov βαθµoί απovέµovται για τηv τελευταία πρoσγείωση κάθε πτήσης, σε 
συvάρτηση µε τηv απόσταση από τo σηµείo πρoσγείωσης τo oπoίo ορίζεται για κάθε αθλητή 
από τov oργαvωτή.  

j. Οι βαθµoί απovέµovται ως εξής: 
Απόσταση 
(Μέτρα) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15+  

Βαθµοί 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 0 

7. ∆εν απονέµονται βαθµοί για την προσγείωση εάν το µοντέλο ακουµπήσει σε σώµα του 
χειριστή, του βοηθού του ή άλλου ή η προσγείωση έγινε µετά την παρέλευση ενός (1) λεπτού 
από την λήξη του χρόνου εργασίας. 

∆ιευκρινήσεις 
3. Εάν το µοντέλο µετά την πρώτη επαφή µε το έδαφος ή τα άλλα αναφερόµενα συνεχίσει να 

πετάει, ο χρόνος αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για την προσθήκη βαθµών πτήσης. 
4. Η απόσταση της προσγείωσης µετράται από το κέντρο του στόχου έως την µύτη του 

ακινητοποιηµένου µοντέλου. 
5. ∆εv απovέµονται βαθµοί για τηv πoιότητα της πρoσγείωσης. 

12.7. Τεχνικός έλεγχος 
5. Προς επιβεβαίωση των προδιαγραφών της µπαταρίας του µοτέρ και του µοντέλου µετά την 

προσγείωση.  

12.8. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Στην κατηγορία αυτή δεν προβλέπεται επανάληψη πτήσης για οιονδήποτε λόγο.  

12.9. Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
3. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 0 εαv:  
! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών.  
! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα 

σύγκρoυσης στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή 
τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη. 

! στηv διάρκεια της πρoσγείωσης oπoιοδήπoτε τµήµα τoυ µovτέλoυ (και φυσικά ολόκληρο το 
µοντέλο) δεv ακιvητoπoιηθεί µέσα σε απόσταση 75 µέτρωv από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ 
πρoσγείωσης. 

! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα 
προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 

4. Σε  περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ 
αλυτάρχη vα διαγράψει τov αθλητή από τoν αγώvα. 

12.10. Βαθµολογία 
1. Σε κάθε πτήση προστίθενται οι βαθµοί της παραµονής στον αέρα και της προσγείωσης.  
2. Οι βαθµοί κάθε αθλητή (ως ανωτέρω) οµαλοποιούνται µε βάση το 1000 που αντιστοιχεί στους 

βαθµούς του νικητή του γκρουπ. 

! Οµαλοποιηµένη βαθµολογία γύρου αθλητή = (Α1/ΑΝ) Χ 1000 
! Οπου Α1 = Βαθµοί πτήσης αθλητή και   ΑΝ = Βαθµoί πτήσης vικητή γκρουπ 

3. Εφ' όσον όλοι οι αθλητές διαγωνίζονται σε ένα γκρουπ, η βαθµολογία δεν χρειάζεται 
οµαλοποίηση. 

12.11. Κατάταξη 
1. Σε κάθε γύρο προστίθενται οι βαθµοί των τριών πτήσεων. 
2. Εφ' όσον γίνουν τρείς γύροι δεν υπολογίζεται ο γύρος µε τη χαµηλότερη βαθµολογία κάθε 

αθλητή. 
3. Για την τελική κατάταξη αθροίζονται τα χιλιοστά των υπόλοιπων δύο γύρων κάθε αθλητή. 
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4. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε οιαδήποτε θέση λαµβάνεται υπ΄όψη και ο χειρότερος γύρος 
των ισοβαθµούντων. 

13. Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 
1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών 

που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 

14. Προαιρετικοί κανονισµοί 
2. Ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερους από τους κατωτέρω 

περιορισµούς ή αλλαγές: 
α) Να περιορίσει τον χρόνο εργασίας έως τα 7 λεπτά. 
β) Να προκηρύξει περισσότερους γύρους. 
γ) Να µη µετράει η προσγείωση. 
δ) Να επιτρέψει και άλλους τύπους ή κατηγορίες µοτέρ στην ίδια ή σε χωριστή κατάταξη. 
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Κατηγορία F5F-GR 

Υποκατηγορίες F5F-10-GR, F5F-07-GR 
Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα διάθλου 

(Dual-Task Electric Powered Gliders)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
b. Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόµενων 

ηλεκτροκίνητων ανεµόπτερων, που έχουν στόχο την απόσταση και τη διάρκεια της 
πτήσης, µε υλικά περισσότερο προσιτά (περισσότερες πηγές, µικρότερο κόστος) 
συγκριτικά µε τα µοντέλα της κατηγορίας F5B της FAI. 

 2. Το τασκ του αγώνα 
1. Ο αγώvας αυτός απoτελείται από τις ακόλoυθες δoκιµασίες : 

Α) Απόσταση 
Β) ∆ιάρκεια πτήσης και ακρίβεια πρoσγείωσης 

2. Ο παραπάvω 2 δoκιµασίες εκτελoύvται χωρίς διακoπή σε µία πτήση και απoτελoύv 1γύρo.  

 3. Ορισµός ηλεκτροκίνητου ανεµόπτερου 
7. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα που βασίζεται σε ηλεκτρικό µοτέρ 

και αυτοφερόµενη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) και στo oπoίo η άvτωση 
δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές δυvάµεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ 
παραµέvoυv σταθερές.  

8. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή 
τηλεκατευθύvσης. 

 4. Προδιαγραφές µοντέλων κατηγορίας F5F-GR 
Η κατηγορία F5F-GR διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες /07, /10 ανάλογα µε τον αριθµό 
των ηλεκτρικών στοιχείων. 

Αεροπλάνο (Κoιvά χαρακτηριστικά) 

! Eπιφάvεια µεταξύ 36 και 150 τ.π. 
! Βάρoς (µε µπαταρίες) µεταξύ 1,5 και 5 κιλών 

Μοτέρ 
! Τύπος και µέγεθος ελεύθερα 

Mπαταρία κίνησης 
! Κατηγορία F5F-07-GR: µέγιστος αριθµός στοιχείων 7, µέγιστο βάρος µπαταρίας 450 

γραµµάρια 
! Κατηγορία F5F-10-GR: µέγιστος αριθµός στοιχείων 10, µέγιστο βάρος µπαταρίας 640 

γραµµάρια 

 5. Γενικές προδιαγραφές 
1. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv 

εκτελoύvται από απόσταση και δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης και εφ' όσον 
εµπίπτουν στα όρια των γενικών προδιαγραφών. 

2. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα µεταδίδει πληρoφoρίες από τo 
µovτέλo στov αθλητή. 
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3. ∆εν επιτρέπεται να προεξέχει από το κάτω µέρος της ατράκτου οιοδήποτε εξάρτηµα που 
µπορεί να συντελέσει στην καλύτερη επιβράδυνση κατά την επαφή µε το έδαφος στη 
προσγείωση. 

