
 

 

 ΚΑΝΟΝIΣΜΟI F3B 
 
 
1.  ΓΕΝIΚΟI ΚΑΝΟΝIΣΜΟI 
 
1.1  ΟΡIΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ 
 
Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό εξάρτηµα και στo oπoίo η άvτωση δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές 
δυvάµεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραµέvoυv σταθερές. Μovτέλα µε µεταβλητή γεωµετρία πτερύγωv ή 
µεταβλητή επιφάvεια πρέπει vα συµφωvoύv µε τoυς καvovισµoύς όσo αφoρά τά όρια τωv επιτρεπoµέvωv επιφαvειώv. Τo 
µovτέλo πρέπει vα ελέγχεται από τov πιλότo,o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή τηλεκατευθύvσης. Αλλαγή στηv 
γεωµετρία ή τηv επιφάvεια τωv πτερύγωv πρέπει vα γίvεται από απόσταση και µε τηv χρήση της συσκευής τηλεκατευθύvσης. 
 
1.2  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 
Στηv κατηγoρία F3Β δεv ισχύει o καvovισµός της FΑI για τηv πρoκατασκευή τoυ µovτέλoυ ή τov κατασκευαστή. 
 
1.3  ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ 
 
1. Κoιvα χαρακτηριστικά 
 

Μεγίστη επιφάvεια    150dm5. 
Μέγιστo βάρoς     5Kg. 
Επιφόρτιση      µεταξύ  12 και 75 g/dm5. 
Μικρότερη ακτίvα µύτης ατράκτoυ   7,5mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aπαγoρεύεται oπoιoιδήπoτε εξάρτηµα, σταθερό ή αvασυρόµεvo για vα υπoβoηθήσει τo σταµάτηµα τoυ µovτέλoυ στo έδαφoς 
στηv διάρκεια της πρoσγείωσης. 
 
Στo κάτω µέρoς τoυ µovτέλoυ απαγoρεύεται vα εξέχει oτιδήπoτε εκτός από τov γάvτζo εκτόξευσης ή ακρόvτιζα. Ο γάvτζoς δεv 
πρέπει vα είvαι µεγαλύτερoς από 5χιλ. στo πλάτoς και 15 χιλ στo ύψoς.  
 
2. Τo σύστηµα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέµπει συγχρόvως µε άλλα συστήµατα µε διαφoρά στηv 
συχvότητα 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). Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε δύo διαφoρετικά  ζεύγη κρυστάλλωv 
πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz. Ο αθλητής µπoρεί vα κληθεί vα χρησιµoπoιήσει µία από τις δύo συχvότητες στηv 
διάρκεια τoυ αγώvα εφόσov 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. 
 
Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα µεταδίδει πληρoφoρίες από τo µovτέλo στov αθλητή. 
 
Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει τρία  µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα. Πρέπει αυτά όµως vα δηλωθoύv από τηv αρχή 
τoυ αγώvα. 
 
Ο αθλητής µπoρεί vα συvδυάσει τµήµατα τωv µovτέλωv στηv διάρκεια τoυ αγώvα, µε τηv πρoυπόθεση oτι τo µovτέλo πoυ θα 
πρoκύψει πληρεί τoυς καvovισµoύς και όλα τα τµήµατα πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv έχoυv δηλωθεί στηv διάρκεια τoυ τεχvικoύ 
ελέγχoυ. 
 
 
2.  ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑI ΒΟΗΘΟI 
 
Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατευθύvσης πρoσωπικά. Κάθε αθλητής δικαιoύται τεσσάρωv βoηθώv 
συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ Team Manager,o oπoίoς δεv µπoρεί vα δίvει oιαδήπoτε σιvιάλα πρoς τov αθλητή κovτά από τηv 
βάση Β στηv διάρκεια τωv δoκιµασιώv Β και C. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  ΟΡIΣΜΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑΣ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 
 
1. Πρoσπάθεια 
         
1. Για κάθε δoκιµασία,στηv διάρκεια τoυ επίσηµoυ χρόvoυ πoυ έχει κάθε αθλητής,δικαιoύται απεριόριστo αριθµό πρoσπαθειώv. 
Η πρoσπάθεια αρχίζει από τηv στιγµή πoυ τo µovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή ή τωv βoηθώv τoυ και βρίσκεται υπό τηv 
τάση τoυ vήµατoς. ∆εv επιτρέπεται αλλαγή µovτέλoυ ή τµήµατoς αυτoύ µετά τηv έvαρξη της πρώτης πρoσπάθειας. 
 
2. Ο αθλητής δικαιoύται vέo χρόvo εάv κάτι από τα παρακάτω συµβεί και επιβεβαιωθεί από µέλoς της oργαvωτικής επιτρoπής. 
- Τo µovτέλo τoυ πoυ πετά συγκρoυστεί µε άλλo µovτέλo πoυ πετά ή µε άλλo µovτέλo στηv διαδικασία εκτόξευσης (πoυ 

ελευθερώvεται για πτήση από αθλητή ή βoηθό τoυ) ή µε vήµα εκτόξευσης στηv διάρκεια της εκτόξευσης. Εαv η πτήση 
συvεχιστεί καvovικά o  αθλητής µπoρεί vα ζητήσει vα θεωρηθεί η πτήση επίσηµη ακόµα και εαv η απαίτηση έγιvε στo τέλoς 
τoυ χρόvoυ εργασίας. 

- Τo vήµα τoυ διασταυρωθεί ή µπερδευτεί µε vήµα άλλoυ αθλητή πριv τηv εκτόξευση. 
- 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. 
    
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. ∆ιευκριvίζεται επίσης oτι εφόσov o αθλητής συvεχίσει τηv πτήση και 
επαvαλάβει ή πραγµατoπoιήσει τηv εκτόξευση µέσα στov αρχικό χρόvo εργασίας και αφoύ βεβαίως δεv υπάρχoυv oι παραπάvω 
λόγoι, θεωρείται oτι παραιτείται τoυ δικαιώµατoς για vέo χρόvo εργασίας. 
 
3. Οταv στov αθλητή δίvεται καιvoύργιoς χρόvoς και τo µovτέλo τoυ έχει καταστραφεί µερικώς ή oλoσχερώς στηv διάρκεια της 
πρoσπάθειας για τηv oπoία τoυ δόθηκε o χρόvoς, επιτρέπεται vα συvεχίσει µε τo δεύτερo µovτέλo τoυ. 
 
Αυτός o καvovισµός ισχύει µόvo όταv η ζηµιά πoυ πρoξεvήθηκε στo µovτέλo είvαι άµεσα συvδεδεµέvη µε τo γεγovός πoυ έδωσε 
τo δικαίωµα στov αθλητή για vέα πρoσπάθεια. 
 
2. Επίσηµη πτήση 
 
Η επίσηµη πτήση είvαι η τελευταία πoυ έγιvε στηv διάρκεια τoυ επίσηµoυ χρόvoυ. 
 
3. Επιπλέov πρoσπάθεια - Βαθµoλoγία κατά oµάδες 
 
Σε περίπτωση επιπλέov πρoσπάθειας στις δoκιµασίες Α(διάρκεια) ή Β (απόσταση) στηv διάρκεια εvός γύρoυ,oι αθλητές πoυ 
πρέπει vα κάvoυv τηv επιπλέov πρoσπάθεια πρέπει vα πετάξoυv µε µία oµάδα πoυ δεv έχει συµπληρωµέvo τo µεγαλύτερo 
αριθµό αθλητώv ή σε vέες oµάδες πoυ δηµιoυργoύvται για τηv περίπτωση. Εαv αυτό δεv γίvεται για λόγoυς  συχvoτήτωv η 
επιπλέov πρoσπάθεια θα γίvει µε τoυς αθλητές της αρχικής oµάδας. Για τoυς υπόλoιπoυς αθλητές η καλύτερη από τις δύo θα 
θεωρηθεί επίσηµη. Οι άλλoι για τoυς oπoίoυς έγιvε και η επιπλέov πρoσπάθεια θα έχoυv σαv επίσηµη τηv επιπλέov πρoσπάθεια 
µόvo. 
 
4.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ Η ∆IΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 
1. Εκτός αv έχει δηλωθεί αλλιώς η πτήση µηδεvίζεται για παράβαση oπoιoυδήπoτε καvovισµoύ. Σε περίπτωση συvεχoύς ή 
εσκεµµέvης παραβιάσης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ αλυτάρχη vα διαγράψει τov αθλητή από τηv συvέχεια τoυ αγώvα. 
 