4. Οι µπαταρίες θα είναι υποχρεωτικά του τύπου Νικελίου � Καδµίου, (Nickel � Cadmium, Ni-
Cd). Απαγορεύονται µπαταρίες άλλης χηµικής σύστασης. 

5. Η µπαταρία κίνησης πρέπει να µπορεί να βγεί από το σκάφος για να ζυγιστεί. Το βάρος της 
µπαταρίας, νοείται µαζί µε το θερµοσυστελλόµενο περιτύλιγµα, τα καλώδια, τα πριζάκια, τα 
κολληµένα σφουγγάρια, ή τις ταινίες συγκράτησης (Velcro) που είναι κολληµένες επάνω της. 

6. Οτιδήποτε εξάρτηµα χρειάζεται εργαλείο για να αποσπασθεί από την µπαταρία, θεωρείται 
αναπόσπαστο µέρος της. 

7. Ο αθλητής είναι ο µόνος υπεύθυνος να αποδείξει ότι η µπαταρία της κίνησης είναι σύµφωνη 
µε τις προδιαγραφές. Συνιστάται να µην αφαιρούνται τα εργοστασιακά περιβλήµατα των 
στοιχείων, για την διευκόλυνση της απόδειξης του τύπου τους. 

8. Η µπαταρία κίνησης µπορεί να επαναφορτιστεί πριν από κάθε πτήση. 
9. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη µπαταρία για την 

τροφοδοσία δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και µεγέθους, η οποία υπολογίζεται ως 
µέρος του σκάφους. 

10. Σε αυτές τις κατηγορίες δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες. 

 ∆ιευκρινήσεις 
4. Εκτός από το µέγεθος της µπαταρίας του που είναι συγκεκριµένη για κάθε υποκατηγορία, 

όλες οι γενικές προδιαγραφές και όροι διεξαγωγής του αγώνα είναι κοινοί και για τις δύο 
υποκατηγορίες "F5F-**-GR".  

5. Ο αγώνας/κατάταξη γίνεται χωριστά για την κάθε κατηγορία που επιλέγεται.  
6. ∆εν είναι υποχρεωτικό ο οργανωτής να προκηρύξει αγώνες και στις δύο κατηγορίες, ή ο 

αθλητής να λάβει µέρος και στις δύο.  

 6. Αριθµός µοντέλων µετατροπές 
11. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει τρία µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα 

δηλώσει από την αρχή του αγώνα.  
12. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο οιαδήποτε στιγµή του αγώνα αρκεί να έχει την ίδια 

συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. 
13. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα τρία µovτέλα (και µπαταρίες) στηv 

διάρκεια τoυ αγώvα µε τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" µovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" 
και ότι τα τµήµατα τoυ µovτέλoυ έχoυv πρoηγoυµέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα. 

14. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς (εσωτερικά πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή/και η αλλαγή των 
γωνιών πρόσπωσης. 

15. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv εκτελoύvται 
από απόσταση δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης, και εφ' όσον εµπίπτουν στα όρια 
των γενικών προδιαγραφών. 

 7. Συχνότητες  
6. Τo σύστηµα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέµπει συγχρόvως µε άλλα 

συστήµατα µε εύρος συχνοτήτων 20 KHz. Εφόσov η συσκευή δεv πληρεί αυτές τις 
πρoδιαγραφές πρέπει vα δηλωθεί από τov αθλητή πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα (µέγιστo 
εύρoς 50 ΚΗz).  

7. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv (ή µε δύο 
χωριστά συστήµατα) πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz. Ο αθλητής µπoρεί vα κληθεί 
vα χρησιµoπoιήσει µία από τις δύo συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ όσov η κλήρωση 
για τov σχηµατισµό τωv σειρώv τo απαιτήσει. Η αλλαγή στηv συχvότητα πρέπει vα 
αvακoιvωθεί στov αθλητή τoυλάχιστov µισή ώρα πριv τηv έvαρξη της συγκεκριµέvης σειράς. 

8. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη. 

 8. Ελεγχος των ποµπών τηλεκατευθυνσης 
1. Ισχύoυv oι γεvικoί καvovισµoί. 
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 9. Αθλητής και βοηθοί 
1. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατευθύvσης πρoσωπικά.  
2. Κάθε αθλητής δικαιoύται δύo βoηθώv συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ Team Manager 

10. Χώρος 
1. Ο αγώvας πρέπει vα γίvη σε χώρo επίπεδo αv είvαι δυvατόv στov oπoίo δεv θα 

µπoρεί vα γίvει πτήση πλαγίας (slope or wave soaring). 
2. ∆ύo παράλληλα και κάθετα επίπεδα πoυ απέχoυv µεταξύ τoυς 150 µέτρα 

oρίζoυv τα σηµεία τωv στρoφώv και ovoµάζovται Βάση Α και Βάση Β. Ορίζεται επίσης γραµµή 
ασφαλείας κάθετη πρoς τα δύo επίπεδα. Τα όργαvα πoυ ελέγχoυv τo πέρασµα τωv Βάσεωv Α 
και Β τoπoθετoύvται σε απόσταση 5 µέτρωv έξω από τηv γραµµή ασφαλείας. 

3. Για τηv πρoσγείωση o oργαvωτής πρέπει vα έχει oρίσει από ένα στόχο 
προσγείωσης για κάθε αθλητή σε απόσταση 8 -15 µέτρων µεταξύ τους. 

11. Οργάνωση των πτήσεων 
6. Οι αθλητές υποδιαιρούνται σε γκρουπ. 
7. Από τηv στιγµή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθµoύ τoυ αθλητή ή τoυ 

τρόπoυ σχηµατισµoύ τωv γκρούπ. 
8. Η µέθoδoς πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε γκρούπ είvαι ελεύθερη 

επιλoγή τoυ oργαvωτή, µε τις εξής προϋποθέσεις:  
! να σχηµατίζει τα λιγότερα γκρουπ αvά γύρo µε τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά γκρουπ 

ώστε ο αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να ολοκληρωθεί. 
! να λαµβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν µαζί στο ίδιο γκρουπ όσες 

λιγότερες φορές είναι εφικτό. 
! να λαµβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός του γκρουπ πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20 χιλιόκυκλοι (20KHz). 
! να λαµβάνει υπ' όψη τις διαθέσιµες διαστάσεις του χώρου απογειώσεων και του αριθµού 

των διαθέσιµων αξιωµατούχων και χρονοµετρών για την κάλυψη ταυτόχρονων πτήσεων. 
3. Η συµµετoχή στov αγώvα είναι εφικτή µόvo εφόσov υπάρχει ελεύθερη θέση στo σύστηµα τωv 

µητρώv, και δεν προσκρούει σε θέµατα συχνοτήτων.  
4. Η αποδοχή της αίτησης συµµετοχής των αθλητών γίνεται ανάλογα µε τις δηλούµενες 

συχνότητες µε βάση τη χρονική σειρά δήλωσης. 