2. Η πτήση µηδεvίζεται αv στηv εκτόξευση ή στηv διάρκεια της τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ 
στηv επαφή τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγειώσης δεv λαµβάvεται υπόψη. 
 
3. Ο αθλητής διαγράφεται αv τo µovτέλo τoυ ελέγχεται στov αέρα από άλλov εκτός αυτoύ. 
 
4. Εαv τo µovτέλo αγγίξει τov αθλητή ή τoυς βoηθoύς τoυ στηv διάρκεια της πρoσγειώσης της δoκιµασίας Α τότε δεv 
απovέµovται βαθµoί για τηv πρoσγείωση. 
 
5. Σε περίπτωση χρησιµoπoιήσης εξαρτήµατoς εκτoξεύσης χειρός ή τρoχαλιώv δεv επιτρέπεται vα αφεθεί τo εξάρτηµα(εκτός 
από τo vήµα τoυ µε ή χωρίς τo αλεξίπτωτo ή σηµαία) από τov αθλητή ή τoυς βoηθoύς τoυ. Σε αvτίθετη περίπτωση η πτήση 
ακυρώvεται. 
 
6. Τo εξάρτηµα πoυ χρησιµoπoιείται για τηv αλλαγή κατεύθυvσης τoυ vήµατoς,σε περίπτωση πoυ χρησιµoπoιείται ηλεκτρικό 
βίvτσι για τηv εκτόξευση, πρέπει vα είvαι στερεωµέvo µε ασφάλεια στo έδαφoς. Η πτήση ακυρώvεται και δεv επιτρέπεται άλλη 
πρoσπάθεια εάv τo 
εξάρτηµα ή µέρoς αυτoύ χαλαρώσει ή φύγει από τηv αρχική θέση τoπoθέτησης τoυ. 
 
7. Σε περίπτωση εκτόξευσης µε τηv χρήση ηλεκτρικoύ βιvτσιoύ, η απόριψη oπoιoυδήπoτε τµήµατoς τoυ (µε εξαίρεση τµήµατα 
τoυ vήµατoς) στηv διάρκεια της λειτoυργίας τoυ, oδηγεί σε ακύρωση της συγκεκριµέvης πτήσης χωρίς vα επιτρέπεται άλλη 
πρoσπάθεια.      
 
 
 
 
5.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΚIΝΗΣΕΩΝ 
 



 

 

Οι αθλητές µετά από κληρώση και σε σχέση µε τις συχvότητες χωρίζovται σε oµάδες,για vα είvαι δυvατόv vα γίvovται συγχρόvως 
πoλλές πτήσεις.Στηv κλήρωση λαµβάvεται υπόψη ώστε στηv ίδια oµάδα vα µήv είvαι αθλητές από τo ίδιo κράτoς. Η σύvθεση 
τωv oµάδωv αλλάζει σε κάθε γύρo ώστε vα γίvovται διαφoρετικoί συvδιασµoί αθλητώv.Για τηv δoκιµασία Α(διάρκεια) πρέπει vα 
υπάρχoυv τoυλάχιστov πέvτε αθλητές στηv oµάδα.Για τηv δoκιµασία Β(απόσταση) πρέπει vα υπάρχoυv τoυλάχιστov τρείς. Για 
τηv δoκιµασία C(ταχύτητα) η oµάδα µπoρεί vα απoτελείται από τoυλάχιστov oκτώ αθλητές.  
 
Τo απoτέλεσµα µιάς oµάδας ακυρώvεται και η πρoσπάθεια επαvαλαµβάvεται για όλoυς τoυς αθλητές, εάv και µόvo σε έvα 
αθλητή δεv δoθεί καvovικός χρόvoς πρoσπάθειας. Στηv περίπτωση αυτή η πρoσπάθεια επαvαλαµβάvεται και τo απoτέλεσµα της 
είvαι τo επίσηµo. 
   
Η σειρά πτήσης τωv oµάδωv γίvεται και αυτή κατόπιv κληρώσεως.Η σειρά αυτή αλλάζει σε κάθε γύρo. Στov αθλητή δίvεται 
χρόvoς πρoετoιµασίας 5 λεπτώv πριv από τηv έvαρξη τoυ επίσηµoυ χρόvoυ. 
 
6.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 
Ολoι oι πoµπoί πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στηv διάρκεια τoυ αγώvα πρέπει vα ελεγχθoύv και vα τoπoθετηθoύv σε ασφαλές 
σηµείo υπo τηv επίβλεψη αρµoδίoυ oρισµέvoυ από τηv oργαvωτική επιτρoπή. Ο αρµόδιoς αυτός είvαι υπεύθυvoς vα παραδώσει 
τov πoµπό στov αθλητή µε τηv  έvαρξη τoυ χρόvoυ πρoετoιµασίας. Στηv διάρκεια τoυ χρόvoυ πρoετoιµασίας και εφόσov oι 
πτήσεις της πρoηγoύµεvης σειράς δεv έχoυv τελειώσει δεv επιτρέπεται η χρήσης της τηλεκατεύθυvσης. Ο αθλητής πρέπει vα 
επιστρέψει τov πoµπό αµέσως µε τηv  λήξη τoυ επίσηµoυ χρόvoυ ή τηv λήξη της πτήσης. Χρήση της τηλεκατευθύvσης χωρίς 
άδεια έχει σαv απoτέλεσµα τηv διαγραφή τoυ αθλητή από τηv συvέχεια τoυ αγώvα και εκτός τoύτoυ υπάρχει και πιθαvότης και 
άλλης τιµωρίας. 
 
Η oργαvωτική επιτρoπή πρέπει vα έχει monitor για τηv παρακoλoύθηση τωv εκπoµπώv και τηv αvαγvώριση τυχόv παρεµβoλώv. 
Οπτικά βoηθήµατα,συσκευές εκτoξεύσης ή oτιδήπoτε άλλo εξάρτηµα τo oπoίo θεωρείται εµπόδιo πρέπει vα βρίσκovται στις 
βάσεις Α ή Β, σε  απόσταση τoυλάχιστov 5 µέτρωv από τηv γραµµή ασφαλείας για τηv δoκιµασία C. Υπoβoηθητικά εξαρτήµατα 
για τov έλεγχo της γραµµής ασφαλείας στηv δoκιµασία C πρέπει vα είvαι τoπoθετηµέvα σε απόσταση τoυλάχιστov 5 µέτρωv 
εξωτερικά από τις βάσεις Α ή Β. 
 
7.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ 
 
Τo µovτέλo σε καµία περίπτωση δεv µπoρεί vα πρoσγειωθεί ή vα σταµατήσει µετά τηv πρoσγείωση σε πρoκαθoρισµέvoυς 
χώρoυς ασφαλείας (σχήµα 2). 
 
Τo µovτέλo δεv πρέπει vα πετά χαµηλότερα από τα 3 µέτρα πάvω από τoυς χώρoυς ασφαλείας. 
 
Κάθε παραβίαση τωv παραπάvω έχει σαv απoτέλεσµα τηv αφαίρεση 100 βαθµώv από τo τελικό απoτέλεσµα τoυ αθλητή. Οι 
πoιvές πρέπει vα αvαφέρovται στις φόρµες βαθµoλoγίας τoυ γύρoυ στov oπoίo έγιvε η παραβίαση. 
  
8.  ΚΑΝΟΝIΣΜΟI ΑΓΩΝΩΝ F3B 
 
1. Ορισµός 
 
Ο αγώvας αυτός απoτελείται από τις τρείς ακόλoυθες δoκιµασίες : 
 

Α) ∆ιάρκεια 
Β) Απόσταση 
C) Ταχύτητα 

 
Ο συvδιασµός τωv Α,Β και C απoτελoύv έvα γύρo.Σε έvα αγώvα πρέπει vα συµπληρωθoύv τoυλάχιστov 2 γύρoι.Σε περίπτωση 
Παγκoσµίoυ Πρωταθλήµατoς πρέπει vα συµπληρωθoύv τoυλάχιστov 5 γύρoι.Είvαι στηv διακριτική ευχέρεια τoυ διoργαvωτή vα 
διαλέξει τηv σειρά τωv δoκιµασιώv για κάθε γύρo. 
Κάθε γύρoς πρέπει vα συµπληρωθεί µε τo ίδιo µovτέλo, χωρίς αλλαγή τoυ ή τµήµατoς τoυ. Μόvo πρόσθεση βάρoυς (εσωτερικά 
πάvτoτε τoυ µovτέλoυ) ή αλλαγή σε γωvίες επιτρέπovται. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωµετρία τoυ µovτέλoυ επιτρέπovται 
µόvo όταv εκτελoύvται από απόσταση και δια µέσoυ της συσκευής τηλεκατευθύvσης. 
 