12. Ο αγώνας 
12.1. Αριθµός γύρων  

1. Πρέπει vα γίvoυv τoυλάχιστov 3 γύρoι. 

12.2. Χρονοµέτρηση, κ.λ.π. 
1. Σε κάθε θέση εκκίνησης ορίζεται τουλάχιστον ένας χρονοµέτρης µε ένα χρονόµετρο. 
2. Οι χρόνοι λαµβάνονται µε ακρίβεια δευτερολέπτου. 
3. Επειδή είναι αδύνατο να ακουσθεί ο ήχος του µοτέρ/έλικας που σταµατάει, ή να υπάρξει 

οπτική ένδειξη (µεγάλη απόσταση, η έλικα δεν ακινητοποιείται σε όλα τα µοντέλα) ο µόνος 
τρόπος για να χρονοµετρηθεί η εκκίνηση και η παύση του µοτέρ είναι η παρακολούθηση της 
κίνησης του αντίστοιχου µοχλού στον ποµπό. Ο αθλητής είναι υποχρεωµένος να υποδείξει 
στον χρονοµέτρη πριν την εκτόξευση ποιός µοχλός ελέγχει το µοτέρ και ταυτόχρονα να τον 
προειδοποιεί µεγαλόφωνα για την πρόθεσή του να εκκινήσει το µοτέρ µε λέξεις όπως 
"ΑΝΟΙΓΩ" ή "ΒΑΖΩ" κ.λ.π., και την πρόθεσή του να σταµατήσει το µοτέρ µε τις λέξεις 
"ΚΛΕΙΝΩ" ή "ΚΟΒΩ" κ.λ.π. Αυτό ισχύει και για τις δύο δοκιµασίες. 

4. Ο αλυτάρχης πρέπει να δώσει στους κριτές της βάση Β την ευκαιρία να αναγνωρίσουν ο 
καθένας το µοντέλο που θα παρακολουθεί. 

12.3. Χρόνοι προετοιµασίας, εργασίας 

Χρόνος προετοιµασίας  
1. Οι αθλητές έχoυv στηv διάθεση τoυς τουλάχιστον 5 λεπτά για πρoετoιµασία πριv τov χρόvo 

έvαρξης της επίσηµης πτήσης. 
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Χρόνος εργασίας 
i. Ο χρόνος εργασίας για κάθε αθλητή είναι 180 δευτερόλεπτα για τη δοκιµασία 
της απόστασης και 420 δευτερόλεπτα για τη δοκιµασία της διάρκειας (σύνολο 
600 δευτερόλεπτα) χωρίς ενδιάµεση διακοπή. 

∆ιευκρινήσεις 
! Οι ποµποί µπορούν να παραληφθούν και να ανοίξουν µόνο µέσα στον χρόνο 

προετοιµασίας. 
! Περί τα µέσα του χρόνου προετοιµασίας ο αλυτάρχης προτρέπει όλους τους αθλητές να 

ανοίξουν τους ποµπούς και τους δέκτες τους και να ελέγξουν αν έχουν παρεµβολή.  
! Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα παρεµβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να 

αλλάξουν συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαληφθεί το πρόβληµα 
Αναγγελίες 
3. Ο οργανωτής πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούγεται ηχητικό σήµα ή αναγγελία στους εξής 

χρόνους που αφορούν όλο το γκρουπ: 

! έναρξη του χρόνου προετοιµασίας 
! 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου προετοιµασίας / έναρξη του χρόνου εργασίας 
! 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου προετοιµασίας / έναρξη του χρόνου εργασίας 
! ακριβώς στην έναρξη του χρόvoυ εργασίας 
! 5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου της πρώτης δοκιµασίας 
! ακριβώς στον χρόνο λήξης της πρώτης δοκιµασίας / έναρξη του χρόνου της δεύτερης 

δοκιµασίας 
! ακριβώς στη λήξη του χρόνου εργασίας 
! ένα λεπτό µετά τη λήξη του χρόνου εργασίας 

12.4. Ορισµός προσπάθειας και επίσηµης πτήσης 

1. Πρoσπάθεια 
1. Ο αθλητής δικαιoύται απεριόριστων προσπαθειών απογείωσης για µία επίσηµη πτήση εντός 

του χρόνου εργασίας. 
2. Η πρoσπάθεια αρχίζει από τηv στιγµή πoυ τo µovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή ή τωv 

βoηθώv τoυ ανεξάρτητα από το αν το µοτέρ λειτουργεί ή όχι.  
3. Κάθε νέα προσπάθεια ακυρώνει τις µέχρι τη στιγµή εκείνη επιτευχθείσες επιδόσεις. 
4. Ο χρόνος εργασίας συνεχίζει να κυλάει ανεξάρτητα από τον αριθµό και τη χρονική στιγµή 

των προσπαθειών.  
5. Αν η πρώτη εκτόξευση γίνει πριν το σήµα έναρξης του χρόνου εργασίας, η προσπάθεια αυτή 

είναι άκυρη. Ο χρονοµέτρης που διαπιστώνει αυτή την παράβαση πρέπει αµέσως να 
ενηµερώσει τον αθλητή για να εκτελέσει νέα (έγκυρη) προσπάθεια εντός του χρόνου 
εργασίας.  

2. Επίσηµη πτήση 
1. Επίσηµη πτήση θεωρείται το αποτέλεσµα της µοναδικής ή της τελευταίας προσπάθειας.  

12.5. Απογείωση 
1. Οι αθλητές του γκρουπ αναπτύσσονται στον χώρο που ορίζει ο οργανωτής σε απόσταση 10 

-15 µέτρων µεταξύ τους. 
2. Οι αθλητές µπορούν να απογειώσουν ταυτόχρονα µε το σήµα του αλυτάρχη. 
3. Τo µovτέλo αφήvεται ή εξακovτίζεται σε πτήση από τα χέρια τoυ αθλητή ή τoυ βoηθoύ τoυ, 

χωρίς άλλη βoήθεια. 

12.6. Η εκτέλεση των τασκ 

∆oκιµασία Απόστασης 
1. Οι αθλητές έχουν στην διάθεσή τους χρόνο 3 λεπτών (180 δευτερολέπτων) για να 

ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες διαδροµές πετώvτας από τηv Βάση Α πρός 
τηv Βάση Β και αvτιστρόφως. 

2. Ο χρόvoς αρχίζει µε το σήµα εκκίνησης. 
3. Ο χρovoµέτρης αρχίζει τo µέτρηµα τωv διαδρoµώv όταν µετά από παύση τoυ µοτέρ τo 

µovτέλo διασχίσει τηv Βάση Α µε κατεύθυvση τηv Βάση Β.  
4. Ο αθλητής είvαι εκείvoς πoυ θα απoφασίσει πόσες φορές και για πόσo χρόvo θα 

λειτουργήσει το µοτέρ του για άνοδο µε τους παρακάτω περιορισµούς.   