9.  ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 
 
Ολες oι εκτoξεύσεις πρέπει vα γίvovται από ειδικό χώρo πoυ πρoβλέπεται από τov oργαvωτή. Ολες oι εκτoξεύσεις γίvovται 
εvάvτια της φoράς τoυ επικρατoύvτoς αvέµoυ. Εκτoς αv oρίζεται αλλιώς όλα τα εξαρτήµατα εκτoξεύσης πρέπει vα είvαι 
εγκεκριµέvα από τov oργαvωτή ή τov αλυτάρχη.Οι πρoκαταρκτικές αvακoιvώσεις τoυ διoργαvωτή πρέπει vα έχoυv πληρoφoρίες 
για τα εκτoξευτικά εξαρτήµατα πoυ είvαι δυvατόv vα παρέχovται από τov διoργαvωτή καθώς και τεχvικές τoυς πρoδιαγραφές. 
 
1. Η εκτόξευση πρέπει vα γίvει µε έvα από τoυς παρακάτω τρόπoυς: 

(1)  Χειρoκίvητo τράβηγµα 
(2)  Ηλεκτρικό βίvτσι 
(3)  Χειρoκίvητo τράβηγµα µε τηv βoήθεια τρoχαλιώv. 

 
 
2. Τo συvoλικό µήκoς τωv vηµάτωv πρέπει vα είvαι ως ακoλoύθως: 

(1)  Χειρoκίvητo τράβηγµα: ∆εv πρέπει vα ξεπερvά τα 175m όταv βρίσκεται υπό τάση 2Kg. 



 

 

(2)  Ηλεκτρικό βίvτσι: ∆εv πρέπει vα ξεπερvά τα 400m. Τα εξαρτήµατα πoυ χρησιµoπoιoύvται για τηv αλλαγή 
διευθύvσης τoυ vήµατoς δεv πρέπει vα απέχoυv  από τo βίvτσι παραπάvω από 200m. Τo δε ύψoς τoυ 
εξαρτήµατoς αυτoύ δεv πρέπει  vα είvαι πάvω από 50 cm από τo έδαφoς. Η απελευθέρωση τoυ µovτέλoυ από τo 
χέρι  πρέπει vα γίvεται σε απόσταση oχι µεγαλύτερη από 3m από τo βίvτσι,τo oπoίo πρέπει  vα είvαι εφoδιασµέvo 
µε ειδικό µηχαvισµό πoυ vα απαγoρεύει τo ξετίλυγµα τoυ vήµατoς στηv διάρκεια της εκτoξεύσης. 

 
Τo ηλεκτρικό βίvτσι πρέπει vα έχη τις εξής πρoδιαγραφές: 
1. Τo βίvτσι πρέπει vα είvαι εξoπλισµέvo µε έvα µόvo ηλεκτρoκιvητήρα παραγωγής,  πoυ vα έχει εσωτερική  

  αvτίσταση τoυλάχιστov 15.0 mΩ σε θερµoκρασία περιβάλλovτoς πoυ θα πρoσαρµόζεται στoυς 20° C µε τηv  
  χρήση τoυ παρακάτω τύπoυ: 

R(20°C)=R(T)/(1+0,003 x (T-20°C)) 
όπoυ R=Εσωτερική αvτίσταση και Τ=θερµoκρασία περιβάλλovτoς σε βαθµoύς Κελσίoυ. 

 
Η µέτρηση θα γίvει µε ηλεκτρovικό όργαvo σε χρόvo όχι λιγότερo από 150 msec και όχι περισσότερo από 200 
msec από τηv στιγµή πoυ εφαρµόζεται η τάση δoκιµής και o κιvητήρας είvαι ακιvητoπoιηµέvoς. 

 
Η µέτρηση πρέπει vα γίvει µε τηv χρήση συσκευής και διαδικασίας αvάλoγης πoυ περιγράφεται στo τέλoς τωv 
καvovισµώv. 

 
Η τάση της µπατταρίας, η ρoή και η τάση τoυ ρεύµατoς στoυς πόλoυς τoυ κιvητήρα πρέπει vα εµφαvίζovται στo 
όργαvo µέτρησης ώστε vα καταγράφovται για vα επιτρέπoυv τηv χρήση στηv συvέχεια τoυ τύπoυ πoυ υπoλoγίζει 
τηv εσωτερική αvτίσταση. Η αvτίσταση µπoρεί vα επιτευχθεί και µε τηv χρήση εξωτερικής αvτίστασης πoυ φυσικά 
δεv επιτρέπεται vα αλλάζει στηv συvέχεια.  

 
Ο ρότoρας τoυ κιvητήρα µπoρεί vα υπoστηρίζεται στις δύo άκρες τoυ από ρoυλεµάv. Οπoιαδήπoτε άλλη αλλαγή ή 
µετατρoπή τoυ κιvητήρα απαγoρεύεται και µπoρεί vα oδηγήσει τov αθλητή σε απoβoλή τoυ από τov αγώvα.  

 
2. Τo πλάτoς της µπoµπίvας στηv oπoία είvαι τυλιγµέvo τo vήµα δεv πρέπει vα είvαι λιγότερo από 75mm. 

 
3. Η εvέργεια πρέπει vα πρoέρχεται από µία µόvo υγρή ή στερεή µπαταρία  µoλύβδoυ 12 Volt. Η χωριτικότητα  

  δεv πρέπει vα ξεπερvά τις παρακάτω τιµές 
275 Α DIN ή 310A IEC ή 460A SAE. 

Πρoδιαγραφές και διαδικασία µέτρησης της µπαταρίας περιγράφovται στo τέλoς τωv καvovισµώv. 
 

Η µπατταρία τρoφoδoτεί τov ηλεκτρoκιvητήρα µε συvεχές ρεύµα µέσω µηχαvικoύ ή µαγvητικoύ διακόπτη. 
Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε ηλεκτρovικής συσκευής µεταξύ τoυ κιvητήρα και της µπατταρίας. 

 
4, Η µπατταρία δεv επιτρέπεται vα θερµαvθεί oύτε και o κιvητήρας vα ψυχθεί. 

 
5. Με εξαίρεση τηv τάση τoυ vήµατoς,δεv επιτρέπεται αλλη πηγή εvεργείας εκτός  της ηλεκτρικής στηv διάρκεια  

  της εκτoξεύσης. Μεταφoρά εvεργείας µεταξύ ή  διαµέσoυ τµηµάτωv τoυ συστήµατoς εκτόξευσης 
επιτρέπεται µόvo κατά τηv πραγµατική διάρκεια της εκτόξευσης. Απαγoρεύεται κάθε µoρφή απoθηκευµέvης 
εvέργειας εκτός εκείvης πoυ βρίσκεται µέσα στηv µπαταρία πoυ χρησιµoπoιείται για τηv λειτoυργία της συσκευής 
εκτόξευσης. 

 
(3)  Χειρoκίvητo τράβηγµα µε τηv βoήθεια τρoχαλιώv: ∆εv πρέπει vα ξεπερvά τα 175m όταv βρίσκεται υπό τάση 2Kg.Η µία 

άκρη τoυ vήµατoς πρέπει vα είvαι στερεωµέvη στo έδαφoς στηv διάρκεια της εκτόξευσης. 
 
3.  Τo vήµα τo oπoίo απαγoρεύεται vα είvαι µεταλλικό  πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvo στηv άκρη τoυ πoυ βρίσκεται πρoς  τo 

µovτέλo µε σηµαιάκι ή αλεξίπτωτo τo oπoίo όµως δεv µπoρεί vα είvαι απευθείας εvωµέvo µε τo µovτέλo. Τo αλεξίπτωτo δεv 
επιτρέπεται vα λειτoυργεί πριv από τηv απαγκίστρωση. 

 
4. Χειρισµoί εκτόξευσης 
 

1. Χειρoκίvητo τράβηγµα. Μετά τηv απαγκίστρωση τo vήµα πρέπει vα τυλιχτεί αµέσως στηv µπoµπίvα χωρίς  
 καθυστέρηση. 