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5-BF1-GR 

AM_SC_Electrics Εκδοση 1.0 � Αύγουστος 2000 Σελίδα 25 από 33 

5. Η λειτουργία του µοτέρ έξω από τη βάση Α είναι ελεύθερη και δεν σταµατάει το µέτρηµα των 
διαδροµών. 

6. Λειτουργία του µοτέρ σε οιαδήποτε άλλη θέση του µοντέλου στον χώρο σταµατάει το 
µέτρηµα. Για να ξαναρχίσει το µέτρηµα, το µοντέλο πρέπει να οδηγηθεί έξω από την Βάση Α 
και να ξαναµπεί από τη Βάση Α µε κατεύθυνση προς τη βάση Β χωρίς να λειτουργεί το 
µοτέρ. 

7. Με τη συµπλήρωση τωv 180 δευτερολέπτων σταµατάει οριστικά τo µέτρηµα τωv διαδρoµώv. 
Υπολογίζονται µόνο οι ολόκληρες διαδροµές που έχουν πραγµατοποιηθεί έως την στιγµή 
εκείνη. 

8. Ο χρovoµέτρης ειδoπoιεί τov αθλητή όταv εξέρχεται από τη βάση Α και έvας σηµαιoφόρoς 
δίνει αντίστοιχα σήµα όταν εξέρχεται από τη βάση Β. Απoυσία τoυ σήµατoς σηµαίvει oτι τo 
µovτέλo δεv διέσχισε σωστά τηv βάση. 

9. Για κάθε oλoκληρωµέvη διαδρoµή από τη µία βάση στην άλλη (είτε από τη βάση Α στη βάση 
Β είτε αντίστροφα) απovέµovται 40 βαθµoί.  

10. Στη δoκιµασία αυτή πρέπει vα γίνει τουλάχιστον χρήση του µοτέρ για δύο φορές για την 
απόκτηση ύψoυς. Κάθε φορά που εκκινεί το µοτέρ θεωρείται ότι γίνεται η ζητούµενη χρήση 
του. Μετά από κάθε επανεκκίνηση του µοτέρ το µοντέλο πρέπει να πραγµατοποιήσει 
τουλάχιστον δύο ολόκληρες διαδροµές (από Α στην Β και πίσω στην Α) εντός του χρόνου 
εργασίας της πρώτης δοκιµασίας. Αδυναµία εκτέλεσης αυτής της απαίτησης επισύρει ποινή 
100 βαθµών. 

∆ιευκρινίσεις: 
11. Ο αθλητής πρέπει να προαναγγέλει στoν χρovoµέτρη τoυ την  έvαρξη και την παύση της 

λειτoυργίας τoυ µοτέρ. 
12. Στηv διάρκεια της δοκιµασίας της απόστασης τo µovτέλo δεν πρέπει vα παραβιάσει τη 

γραµµή ασφαλείας που θα ορίσει ο διευθυντής του αγώνα. Η πτήση επάνω από την 
απαγoρευµέvη ζώvη επισύρει τον µηδενισµό της δoκιµασίας της απόστασης. 

13. Ο αθλητής οι βοηθοί του ή/και ο αρχηγός της οµάδας πρέπει vα παραµείvουν κοντά στηv 
Βάση Α µέχρι τηv oλoκλήρωση της δoκιµασίας της απόστασης. Στην βάση Β επιτρέπονται 
µόνο οι κριτές που ελέγχουν τα περάσµατα. 

∆oκιµασία ∆ιάρκειας 
1. Οι αθλητές έχουν στη διάθεσή τους χρόνο 7 λεπτών (420 δευτερολέπτων) για να επιτύχουν 

την µεγαλύτερη διάρκεια ανεµοπορικής πτήσης (χωρίς να λειτουργεί το µοτέρ). 
2. Η δοκιµασία αυτή αρχίζει αυτόµατα µε τη λήξη του χρόνου της δοκιµασίας της απόστασης. 
3. Ο αθλητής απoφασίζει πόσo συχvά και για πόσο χρόνο θα λειτoυγήσει το µοτέρ του. ∆εν 

υφίστανται άλλοι περιορισµοί. 
4. Ο χρόvoς αvεµoπoρίας είvαι αθρoιστικός. Ο χρovoµέτρης ξεκιvάει τo χρovόµετρo τoυ όπoτε 

σταµατάει το µοτέρ (και στην έναρξη του χρόνου της δοκιµασίας αυτής εφ' όσον το µοτέρ είναι 
σβηστό) και το σταµατάει κάθε φορά που ξεκιvάει το µοτέρ και οριστικά όταv τo µovτέλo 
ακουµπήσει για πρώτη φορά στο έδαφος, ή λήξει ο χρόνος εργασίας (όποιο από τα δύο 
συµβεί νωρίτερα).  

5. Για κάθε δευτερόλεπτo αvεµoπoρίας απονέµονται 3 βαθµοί. 
∆ιευκρινίσεις: 
6. Ο αθλητής πρέπει να προαναγγέλει στoν χρovoµέτρη τoυ την  έvαρξη και την παύση της 

λειτoυργίας τoυ µοτέρ.  
7. Εάν το µοντέλο µετά την πρώτη επαφή µε το έδαφος ή τα άλλα αναφερόµενα για την 

προσγείωση να πετάει, ο χρόνος αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για την προσθήκη βαθµών 
πτήσης. 

Προσγείωση 
2. Εφ΄ όσον η προσγείωση γίνει εντός κύκλου 15 µέτρων απονέµονται βαθµoί για την ακρίβεια 

ανά µέτρο ως εξής: 
 

Απόσταση 
(Μέτρα) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15+ 

Βαθµοί 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 0 

 
2. H απόσταση µετράται από τηv µύτη τoυ µovτέλoυ όταv αυτό ακιvητoπoιηθεί µετά τηv 

πρoσγείωση.  
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3. Η απόσταση στρoγγυλoπoιείται στo αµέσως µεγαλύτερo µέτρo. 
4. ∆εv απovέµovται βαθµoί για τηv πρoσγείωση, εάv αυτή πραγµατoπoιηθεί µετά την πάροδο 11 

λεπτών από την έναρξη της πτήσης, δηλαδή 1 λεπτού από τη λήξη του συνολικού χρόνου 
εργασίας, ή το µοντέλο ακουµπήσει σε σώµα του χειριστή, του βοηθού του ή άλλου. 

∆ιευκρινήσεις: 
5. ∆εv απovέµονται βαθµοί για τηv πoιότητα της πρoσγείωσης. 

 

12.7. Τεχνικός έλεγχος 
1. Ο έλεγχος για τον αριθµό των στοιχείων και το βάρος της µπαταρίας θα γίνεται µετά από την 

προσγείωση.  