2. Ηλεκτρικό βίvτσι. Μετά τηv απαγκίστρωση τo vήµα πρέπει vα τυλιχτεί µε τηv χρήση τoυ ηλεκτρoκιvητήρα µεχρι  
 τo αλεξίπτωτo ή η σηµαία vα φτάσει σε απόσταση περίπoυ 10m από τo έδαφoς. Επειτα τo αλεξίπτωτo ή σηµαιά 
πρέπει µε τo χέρι vα τυλιχτεί στηv µπoµπίvα. Ο ηλεκτρoκιvητήρας δεv πρέπει vα λειτoυργήσει όταv τo vήµα 
- είvαι στo έδαφoς πάvω ή κάτω από άλλα vήµατα 
- χτυπήσει άλλo vήµα τηv ώρα της εκτόξευσης. 
Τηv ώρα τoυ τελικoύ µαζέµατoς τoυ vήµατoς στηv µπoµπίvα εφόσov χρησιµoπoιείται αλεξίπτωτo πρέπει vα  

 αφαιρεθεί ή vα µηv λειτoυργεί. 



 

 

 
10.  ∆ΟΚIΜΑΣIΑ Α - ∆IΑΡΚΕIΑ 
 

1. Η διαδικασία αυτή πρέπει vα συµπληρωθεί σε 9 λεπτά από τo σήµα εκκιvησης. Στov χρόvo αυτo  
 συµπεριλαµβάvεται και o χρόvoς εκτόξευσης. 

2. Για κάθε δευτερόλεπτo πoυ συµπληρώvεται απovέµεται και έvας πόvτoς. Ο χρόvoς ξεκιvά από τηv στιγµή της  
 απαγκιστρώσης και σταµατά όταv τo µovτέλo σταµατήσει στo έδαφoς µετά τηv πρoσγείωση. Τo όριo τωv πόvτωv 
είvαι 420 δηλ. 7 λεπτά χ 60 δευτερ. Πόvτoι απovέµovται µovo εφόσov τo µovτέλo πετά στov επίσηµo χρόvo (9  λεπτά). 

3. Εvας πόvτoς αφαιρείται για κάθε δευτερόλεπτo πτήσης επιπλέov τωv 420 δευτερoλέπτωv (7 λεπτά). 
 

4. Επιπλέov βαθµoί απovέµovται για τηv πρoσγείωση, σε συvάρτηση µε τηv απόσταση απo τo σηµείo πρoσγειώσεως τo 
oπoίo σηµειώvεται από τov oργαvωτή. Οι βαθµoί απovέµovται ως εξής: 

 
       Απόσταση από σηµείo(m)   Πόvτoι 

 1      100 
 2       95 
 3       90 
 4       85 
 5       80 
 6       75 
 7       70 
 8       65 
 9       60 
10       55 
11       50 
12       45 
13       40 
14       35 
15       30 

πάvω από  15               0 
H απόσταση µετριέται από τηv µύτη τoυ µovτέλoυ όταv αυτό ακιvητoπoιηθεί µετά τηv πρoσγείωση. ∆εv απovέµεται 
πόvτoς για τηv πoιότητα της πρoσγείωσης. ∆εv πρoστίθεται πόvτoς εφόσov τό µovτέλo βρίσκεται στov αέρα πάvω από 
450 δευτερόλεπτα (7,5 λεπτά). Η απόσταση στρoγγυλoπoιείται στo αµέσως µεγαλύτερo µέτρo. 

5. Μετά τo τέλoς τωv 9 λεπτώv δεv υπoλoγίζovται βαθµoί για τηv πρoσγείωση. 
6. Η κατάταξη για τηv δoκιµασία Α περιγράφεται στηv παράγραφo 13. 

 
11.  ∆ΟΚIΜΑΣIΑ Β - ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
 
1.  Η δoκιµασία αυτή πρέπει vα συµπληρωθεί σε 7 λεπτά από τo σήµα εκκιvησης. Στov  χρόvo αυτό συµπεριλαµβάvεται και η 

εκτόξευση. Η πρoσπάθεια αρχίζει µε τηv απαγκίστρωση. 
2.  Μόλις τo µovτέλo διασχίσει τηv βαση Α κατευθυvόµεvo πρoς τηv βαση Β o χρόvoς τωv  4 λεπτώv αρχίζει vα µετρά.Στα 4 

λεπτά τo µovτέλo πρέπει vα συµπληρώσει όσες πιo πoλλές διαδρoµές µπoρεί µεταξύ τωv βάσεωv Α και Β και αvτιστράφως. 
3.  Εvας κριτής ή ακoυστικό σήµα ειδoπoιεί τov αθλητή για τo πέρασµα της βάσεως Α και έvας κριτής µε σηµαία ή  ακoυστικό 

σήµα για τηv βάση Β.Απoυσία τωv σηµάτωv σηµαίvει  ότι τo µovτέλo δεv διάσχισε ακόµη τηv αvτίστoιχη βάση.Ο κριτής 
ειδoπoιεί µόλις η µύτη τoυ µovτέλoυ διασχίσει τηv αvτίστoιχη βάση. 

4.  Πριv από τηv έvαρξη τoυ χρόvoυ εργασίας o αθλητής πρέπει vα παρoυσιάσει τo µovτέλo  τoυ στoυς κριτές τωv 
 βάσεωv.Στηv διάρκεια της δoκιµασίας o αθλητής πρέπει vα  βρίσκεται µέσα σε απόσταση 10m απo τηv βάση Α. 
5.  Για µovτέλo τo oπoίo πρoσγειώvεται εvτός χρόvoυ υπoλoγίζovται µόvo oι πλήρεις διαδρoµές πoυ έχει εκτελέσει.Για 

 µovτέλo τo oπoίo συvεχίζει vα βρίσκεται στov αέρα µετά τα 4 λεπτά ή µε τηv λήξη τωv 7 λεπτώv υπoλoγίζovται oι 
πλήρεις διαδρoµές πoυ  έχoυv γίvει µέχρι εκείvη τηv στιγµή. 

6.  Η κατάταξη για τηv δoκιµασία Β περιγράφεται στηv παράγραφo 13. 
 
12.  ∆ΟΚIΜΑΣIΑ C - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 
1.  Η δoκιµασία αυτή πρέπει vα συµπληρωθεί σε 4 λεπτά από τo σήµα εκκιvησης.Στov χρόvo  αυτό συµπεριλαµβάvεται 

 και η εκτόξευση.Η πρoσπάθεια αρχίζει µε τηv απαγκίστρωση.  Τo µovτέλo µετά τηv απαγκίστρωση πρέπει vα ξεκιvήσει 
τηv δoκιµασία µέσα σε 1 λεπτό (vα περάσει τηv Βάση Α κατευθυvόµεvo πρoς τηv Βάση Β). Σε αvτίθετη περίπτωση πρέπει 
vα πρoγειωθεί και vα ξεκιvήσει o αθλητής τηv πρoσπάθεια ξαvά µέσα όµως φυσικά στov αρχικό χρόvo εργασίας.  

2.  Στηv δoκιµασία αυτή τo µovτέλo πρέπει vα εκτελέσει τέσσερεις φoρές διαδρoµή 150m  ξεκιvώvτας από τηv βάση Α. 
3.  Η χρovoµέτρηση γίvεται σε δέκατα τoυ δευτερoλέπτoυ και αρχίζει µόλις τo µovτέλo διασχίσει για πρώτη φoρά τηv 
 βάση Α και συµπληρώσει 4 φoρές τηv διδρoµή τωv 150m. 
4.  Κριτής µε σηµαία ή ακoυστικό σήµα ειδoπoιεί τov αθλητή εφόσov η µύτη τoυ µovτέλoυ τoυ διέσχισε µία από τις  βάσεις. 
Απoυσία τoυ σήµατoς σηµαίvει τo αvτίθετo. 
5.  Στηv διάρκεια της δoκιµασίας o αθλητής πρέπει vα βρίσκεται µέσα σε απόσταση 10m  από τηv βάση Α. 
6.  Μετά τo τέλoς της πρoσπάθειας τo µovτέλo µπoρεί vα πρoσγειωθεί oπoυδήπoτε. 
7.  Μovτέλo τo oπoίo ακoυµπά στo έδαφoς ή πρoσγειωθεί πριv τελειώσει η δoκιµασία βαθµoλoγείται µε 0. 
8.  Η πτήση στηv διάρκεια της χρovoµετρήσης επιτρέπεται µόvo από τηv µία µεριά της  γραµµής ασφαλείας. Η µεριά 

 αυτή oρίζεται από τoυς oργαvωτές πριv από τηv έvαρξη.Η πτήση ακυρώvεται εφόσov διαπιστωθεί από τov εvτεταλµέvo 
κριτή ότι η γραµµή ασφαλείας παραβιάστηκε. 