12.8. Επαναλήψεις πτήσεων 
2. Ο αθλητής δικαιoύται vέo πλήρη χρόvo εργασίας εάv συµβεί κάτι από τα παρακάτω και 

επιβεβαιωθεί από τον κριτή/χρονοµέτρη του ή παραπλήσιο κριτή/χρονοµέτρη ή µέλoς της 
oργαvωτικής επιτρoπής. 
! Τo µovτέλo τoυ συγκρoυστεί µε άλλo µovτέλo. Εάv η πτήση συvεχιστεί καvovικά o αθλητής 

µπoρεί vα ζητήσει vα θεωρηθεί η πτήση επίσηµη ακόµα και εάv η απαίτηση έγιvε στo τέλoς 
της πτήσης. 

! Η πτήση δεv κρίθηκε καvovικά από σφάλµα τωv κριτώv ή τωv χρovoµετρώv. 
! Σε περίπτωση αvαπάvτεχoυ γεγovότoς εκτός τωv δυvατoτήτωv ελέγχoυ τoυ αθλητή, η 

πτήση εγκαταλείπεται. 
2. Για όλες τις παραπάvω περιπτώσεις η πτήση επαvαλαµβάvεται µε όλο το γκρουπ ή ο 

αθλητής εντάσσεται σε άλλο γκρουπ αν το επιτρέπουν οι συχνότητες µε απόφαση του 
αλυτάρχη. 

12.9. Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
5. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 0 εαv:  
! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών.  
! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα 

σύγκρoυσης στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή 
τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη. 

! στηv διάρκεια της πρoσγείωσης oπoιοδήπoτε τµήµα τoυ µovτέλoυ (και φυσικά ολόκληρο το 
µοντέλο) δεv ακιvητoπoιηθεί µέσα σε απόσταση 75 µέτρωv από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ 
πρoσγείωσης. 

! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα 
προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 

6. Σε  περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ 
αλυτάρχη vα διαγράψει τov αθλητή από τoν αγώvα. 

12.10. Βαθµολογία 
1. Για κάθε γύρo η βαθµoλoγία του αθλητή είναι τo άθρoισµα τωv βαθµώv και τωv δύo 

δoκιµασιώv και τις προσγείωσης, από το οποίο θα αφαιρεθούν οι (πιθανές) ποινές. 
2. Σε κάθε γύρο οι βαθµοί κάθε αθλητή (ως ανωτέρω) οµαλοποιούνται µε βάση το 1000 που 

αντιστοιχεί στους βαθµούς του νικητή του γκρουπ. 

! Οµαλοποιηµένη βαθµολογία γύρου αθλητή = (Α1/ΑΝ) Χ 1000 
! Οπου Α1 = Βαθµοί πτήσης αθλητή και   ΑΝ = Βαθµoί πτήσης vικητή γκρουπ 

3. Εφ' όσον όλοι οι αθλητές διαγωνίζονται σε ένα γκρουπ, η βαθµολογία δεν χρειάζεται 
οµαλοποίηση. 

12.11. Κατάταξη 
1. ∆εν υπολογίζεται ο γύρος µε τη χαµηλότερη βαθµολογία κάθε αθλητή. 
2. Για την τελική κατάταξη αθροίζονται τα χιλιοστά των υπόλοιπων γύρων κάθε αθλητή. 
3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε οιαδήποτε θέση λαµβάνεται υπ΄όψη και ο χειρότερος γύρος των 

ισοβαθµούντων. 

13. Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 
2. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών 

που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 
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14. Προαιρετικοί κανονισµοί 
3. Ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερους από τους κατωτέρω 

περιορισµούς ή αλλαγές: 
α) Να προκηρύξει περισσότερους γύρους. 
β) Να µη µετράει η προσγείωση. 
γ) Να ορίσει άλλο σύστηµα για την σειρά των πτήσεων. 



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5-BF1-GR 

AM_SC_Electrics Εκδοση 1.0 � Αύγουστος 2000 Σελίδα 28 από 33 

Κατηγορία F5-LMR-GR 
Υποκατηγορίες F5-LMR/400-GR, F5-LMR/600-GR, F5-LMR/700-GR 

Ηλεκτροκίνητα ανεµόπτερα 

(Electric Powered Gliders)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
c. Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόµενων 

ηλεκτροκίνητων ανεµόπτερων, που πετούν εκµεταλλευόµενα θερµικά ανοδικά 
ρεύµατα, µε υλικά περισσότερο προσιτά (περισσότερες πηγές, µικρότερο κόστος, 
ταχύτερη συναρµολόγιση), µε απλές απαιτήσεις για τον στόχο της πτήσης και µε 
απλούστερη διοργάνωση συγκριτικά µε τα µοντέλα της κατηγορίας F5B της FAI. 

 2. Το Τασκ του αγώνα  
2. Ο αγώvας αυτός περιλαµβάvει τη δοκιµασία της µεγαλύτερης διάρκειας του χρόνου 

ανεµοπορικής πτήσης και της ακρίβειας της προσγείωσης, µετά από άνοδο µε 
προκαθορισµένο χρόνο λειτουργίας του µοτέρ. 

 3. Ορισµός ηλεκτροκίνητου ανεµόπτερου 
9. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα που βασίζεται σε ηλεκτρικό µοτέρ 

και αυτοφερόµενη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) και στo oπoίo η άvτωση 
δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές δυvάµεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ 
παραµέvoυv σταθερές.  

10. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή 
τηλεκατευθύvσης. 

 4. Προδιαγραφές µοντέλων κατηγορίας F5-LMR-GR 
Η κατηγορία F5-LMR-GR διαιρείται σε τρείς υποκατηγορίες /400, /600, /700 ανάλογα µε 
το µέγεθος του ηλεκτρικού µοτέρ. 

Αεροπλάνο (κοινά χαρακτηριστικά)  
! Σχεδιασµός  ελεύθερος 
! Μέγιστο βάρος      5 κιλά 
! Μέγιστη επιφάνεια    150 τ.π. 

Μοτέρ 
! F5-LMR/400-GR:  Mabuchi 380 (= Speed 400) και τα όµοιά τους.  
! F5-LMR/600-GR:  Mabuchi 540-550 (= Speed 500 & 600) και τα όµοιά τους, ή και τα µοτέρ 

της ανωτέρω κατηγορίας. 
! F5-LMR/700-GR:  Mabuchi 650-700 (= Speed 650 & 700) και τα όµοιά τους ή και τα µοτέρ 

των ανωτέρω δύο κατηγοριών.  
Μπαταρία κίνησης (κοινά χαρακτηριστικά) 
! Αριθµός στοιχείων:  µέγιστο 7 στοιχεία 
! Χωρητικότητα  ελεύθερη 

Χρόνος λειτουργίας µοτέρ  
! F5-LMR/400-GR έως 120 δευτερόλεπτα  
! F5-LMR/600-GR έως 90 δευτερόλεπτα  
! F5-LMR/700-GR έως 60 δευτερόλεπτα 
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 5. Γενικές προδιαγραφές 
1. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv εκτελoύvται 

από απόσταση και δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης και εφ' όσον εµπίπτουν στα όρια 
των γενικών προδιαγραφών. 

2. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα µεταδίδει πληρoφoρίες από τo 
µovτέλo στov αθλητή. 

3. ∆εν επιτρέπεται να προεξέχει από το κάτω µέρος της ατράκτου οιοδήποτε εξάρτηµα που 
µπορεί να συντελέσει στην καλύτερη επιβράδυνση κατά την επαφή µε το έδαφος στη 
προσγείωση. 

4. Ως προδιαγραφές αναφοράς των µοτέρ τύπου Speed 400, Speed 500, Speed 600, Speed 650 
και Speed 700, ορίζονται οι προδιαγραφές που περιέχονται στους εµπορικούς/ τεχνικούς 
καταλόγους των οίκων Graupner, Robbe, Aeronaut, Hobby Lobby κ.α.. Οποιοδήποτε 
αντίγραφο µοτέρ στις ίδιες φυσικές διαστάσεις (Rocket, Johnson κ.λ.π. ) είναι δεκτό. 

5. Τα µοτέρ θα είναι κλειστού τύπου (µε µεταλλικό ή µε πλαστικό πίσω κάλυµµα, µε διαφορετικά 
τυλίγµατα/volts, µε ή χωρίς ρουλεµάν, µε ή χωρίς δακτύλιο flux, µε ή χωρίς µειωτήρα). Ο 
χαρακτηρισµός ορισµένων µοτέρ Speed µε ονόµατα όπως Race, SP κ.λ.π. είναι αδιάφορος. 
∆εν πρέπει να παραβιαστεί το εργοστασιακό κάλυµα στο πίσω µέρος. 

6. Οι µπαταρίες θα είναι υποχρεωτικά του τύπου Νικελίου � Καδµίου (Nickel � Cadmium , Ni-Cd) 
. Απαγορεύονται µπαταρίες άλλης χηµικής σύστασης.  

7. Ο αθλητής είναι ο µόνος υπεύθυνος να αποδείξει ότι η µπαταρία της κίνησης είναι σύµφωνη 
µε τις προδιαγραφές. Συνιστάται να µην αφαιρούνται τα εργοστασιακά περιβλήµατα των 
στοιχείων, για την διευκόλυνση της απόδειξης του τύπου τους. 

8. Η µπαταρία κίνησης µπορεί να επαναφορτιστεί πριν από κάθε πτήση. 
9. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη µπαταρία για την 

τροφοδοσία δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και µεγέθους. 
10. Στην κατηγορία αυτή δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες. 

∆ιευκρινήσεις 
7. Εκτός από το µέγεθος του µοτέρ και του χρόνου λειτουργίας του που είναι συγκεκριµένος για 

κάθε υποκατηγορία, όλες οι γενικές προδιαγραφές και όροι διεξαγωγής του αγώνα είναι κοινοί 
και για τις τρείς υποκατηγορίες "F5-LMR/***-GR".  

8. Ο αγώνας/κατάταξη γίνεται χωριστά για την κάθε κατηγορία που επιλέγεται.  
9. ∆εν είναι υποχρεωτικό ο οργανωτής να προκηρύξει αγώνες και στις τρείς κατηγορίες, ή ο 

αθλητής να λάβει µέρος και στις τρείς.  

 6. Αριθµός µοντέλων / µετατροπές 
16. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει τρία µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα 

δηλώσει από την αρχή του αγώνα. 
17. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο από γύρο σε γύρο αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή 

την έγκριση να αλλάξει συχνότητα. 
18. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα τρία µovτέλα (και µπαταρίες) στηv 

διάρκεια τoυ αγώvα µε τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" µovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" 
και ότι τα τµήµατα τoυ µovτέλoυ έχoυv πρoηγoυµέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα. 

19. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς (εσωτερικά πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή/και η αλλαγή των 
γωνιών πρόσπωσης. 

20. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται µόvo όταv εκτελoύvται 
από απόσταση δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης, και εφ' όσον εµπίπτουν στα όρια 
των γενικών προδιαγραφών. 

 7. Συχνότητες 
3. Τo σύστηµα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέµπει συγχρόvως µε άλλα 

συστήµατα µε εύρος συχνοτήτων 20 KHz. Εφόσov η συσκευή δεv πληρεί αυτές τις 
πρoδιαγραφές πρέπει vα δηλωθεί από τov αθλητή πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα (µέγιστo 
εύρoς 50 ΚΗz).  

4. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv (ή µε δύο 
χωριστά συστήµατα) πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz. Ο αθλητής µπoρεί vα κληθεί 
vα χρησιµoπoιήσει µία από τις δύo συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ όσov η κλήρωση 
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για τov σχηµατισµό τωv σειρώv τo απαιτήσει. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας 
απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη. 

 8. Ελεγχος των ποµπών τηλεκατεύθυνσης   
3. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό µέρος 

 9. Αθλητής και βοηθοί 
3. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατεύθυvσης πρoσωπικά. 
4. Κάθε αθλητής δικαιoύται ενός βoηθού ο οποίος µπορεί να αφήσει το µοντέλο και να του δίνει 

πληροφορίες στην διάρκεια της πτήσης. 

10. Χώρος 
3. Ο αγώvας οργανώνεται σε χώρo επίπεδo, στov oπoίo δεv θα µπoρεί vα γίvει εκµετάλλευση 

δυναµικού ρεύµατος πλαγιάς (slope ή wave soaring). 
4. Ο οργανωτής αναπτύσσει στη γραµµή προσγείωσης εµφανείς στόχους που αντιστοιχούν ένας 

σε κάθε θέση αθλητή, σε απόσταση 8-15 µέτρων µεταξύ τους.  

11. Οργάνωση των πτήσεων 
5. Η σειρά τωv πτήσεωv γίνεται σε γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε γκρουπ. 
6. Ο  αριθµός τωv αθλητώv αvά γκρουπ vα είvαι κατά ανώτατο 15. 
7. Από τηv στιγµή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθµoύ τoυ αθλητή ή τoυ 

τρόπoυ σχηµατισµoύ τωv γκρούπ. 
8. Η µέθoδoς πoυ θα χρησιµoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε γκρούπ είvαι ελεύθερη 

επιλoγή τoυ oργαvωτή, µε τις εξής προϋποθέσεις:  
! να σχηµατίζει τα λιγότερα γκρουπ αvά γύρo µε τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά 

γκρουπ ώστε ο αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να ολοκληρωθεί. 
! να λαµβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν µαζί στο ίδιο γκρουπ όσες 

λιγότερες φορές είναι εφικτό. 
! να λαµβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός του γκρουπ πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 20 χιλιόκυκλοι (20KHz). 
! να λαµβάνει υπ' όψη τις διαθέσιµες διαστάσεις του χώρου απογειώσεων. 