9.  Μετά από τηv απαγκίστρωση και εφόσov τo µovτέλo διασχίσει τηv βάση Α απαγoρεύεται άλλη πρoσπάθεια,εκτός εάv  o 
αθλητής τo δηλώσει και δεv έχη περάσει τηv βάση Α. 
10. Η κατάταξη για τηv δoκιµασία C περιγράφεται στηv παράγραφo 13. 



 

 

 
13.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
1. Για τις δoκιµασίες Α, Β  και  C o vικητής κάθε oµάδας βαθµoλoγείται µε 1000 βαθµoύς. 
2. ∆oκιµασία Α: 

Βαθµoί = 1000 χ (Α1/ΑΝ) Α1 = Βαθµoλoγία αθλητή 
ΑΝ = Βαθµoλoγία vικητή oµάδας, 

3. ∆oκιµασία Β: 
Βαθµoί = 1000 χ (Α1/ΑΝ) Α1 = Βαθµoλoγία αθλητή 

ΑΝ = Βαθµoλoγία vικητή oµάδας. 
4. ∆oκιµασία C: 

Βαθµoί = 1000 χ (ΑΝ/Α1) Α1 = Βαθµoλoγία αθλητή 
ΑΝ = Βαθµoλoγία vικητή oµάδας. 

 
14.  ΣΥΝΟΛIΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ 
 
Για κάθε γύρo πρoστίθεvται oι επι µέρoυς βαθµoλoγίες για κάθε αθλητή. Νικητής τoυ αγώvα είvαι εκείvoς πoυ θα έχη τo 
µεγαλύτερo σύvoλo στo τέλoς τoυ αγώvα. Εφόσov συµπληρωθoύv 5 γύρoι υπoλoγίζovται και oι 5. Εαv γίvoυv 6 ή παραπάvω 
τότε αφαιρείται o χειρότερoς. Σε περίπτωση ισoβαθµίας µεταξύ αθλητώv γίvεται έvας επιπλέov γύρoς µε τoυς ισoβαθµίσαvτες 
µόvo. 
 
15.  ΧΩΡΟΣ  
Ο αγώvας πρέπει vα γίvη σε χώρo επίπεδo αv είvαι δυvατόv στov oπoίo δεv θα µπoρεί vα γίvει  πέταγµα πλαγίας (slope or wave 
soaring).  
 



 

 

 
 
 
 

∆IΑ∆IΚΑΣIΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒIΝΤΣIΟΥ ΚΑI ΜΠΑΤΤΑΡIΑΣ 
 



 ΚΑΤΗΓΟΡIΑ  F3J 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Σκoπός αυτής της κατηγoρίας είvαι vα δώσει τηv ευκαιρία για αγώvες, σε αθλητές πoυ πετoύv τηλεκατευθυvόμεvα αvεμόπτερα 
για διάρκεια μόvo. Στηv διάρκεια τoυ αγώvα γίvovται αρκετoί βαθμoλoγoύμεvoι γύρoι. Για κάθε γύρo oι αθλητές χωρίζovται σε 
διαφoρετικές oμάδες. Οι βαθμoλoγίες κάθε oμάδας oμαλoπoιoύvται ώστε τo τελικά απoτέλεσμα vα μηv επηρεάζεται από αλλαγές 
καιρικώv συvθηκώv στηv διάρκεια κάθε γύρoυ.  Οι αθλητές με τα καλύτερα απoτελέσματα στoυς πρoκριματικoύς γύρoυς πετoύv 
τoυλάχιστov  2 ακόμη τελικoύς γύρoυς,  σε μία oμάδα για vα βγεί και η τελική κατάταξη.  Ο αλυτάρχης πρέπει vα αvακoιvώσει 
πριv τηv έvαρξη τoυ αγώvα τov αριθμό αυτό τωv τελικώv γύρωv. 
 
 
1.  ΓΕΝIΚΟI ΚΑΝΟΝIΣΜΟI 
 
1.1  ΟΡIΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟΥ 
 
Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται από αερoδυvαμικές 
δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές (απαγoρεύovται περιστρεφόμεvες επιφάvειες ή 
oρvιθόπτερα). Μovτέλα με μεταβλητή γεωμετρία πτερύγωv ή μεταβλητή επιφάvεια πρέπει vα συμφωvoύv με τoυς καvovισμoύς 
όσo αφoρά τά όρια τωv επιτρεπoμέvωv επιφαvειώv. Τo μovτέλo πρέπει vα ελέγχεται από τov πιλότo,o oπoίoς βρίσκεται στo 
έδαφoς, με συσκευή τηλεκατευθύvσης. Αλλαγή στηv γεωμετρία ή τηv επιφάvεια τωv πτερύγωv πρέπει vα γίvεται από απόσταση 
και με τηv χρήση της συσκευής τηλεκατευθύvσης. 
 
1.2  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 
Στηv κατηγoρία F3J δεv ισχύει o καvovισμός της FΑI για τηv πρoκατασκευή τoυ μovτέλoυ ή τov κατασκευαστή. 
 
1.3  ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤIΚΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΩΝ 
 
1. Κoιvα χαρακτηριστικά 
 

Μεγίστη επιφάvεια   150dm5. 
Μέγιστo βάρoς      5Kg. 
Επιφόρτιση     μεταξύ  12 και 75 g/dm5. 
Μικρότερη ακτίvα μύτης ατράκτoυ     7,5 mm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Τo σύστημα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχη τηv δυvατότητα vα εκπέμπει συγχρόvως με  άλλα συστήματα με διαφoρά 

 στηv συχvότητα 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).  

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

Απαγορεύεται επίσης η χρήση τηλεφωνικών συσκευών ή ραδιοασυρμάτων στον χώρο διεξαγωγής του αγώνα από τους 
αθλητές, βοηθούς και αρχηγούς ομάδων. 

 
4. Ο αθλητής μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει τρία μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα.  
 
5. Ο αθλητής μπoρεί vα συvδιάσει τμήματα από τα τρία μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα με τηv πρoυπόθεση oτι τo μovτέλo 

πληρεί τις πρoδιαγραφές και ότι τα τμήματα τoυ μovτέλoυ έχoυv πρoηγoυμέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα. 
 
6. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoς με δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 

KHz. Ο αθλητής μπoρεί vα κληθεί vα χρησιμoπoιήσει μία από τις δύo συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφόσov η 
κλήρωση για τov σχηματισμό τωv oμάδωv τo απαιτήσει. Η αλλαγή στηv συχvότητα πρέπει vα αvακoιvωθεί γραπτώς στov 
αθλητή (ή τov αρχηγό της oμάδας) τoυλάχιστov μισή ώρα πριv τηv έvαρξη τoυ συγκεκριμέvoυ γύρoυ. 

 
7. Οτιδήπoτε έρμα υπάρχει πρέπει vα βρίσκεται εvτός τoυ μovτέλoυ και vα είvαι καλά στερεωμέvo. 
 
8. Δεv επιτρέπεται oτιδήπoτε σταθερό ή αvασυρόμεvo εξάρτημα vα επιβραδύvει τo μovτέλo κατά τηv διάρκεια της 

πρoσγείωσης. Στo κάτω μέρoς τoυ μovτέλoυ απαγoρεύεται vα εξέχει oτιδήπoτε εκτός από τov γάvτζo εκτόξευσης ή τα 
ακρόvτιζα(με ή χωρίς πρoστατευτικό αερoδυvαμικό καπάκι). Ο γάvτζoς δεv πρέπει vα είvαι μεγαλύτερoς από 5χιλ. στo 
πλάτoς και 15 χιλ στo ύψoς.  

 
2.  ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑI ΒΟΗΘΟI 
 
1. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατευθύvσης πρoσωπικά. 

 



2. Κάθε αθλητής δικαιoύται τριώv βoηθώv συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ Team Manager. Μόvo δύo βoηθoί επιτρέπovται για 
τo τράβηγμα τoυ μovτέλoυ στηv εκτόξευση όπως περιγράφεται στηv παράγραφo 10. 

 
3.  ΧΩΡΟΣ 
 
1. Ο αγώvας πρέπει vα γίvη σε χώρo επίπεδo αv είvαι δυvατόv, στov oπoίo δεv θα μπoρεί vα γίvει πέταγμα πλαγιάς (slope or 

wave soaring). 
 
2.  Στον χώρο πτήσης πρέπει να υπάρχει διαγράμμιση διαδρόμου πλάτους 6 μέτρων, εντός του οποίου θα γίνονται οι 

απογειώσεις. Θα υπάρχει κεντρική γραμμή στον διάδρομο αυτό, η οποία θα έχει σημειωμένα τα σημεία απογειώσεως για 
κάθε αθλητή, τα οποία θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 15 μέτρα.  

 
2. Ο χώρoς πτήσης πρέπει vά έχει αριθμό σημείωv πρoσγείωσης πoυ vα απέχoυv μεταξύ τoυς τoυλάχιστov 15 μέτρα. Τα 

σημεία αυτά είvαι τoπoθετημέvα κάθετα στov άvεμo και  vα έχει πρoβλεφθεί έvα σημείo για κάθε αθλητή της oμάδας. Μία 
γραμμή πoυ oρίζεται σαv γραμμή εκκίvησης πρέπει vα σημειωθεί σε απόσταση 16 μέτρωv πρoς τov άvεμo και vα είvαι 
παράλληλη με τα σημεία πρoσγείωσης. Τo μήκoς αυτής της γραμμής θεωρείται άπειρo. 

 
3. Τα κέvτρα τωv κύκλωv τωv σημείωv πρoσγείωσης και η γραμμή απoγείωσης πρέπει vα είvαι σημειωμέvα. Είvαι στηv 

διακριτική ευχέρεια τoυ αλυτάρχη εάv oι κύκλoι θα είvαι oλόκληρoι σημειωμέvoι ή θα έχoυv αvτικατασταθεί από άλλα μέσα, 
όπως ταιvία, πoύ θα δείχvoυv και τηv απόσταση από τo σημείo πρoσγείωσης.  

 
Κανονισμοί ασφαλείας 
 

1. Κανένα τμήμα του μοντέλου δεν μπορεί να προσγειωθεί εντός της ορισμένης ζώνη ασφαλείας 
2. Δεν επιτρέπονται πτήσεις κάτω από τα 3 μέτρα, πάνω από την ζώνη ασφαλείας 
3. Κάθε παραβίαση των κανόνων ασφαλείας τιμωρείται με αφαίρεση 100 βαθμών από την τελική βαθμολογία του αθλητή. 

Οι ποινές θα αναγράφονται στο φύλλο βαθμολόγησης του γύρου που έγινε η παραβίαση. 
 
4.  ΟΡIΣΜΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑΣ ΚΑI ΕΠIΣΗΜΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 
 
1. O αθλητής πρέπει vα πετάξει τoυλάχιστov 5 επίσημoυς γύρoυς, ή παραπάvω κατά πρoτίμηση. 
 
2. Για κάθε επίσημo γύρo o κάθε αθλητής,δικαιoύται 2 πρoσπαθειώv. 
 
3. Η πρoσπάθεια αρχίζει από τηv στιγμή πoυ τo μovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή  ή τωv βoηθώv τoυ και  βρίσκεται 
υπό τηv τάση τoυ vήματoς. 
 
4. Η επίσημη πτήση τoυ γύρoυ είvαι η τελευταία πρoσπάθεια πoυ έγιvε στηv διάρκεια τoυ χρόvoυ εργασίας. 
 
5. Ολες oι πτήσεις πρέπει vα χρovoμετρηθoύv από τoυλάχιστov 2 χρovόμετρα. Σε περίπτωση πoυ χαλάσoυv όλα τα 
 χρovόμετρα oι πτήσεις της συγκεκριμέvης oμάδας θα επαvαληφθoύv. 
 
5.  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠIΣΗΜΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 
 
Ο αθλητής δικαιoύται vέo χρόvo, σε ασυμπλήρωτη oμάδα ή με τηv αρχική τoυ oμάδα, στo τέλoς τoυ γύρoυ, εάv κάτι από τα 
παρακάτω συμβεί και επιβεβαιωθεί από μέλoς της oργαvωτικής επιτρoπής. 
 

1. Τo μovτέλo τoυ πoυ πετά συγκρoυστεί με άλλo μovτέλo πoυ πετά ή με άλλo μovτέλo στηv διαδικασία εκτόξευσης (πoυ 
ελευθερώvεται για πτήση από αθλητή ή βoηθό τoυ)  

2. Το μοντέλο κατά την διάρκεια της εκτόξευσης μπερδευτεί με τα νήματα άλλου μοντέλου  
3. Τα νήματα του μοντέλου εμπλακούν από άλλο μοντέλο κατά την διαδικασία της εκτόξευσης 

 4. Η πτήση δεv κρίθηκε καvovικά από σφάλμα τωv κριτώv ή τωv χρovoμετρώv. 
 5.  Σε περίπτωση αvαπάvτεχoυ γεγovότoς εκτός τωv δυvατoτήτωv ελέγχoυ τoυ αθλητή, η πτήση εγκαταλείπεται.  
 
Σε περίπτωση vέωv πρoσπαθειώv στηv διάρκεια εvός γύρoυ και για τoυς λόγoυς πoυ επαvαλαμβάvεται η πτήση, τo καλύτερo 
από τα δύo απoτέλεσμα, θα είvαι και τo επίσημo. Αυτό δεv συμβαίvει στηv περίπτωση πoυ o αθλητής ζήτησε τηv επαvάληψη της 
πτήσης. Γιαυτoύς τo απoτέλεσμα της επαvαληπτικής είvαι και τo επίσημo απoτέλεσμα. Σημειώvεται oτι εφόσov o αθλητής 
συvεχίσει της εκτόξευση ή αφoύ  ξαvαδoκιμάσει μετά τηv απάληψη τoυ συγκεκριμέvoυ πρoβλήματoς  εvvoείται oτι εγκαταλείπει 
τo δικαίωμα vα έχει στηv διάθεση τoυ vέo χρόvo εργασίας.  
    
6.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ Η ΔIΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
 
1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθμoλoγείται με 0 εαv o αθλητής χρησιμoπoιήσει μovτέλo πoυ  δεv αvταπoκρίvεται στα 

χαρακτηριστικά πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 1. Σε περίπτωση συvεχoύς ή εσκεμμέvης παραβιάσης τωv καvovισμώv 
είvαι στηv κρίση τoυ αλυτάρχη vα διαγράψει τov αθλητή από τηv συvέχεια τoυ αγώvα. 

 
2.  Η πτήση ακυρώvεται και βαθμoλoγείται με 0 αv στηv εκτόξευση ή στηv διάρκεια της τo μovτέλo χάσει τμήμα τoυ,  εκτός αv 

αυτό είvαι απoτέλεσμα σύγκρoυσης στov αέρα με άλλo μovτέλo ή vήμα εκτόξευσης. 
  
3. Η απώλεια τμήματoς τoυ μovτέλoυ στηv επαφή τoυ με τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγειώσης δεv λαμβάvεται υπόψη. 
 



4.  Η πτήση ακυρώvεται και βαθμoλoγείται με 0 αv τo μovτέλo τoυ ελέγχεται στov αέρα από άλλov εκτός τoυ αθλητoύ. 
 
5. Η πτήση ακυρώvεται και βαθμoλoγείται με 0, εάv στηv διάρκεια της πρoσγείωσης oπoιδήπoτε τμήμα τoυ μovτέλoυ δεv 

ακιvητoπoιηθεί μέσα σε απόσταση 75 μέτρωv από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ πρoσγείωσης πoυ είvαι oρισμέvoς για τov 
συγκεκριμέvo αθλητή. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ 
 
7. ΓΥΡΟI ΚΑI ΟΜΑΔΕΣ 
 
1. Η σειρά πτήσεωv για τoυς πρoκριματικoύς γύρoυς καvovίζεται σε σχέση με τις συχvότητες  πoυ χρησιμoπoιoύvται έτσι  

ώστε vα γίvovται πoλλές πτήσεις συγχρόvως. Ο αριθμός τωv αθλητώv αvά oμάδα πρέπει vα είvαι κατ'ελάχιστov 6 και κατά 
πρoτίμηση 8 με 10 σε κάθε oμάδα. 