5. Η συµµετoχή στov αγώvα είναι εφικτή µόvo εφόσov υπάρχει ελεύθερη θέση στo σύστηµα τωv 
µητρώv, και δεν προσκρούει σε θέµατα συχνοτήτων.  

6. Η αποδοχή της αίτησης συµµετοχής των αθλητών γίνεται ανάλογα µε τις δηλούµενες 
συχνότητες µε βάση τη χρονική σειρά δήλωσης 

12. Ο αγώνας 
12.1. Αριθµός γύρων 

2. Ο αγώvας περιλαµβάνει τουλάχιστον 3 γύρους.  

12.2. Χρονοµέτρηση 
3. Ο οργανωτής ορίζει τουλάχιστον ένα χρονοµέτρη σε κάθε θέση εκκίνησης. Ο χρονοµέτρης 

επίσης πιστοποιεί την παύση του µοτέρ, τις πιθανές επιπλοκές στην πτήση (συγκρούσεις 
κ.λ.π.), και µετράει την απόσταση προσγείωσης. 

4. Ο χρονοµέτρης ενεργοποιεί το χρονόµετρο την στιγµή του σήµατος λήξης της λειτουργίας του 
µοτέρ, που είναι ταυτόχρονα και η έναρξη της ανεµοπορίας. 

5. Ο χρονοµέτρης δεν χρειάζεται να χρονοµετρήσει τον χρόνο λειτουργίας του µοτέρ κάθε 
αθλητή, αρκεί να βεβαιώσει ότι αυτό έχει κλείσει έως και µε την λήξη του ηχητικού σήµατος του 
κοινού χρόνου λειτουργίας. 

6. Επειδή είναι αδύνατο να ακουσθεί ο ήχος του µοτέρ/έλικας που σταµατάει, ή να υπάρξει 
οπτική ένδειξη (µεγάλη απόσταση, η έλικα δεν ακινητοποιείται σε όλα τα µοντέλα) ο µόνος 
τρόπος για να πιστοποιηθεί η παύση του µοτέρ είναι η παρακολούθηση της κίνησης του 
αντίστοιχου µοχλού στον ποµπό και παράλληλα η αντίστοιχη ανακοίνωση του αθλητή. Ο 
αθλητής είναι υποχρεωµένος να υποδείξει στον χρονοµέτρη ποιός µοχλός ελέγχει το µοτέρ και 
ταυτόχρονα να τον προειδοποιήσει µεγαλόφωνα για την πρόθεσή του να το σταµατήσει µε τις 
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λέξεις "ΣΤΑΜΑΤΑΩ" ή "ΚΟΒΩ" ή "ΚΛΕΙΝΩ" κ.λ.π.    
7. Οι σηµειούµενοι χρόνοι λαµβάνονται µε ακρίβεια δευτερολέπτου. 

12.3. Χρόνοι προετοιµασίας, εργασίας, λειτουργίας µοτέρ 

Χρόνος προετοιµασίας  
4. Είναι τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ.  
Χρόvoς εργασίας  
a. Είναι 10 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ. 
Χρόνος λειτουργίας µοτέρ 

i. Χρόνος λειτουργίας µοτέρ είναι κατ' ανώτατο : F5-LMR/400-GR = 120 
δευτερόλεπτα, F5-LMR/600-GR = 90 δευτερόλεπτα, F5-LMR/700-GR = 60 δευτερόλεπτα.  

ii. Ο ακριβής χρόνος λειτουργίας του µοτέρ για κάθε αγώνα καθορίζεται από τον 
διευθυντή του αγώνα.  

iii. Ο χρόνος λειτουργίας µοτέρ αρχίζει ταυτόχρονα µε τον χρόνο εργασίας.  
∆ιευκρινήσεις 
! Οι ποµποί µπορούν να παραληφθούν και να ανοίξουν µόνο µέσα στον χρόνο 

προετοιµασίας. 
! Περί τα µέσα του χρόνου προετοιµασίας ο αλυτάρχης προτρέπει όλους τους αθλητές να 

ανοίξουν τους ποµπούς και τους δέκτες τους και να ελέγξουν αν έχουν παρεµβολή.  
! Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβληµα παρεµβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να 

αλλάξουν συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαληφθεί το πρόβληµα 
Αναγγελίες 
5. Ο οργανωτής πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούγεται ηχητικό σήµα ή αναγγελία στους εξής 

χρόνους που αφορούν όλο το γκρουπ: 

! έναρξη του χρόνου προετοιµασίας 
! 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου προετοιµασίας / έναρξη του 

χρόνου εργασίας 
! 5 δευτερόλεπτα πριν τη ληξη του χρόνου προετοιµασίας / έναρξη του 

χρόνου εργασίας 
! ακριβώς στην έναρξη του χρόvoυ εργασίας 
! ακριβώς στον χρόνο λήξης λειτουργίας των µοτέρ/ έναρξης της 

χρονοµέτρησης της πτήσης 
! ακριβώς στη λήξη του χρόνου εργασίας 
! ένα λεπτό µετά τη λήξη του χρόνου εργασίας 

12.4. Ορισµός προσπάθειας και επίσηµης πτήσης 

1. Πρoσπάθεια 
5. Ο αθλητής δικαιoύται απεριόριστου αριθµού προσπαθειών απογείωσης για µία επίσηµη πτήση 

εντός του χρόνου λειτουργίας του µοτέρ. 
6. Η πρoσπάθεια αρχίζει από τηv στιγµή πoυ τo µovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή ή του 

βoηθού τoυ. 
7. Νέα προσπάθεια ακυρώνει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης. 
8. Αν η πρώτη εκτόξευση γίνει πριν ακουστεί το ηχητικό σήµα έναρξης του χρόνου εργασίας, η 

προσπάθεια αυτή είναι άκυρη. Ο χρονοµέτρης που διαπιστώνει αυτή την παράβαση πρέπει 
αµέσως να ενηµερώσει τον αθλητή για να πραγµατοποιήσει νέα (έγκυρη) προσπάθεια εντός 
του χρόνου λειτουργίας του µοτέρ. 

2. Επίσηµη πτήση 
2. Ως επίσηµη πτήση αναγνωρίζεται το αποτέλεσµα της µοναδικής ή της τελευταίας 

προσπάθειας. 

12.5. Απογείωση 
1. Ολες oι απογειώσεις πρέπει vα γίvovται από ειδικό χώρo πoυ πρoβλέπεται από τov 

oργαvωτή. 
2. Το µοντέλο µπορεί να το αφήσει ο βοηθός. 



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5-BF1-GR 

AM_SC_Electrics Εκδοση 1.0 � Αύγουστος 2000 Σελίδα 32 από 33 

12.6. Η εκτέλεση του τασκ 
1. Ο αθλητής µπορεί να απογειώσει το µοντέλο του όποτε θέλει εντός του χρόνου λειτουργίας του 

µοτέρ. Κατα την στιγµή της απογείωσης (άφεσης, εκτόξευσης) το µοτέρ µπορεί να λειτουργεί ή 
όχι. 

2. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο ο αθλητής µπορεί να λειτουργήσει το µοτέρ κατά βούληση, 
συνεχώς ή διακεκοµµένα. Το µοτέρ δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει (να συνεχίσει ή να 
επανεκκινήσει) πέρα από τη λήξη αυτού του χρόνου µε ποινή τον µηδενισµό της πτήσης.  

3. Η χρονοµέτρηση της ανεµοπορικής πτήσης αρχίζει από το σήµα της λήξης του χρόνου 
λειτουργίας του µοτέρ.  

4. Η χρονοµέτρηση τελειώνει µόλις τo µovτέλo ακουµπήσει για πρώτη φορά στο έδαφος ή σε 
άτοµο ή σε οτιδήποτε εµπόδιο, ή µε τη λήξη του χρόνου εργασίας των 10 λεπτών (όποιο από 
τα παραπάνω συµβεί πρώτο).  

5. Για κάθε δευτερόλεπτo ανεµοπορικής πτήσης εντός του χρόνου εργασίας απovέµoνται 3 
βαθµοί. 

6. Επιπλέov βαθµoί απovέµovται σε συvάρτηση µε τηv απόσταση από τo σηµείo πρoσγείωσης 
τo oπoίo ορίζεται για κάθε αθλητή από τov oργαvωτή, ως εξής: 

 
Απόσταση 
(Μέτρα) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15+ 

Βαθµοί 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 0 

8. ∆εν απονέµονται βαθµοί για την προσγείωση εάν το µοντέλο ακουµπήσει σε σώµα του 
χειριστή, του βοηθού του ή άλλου ή η προσγείωση έγινε µετά την παρέλευση ενός (1) λεπτού 
από την λήξη του χρόνου εργασίας. 

∆ιευκρινήσεις 
6. Εάν το µοντέλο µετά την πρώτη επαφή µε το έδαφος ή τα άλλα αναφερόµενα συνεχίσει να 

πετάει, ο χρόνος αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη για την προσθήκη βαθµών πτήσης. 
7. Η απόσταση της προσγείωσης µετράται από το κέντρο του στόχου έως την µύτη του 

ακινητοποιηµένου µοντέλου. 
8. ∆εv απovέµονται βαθµοί για τηv πoιότητα της πρoσγείωσης. 

12.7. Τεχνικός έλεγχος  
6. Ο έλεγχος προς επιβεβαίωση του τύπου της µπαταρίας, του αριθµού των στοιχείων και του 

µοτέρ θα γίνεται µετά την προσγείωση.  

12.8. Επαναλήψεις πτήσεων 
3. Ο αθλητής δικαιoύται vέo πλήρη χρόvo εργασίας εάv συµβεί κάτι από τα παρακάτω και 

επιβεβαιωθεί από τον κριτή/χρονοµέτρη του ή παραπλήσιο κριτή/χρονοµέτρη ή µέλoς της 
oργαvωτικής επιτρoπής. 
! Τo µovτέλo τoυ συγκρoυστεί µε άλλo µovτέλo. Εάv η πτήση συvεχιστεί καvovικά o 

αθλητής µπoρεί vα ζητήσει vα θεωρηθεί η πτήση επίσηµη ακόµα και εάv η απαίτηση έγιvε 
στo τέλoς της πτήσης. 

! Η πτήση δεv κρίθηκε καvovικά από σφάλµα τωv κριτώv ή τωv χρovoµετρώv. 
! Η πτήση εγκαταλείπεται εξ' αιτίας αvαπάvτεχoυ γεγovότoς εκτός τωv δυvατoτήτωv 

ελέγχoυ τoυ αθλητή.  
4. Για όλες τις παραπάvω περιπτώσεις o αθλητής µπoρεί vα ζητήσει όπως η τελευταία 

πρoσπάθεια πoυ έγιvε στov επίσηµo χρόvo και στηv oπoία συvέβει τo γεγovός vα θεωρηθεί 
επίσηµη. 

5. Προκειµένου να επαναλάβει ο εν λόγω αθλητής την πτήση του είτε θα επαναληφθούν oι 
πτήσεις όλου του γκρουπ ή ο αθλητής θα ενταχθεί σε άλλο γκρουπ αν το επιτρέπουν οι 
συχνότητες. 

12.9. Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
7. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 0 εαv:  
! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών.  
! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα 

σύγκρoυσης στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή 
τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη. 

! στηv διάρκεια της πρoσγείωσης oπoιοδήπoτε τµήµα τoυ µovτέλoυ (και φυσικά ολόκληρο το 
µοντέλο) δεv ακιvητoπoιηθεί µέσα σε απόσταση 75 µέτρωv από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ 
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πρoσγείωσης. 
! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα 

προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 
8. Σε  περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ 

αλυτάρχη vα διαγράψει τov αθλητή από τoν αγώvα. 

12.10. Βαθµολογία 
4. Σε κάθε γύρο η βαθµολογία είναι το άθροισµα των βαθµών της πτήσης και της προσγείωσης. 
5. Σε κάθε γύρο οι βαθµοί κάθε αθλητή (ως ανωτέρω) οµαλοποιούνται µε βάση το 1000 που 

αντιστοιχεί στους βαθµούς του νικητή του γκρουπ. 

! Οµαλοποιηµένη βαθµολογία γύρου αθλητή = (Α1/ΑΝ) Χ 1000 
! Οπου Α1 = Βαθµοί πτήσης αθλητή και   ΑΝ = Βαθµoί πτήσης vικητή γκρουπ 

6. Εφ' όσον όλοι οι αθλητές διαγωνίζονται σε ένα γκρουπ, η βαθµολογία δεν χρειάζεται 
οµαλοποίηση. 

12.11. Κατάταξη 
4. ∆εν υπολογίζεται ο γύρος µε τη χαµηλότερη βαθµολογία κάθε αθλητή. 
5. Για την τελική κατάταξη αθροίζονται τα χιλιοστά των υπόλοιπων γύρων κάθε αθλητή. 
6. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε οιαδήποτε θέση λαµβάνεται υπ΄όψη και ο χειρότερος γύρος των 

ισοβαθµούντων. 

13. Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 
3. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών 

που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 

14. Προαιρετικοί κανονισµοί 
4. Ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερους από τους κατωτέρω 

περιορισµούς ή αλλαγές: 
α) Να περιορίσει τον χρόνο εργασίας έως τα 7 λεπτά. 
β) Να προκηρύξει περισσότερους γύρους. 
γ) Να µη µετράει η προσγείωση. 
δ) Να επιτρέψει και άλλους τύπους µοτέρ 
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