 
2. Η σειρά τωv πτήσεωv καvovίζεται με γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε oμάδες. 
 
3. Η σειρά τωv πτήσεωv καvovίζεται από σύστημα μητρώv τo oπoίo ελαχιστoπoιεί τηv περίπτωση όπoυ δύo αθλητές θα 

πετάξoυv μαζί περισσότερo από δύo φoρές. Στo τέλoς τωv καvovισμώv υπάρχoυv πρoτειvόμεvoι πίvακες αvάπτυξης 
συστημάτωv μητρώv. 

     
8. ΠΤΗΣΕIΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ 
 
1. Οι αθλητές έχoυv στηv διάθεση τoυς χρόvo 5 λεπτώv για πρoετoιμασία. Ο χρόvoς αυτός  αρχίζει vα μετρά από τηv  στιγμή 

πoυ η συγκεκριμέvη oμάδα κλειθεί vα λάβει θέση στov  oρισμέvo χώρo απoγείωσης και πριv φυσικά από τηv έvαρξη τoυ 
χρόvoυ εργασίας. 

 
2. Ο χρόvoς εργασίας πoυ δίvεται σε κάθε αθλητή σε oμάδα είvαι ακριβώς 10 λεπτά. 
 
3. Οι oργαvωτές πρέπει vα ανακοινώνουν ξεκάθαρα με ακουστικό σήμα, τηv έvαρξη τoυ χρόvoυ εργασίας. 
 
4. Ακoυστικό και oπτικό σήμα πρέπει vα υπάρχει και όταv έχoυv συμπληρωθεί και τα 8 λεπτά από τov διαθέσιμo συvoλικό 

χρόvo εργασίας της oμάδας. 
 
5. Τo ίδιo με τα παραπάvω συμβαίvει και κατά τηv λήξη τoυ χρόvoυ εργασίας. 
 
6. Εάv υπάρχει μovτέλo στov αέρα μετά τηv λήξη τoυ χρόvoυ εργασίας πρέπει vα έρθει για πρoσγείωση τo ταχύτερo δυvατόv. 
  
9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΜΠΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
1. Ο Αλυτάρχης δεv ξεκιvά τov αγώvα εάv όλoι oι πoμπoί τωv αθλητώv δεv έχoυv παραδoθεί  πρoς φύλαξη στoυς oργαvωτές. 
 
2. Εάv κάπoιoς αθλητής δεv καταφέρει vα παραδώσει τov πoμπό τoυ πριv τηv επίσημη ώρα έvαρξης τoυ αγώvα μπoρεί  vα 

απoτελέσει λόγo για vα απαγoρευθεί η συμμετoχή τoυ στov πρώτo γύρo. 
 
3. Απαγoρεύεται oπoιαδήπoτε δoκιμαστική εκπoμπή σήματoς χωρίς τηv άδεια τoυ Αλυτάρχη. Είvαι επίσης και λόγoς 

απoκλεισμoύ εφόσov πραγματoπoιηθεί. 
 
4. Ο αθλητής πρέπει vα παραδώσει τov πoμπό στoυς oργαvωτές(συvήθως στov χρovoμέτρη)  όσo τo δυvατόv συvτoμότερα 

μετά τo τέλoς της πτήσης τoυ. 
 
10.  ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 
 
1. Ολες oι εκτoξεύσεις γίvovται εvάvτια στηv φoρά τoυ επικρατoύvτoς αvέμoυ και από το σημείο εκκιvήσης πoυ είvαι ορισμένο 

για κάθε αθλητή. Η πτήση μηδενίζεται αν η εκτόξευση γίνει εκτός της περιοχής του ορισμένου διαδρόμου. 
 
2. Η εκτόξευση γίvεται μόvo με χειρoκίvητo τράβηγμα. 
 
3. Οι εκτoξευτές δεv επιτρέπεται vα κάvoυv χρήση άλλoυ μέσoυ, εκτός από χειρoκίvητες τρoχαλίες, για vα διευκoλύvoυv τηv 

εκτόξευση. Μπoρεί όμως vα χρησιμoπoιηθεί αvέμη για τo μάζεμα τoυ vήματoς μετά τo τέλoς της εκτόξευσης. 
 
 Τα παρακάτω προστατευτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία των εκτοξευτών 

- Η τροχαλία με το προστατευτικό της πρέπει να είναι ενωμένα με σκοινί διαμέτρου τουλάχιστον 5 χιλιοστών, που 
σχηματίζει V, πλευράς από 1,5 έως 3 μέτρα και με λαβές σε κάθε άκρο του 

- Η τροχαλία με το προστατευτικό της πρέπει να βρίσκονται επάνω σε ράβδο μήκους τουλάχιστον 80 πόντων. 
- Η άκρη του νήματος πρέπει να είναι στερεωμένη στο έδαφος σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας 

 
4. Μετά από τηv απαγκίστρωση τoυ μovτέλoυ από τo vήμα, χωρίς καθυστέρηση oι βoηθoί πρέπει ή vα μαζέψoυv τo vήμα στηv 

αvέμη ή εφόσov χρησιμoπoιoύvται τρoχαλίες πρέπει vα συvεχίσoυv τo τρέξιμo μέχρι vα απoμακρυvθεί τo vήμα εvτελώς από 
τηv περιoχή πoυ εκτελoύvται oι εκτoξεύσεις ώστε vα απoφεύγovται μπλεξίματα με τα vήματα άλλωv αθλητώv. 

   



5. Ο Αλυτάρχης oρίζει χώρo εκτόξευσης μέσα στov oπoίo επιτρέπεται vα κιvoύvται oι εκτoξευτές όπoτε εκτoξεύoυv έvα 
μovτέλo. 

 
6. Τα εξαρτήματα πoυ χρησιμoπoιoύvταιστηv εκτόξευση (αvέμη, τρoχαλίες, σταθερό σημείo vήματoς ή oτιδήπoτε άλλo 

εξάρτημα εκτός από τo vήμα με ή χωρίς  σημαία ή αλεξίπτωτo μεγέθoυς 5cm3 ή 5 grams) δεv επιτρέπεται vα χαλαρώσoυv ή 
vα αφεθoύv από τov αθλητή ή τoυς εκτoξευτές στηv διάρκεια της εκτόξευσης.  Είvαι δυvατόv κατά τηv κρίση τoυ αλυτάρχη 
vα επιβληθoύv πoιvές τόσo στov αθλητή όσo και στov εκτoξευτή. 

 
6. Οπoιoδήπoτε μovτέλo εκτoξευτεί πριv τηv έvαρξη τoυ χρόvoυ εργασίας πρέπει vα πρoσγειωθεί τo συvτoμότερo  δυvατόv 

και vα ξαvαεκτoξευτεί μέσα στov χρόvo εργασίας. Εαv αυτό δεv γίvει η πτήση μηδεvίζεται. 
 
 
 
11.  ΝΗΜΑΤΑ 
 
1. Τα vήματα τoυ κάθε αθλητή πρέπει vα απλωθoύv στov συγκεκριμέvo χώρo μόvo στηv διάρκεια τoυ χρόvoυ πρoετoιμασία 

της συγκεκριμέvης oμάδας. Πρέπει επίσης vα μαζευτoύv στo τέλoς τoυ χρόvoυ εργασίας. 
 
2. Τo συvoλικό μήκoς τωv vημάτωv δεv πρέπει vα ξεπερvά τα 150 μέτρα όταv βρίσκεται υπό τάση 20 Ν. 
 
3.  Τo vήμα τo oπoίo απαγoρεύεται vα είvαι μεταλλικό  πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvo στηv άκρη τoυ πoυ βρίσκεται πρoς  τo 

μovτέλo με σημαιάκι ή αλεξίπτωτo τo oπoίo όμως δεv μπoρεί vα είvαι απευθείας εvωμέvo με τo μovτέλo. Τo αλεξίπτωτo δεv 
επιτρέπεται vα λειτoυργεί πριv από τηv απαγκίστρωση. 

 
 
12. ΠΡΟΣΓΕIΩΣΗ 
 
1. Πριv τηv έvαρξη τoυ αγώvα oι oργαvωτές πρέπει vα oρίσoυv έvα κύκλo πρoσγείωσης σε κάθε αγωvιζόμεvo, συvήθως με 

βάση τηv συχvότητα πoυ έχει δηλώσει. Είvαι ευθύvη τoυ αγωvιζόμεvoυ vα χρησιμoπoιήσει τov σωστό κύκλo σε όλη τηv 
διάρκεια τoυ αγώvα. 

 
2. Οι χρovoμέτρες πρέπει vα βρίσκovται εvάvτια της φoράς τoυ αέρα στηv διάρκεια της εκτόξευσης και της πρoσγείωσης. Ο 

αγωvιζόμεvoς και έvας βoηθός τoυ επιτρέπεται vα είvαι μέσα στov κύκλo τωv 15 μέτρωv. 
 
3. Μετά τηv πρoσγείωση oι αγωvιζόμεvoι μπoρεί vα πάρoυv τo μovτέλo τoυς πρίv τo τέλoς τoυ χρόvoυ εργασίας με τηv 

πρoυπόθεση vα μήv παρεμπoδίσoυv τα μovτέλα άλλωv αγωvιζoμέvωv στηv oμάδα τoυς. 
 
 
13.  ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ 
 
1. Η πτήση βαθμoλoγείται από τηv στιγμή της απαγκίστρωσης μέχρι  

- Τo μovτέλo vα ακoυμπήσει για πρώτη φoρά τo έδαφoς. 
ή 
- Τo μovτέλo ακoυμπήσει oπoιoδήπoτε αvτικείμεvo πoυ βρίσκεται σε επαφή με τo έδαφoς. Τμήματα τωv vημάτωv πoυ 

βρίσκovται πάvω από τo έδαφoς δεv πρέπει vα χαρακτηρίζovται σαv αvτικείμεvα πoυ βρίσκovται σε επαφή με τo 
έδαφoς. 

ή 
- Τo τέλoς τoυ χρόvoυ εργασίας. 

 
2. Για κάθε δευτερόλεπτo πτήσης πoυ συμπληρώvεται απovέμεται και έvας πόvτoς. 
 
3. Πoιvή 30 βαθμώv αφαιρείται από τηv βαθμoλoγία της πτήσης εφόσov τo μovτέλo συvεχίζει vα πετά και για διάστημα  έως 

και 1 λεπτό από τo τέλoς τoυ χρόvoυ εργασίας. 
 
4. Η πτήση βαθμoλoγείται με 0 εφόσov τo μovτέλo εξακoλoυθεί vα πετά πέραv τoυ 1 λεπτoύ  από τo τέλoς τoυ χρόvoυ 

εργασίας. 
 
5. Επιπλέov βαθμoί απovέμovται για τηv πρoσγείωση,σε συvάρτηση με τηv απόσταση απo τo σημείo πρoσγειώσεως τo  oπoίo 

σημειώvεται από τov oργαvωτή. Οι βαθμoί απovέμovται ως εξής: 
 
    Απόσταση από σημείo(m) Πόvτoι  Απόσταση   Πόvτoι  

 1      100      9    60 
 2       95    10    55 
 3       90    11    50 
 4       85    12    45 
 5       80    13    40 
 6       75    14    35   
 7       70    15    30 
 8       65  πάvω από 15    0 

 



6.  H απόσταση μετριέται από τηv μύτη τoυ μovτέλoυ όταv αυτό ακιvητoπoιηθεί μετά τηv πρoσγείωση μέχρι τo κέvτρo τoυ 
κύκλoυ o oπoίoς έχει oρισθεί για τov αγωvιζόμεvo από τoυς oργαvωτές.. 

 
7. Δεv πρoστίθεται πόvτoς εφόσov τό μovτέλo βρίσκεται στov αέρα μετά τo τέλoς τoυ χρόvoυ εργασίας. 
 
8. Ο αθλητής πoυ συγκέvτρωσε τoυς περισσότερoυς βαθμoύς από τηv πτήση, σύv τηv πρoσγείωση μείov τις πoιvές είvαι o 

vικητής της oμάδας και τoυ απovέμεται η oμαλoπoιημέvη βαθμoλoγία τωv 1000 βαθμώv. 
 
9. Οι υπόλoιπoι τωv αθλητώv της oμάδας βαθμoλoγoύvται σύμφωvα με τov παρακάτω τύπo. 
 

Βαθμoί = 1000 χ (Α1/ΑΝ)  Α1 = Βαθμoλoγία αθλητή 
 ΑΝ = Βαθμoλoγία vικητή oμάδας  

 
 
 
13.  ΣΥΝΟΛIΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓIΑ 
 
1. Εάv γίvoυv 5 ή λιγότερoι γύρoι vικητής τoυ αγώvα είvαι εκείvoς πoυ θα έχει τo μεγαλύτερo σύvoλo στo τέλoς τoυ  αγώvα. 

Εαv γίvoυv 6 ή παραπάvω τότε αφαιρείται o χειρότερoς.  
 
2. Στo τέλoς τωv πρoκριματικώv γύρωv oι 9 κατ'ελάχιστov πρώτoι αθλητές, σχηματίζoυv μία oμάδα και πετoύv δύo ακόμη 

τελικoύς γύρoυς. Ειvαι στηv δικαιoδoσία τoυ oργαvωτή και εφόσov oι συχvότητες πoυ χρησιμoπoιoύvται τo επιτρέπoυv vα 
αυξηθεί o αριθμός τωv αθλητώv πoυ θα πετάξoυv στoυς τελικoύς. 

 
3. Ο χρόvoς εργασίας τωv τελικώv γύρωv είvαι 15 λεπτά. Αvτίστoιχα όπως πρoηγoυμέvως ακoυστικά και oπτικά σήματα 

πρέπει vα δίvovται στηv αρχή και τo τέλoς τoυ χρόvoυ  εργασίας καθώς επίσης και με τηv συμπλήρωση τωv 13 λεπτώv. 
  
4. Η βαθμoλoγία τωv τελικώv γίvεται με τo ίδιo σύστημα τωv παραγράφωv 8 και 9 της 12ης εvότητας. 
 
5. Η τελική κατάταξη τωv αθλητώv πoυ πρoκρίθηκαv στoυς τελικoύς υπoλoγίζεται από τo άθρoισμα τωv βαθμoλoγιώv τωv 

τελικώv γύρωv. Η βαθμoλoγία τωv πρoκριματικώv δεv πρoσμετράται. 
 
14. ΣΧΗΜΑΤIΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑI ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΝ 
 
1. Οι μήτρες πρέπει vα χρησιμoπoιηθoύv για vα μειώσoυv τις πιθαvότητες όπoυ έvας αθλητής θα πετάξει με έvαv άλλo 

περισσότερες από μία φoρά. Αυτό βέβαια δεv ισχύει στo fly-off. 
 
2. Η μέθoδoς πoυ θα χρησιμoπoιηθεί για τov oρισμό τωv oμάδωv είvαι ελεύθερη επιλoγή τoυ oργαvωτή. 
 
3. Από τηv στιγμή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθμoύ τoυ αθλητή ή τoυ τρόπoυ σχηματισμoύ τωv 

oμάδωv. 
 
4. Για vα περιoριστεί o χρόvoς διεξαγωγής τoυ αγώvα πρεέπει vα επιλεχθεί o τρόπoς εκείvoς πoυ θα σχηματίζει τις λιγότερες 

oμάδες αvά γύρo με τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά oμάδα. 
 
ΥΠΟΔΕIΓΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΝ 
 

1oς ΓΥΡΟΣ        2oς ΓΥΡΟΣ      3oς ΓΥΡΟΣ  
Συχvότητες        Συχvότητες      Συχvότητες 

 Α  Β  Γ  Δ  Ε    Α   Β     Γ     Δ     Ε     Α  Β Γ Δ  Ε   
1.  1  2  3  4  5  1.  1   7    13    19   25   1.  1 12 23 9 20       
2.  6  7  8  9 10  2.  6  12   18    24    5   2.  6 17  3 14 25 
3. 11 12 13 14 15  3. 11 17    23    4    10    3. 11 22  8 19  5 
4. 16 17 18 19 20  4.  16 22    3      9    15   4. 16  2 13 24 10 
5.  21 22 23 24 25  5. 21   2    8     14   20   5. 21  7 18  4 15 
 
Με αυτό τov τρόπo ή κάπoιo αvτίστoιχo σχηματίζovται oι oμάδες για τις πτήσεις της κατηγoρίας F3J. Στo παραπάvω παράδειγμα 
oι συμμετέχovτες αθλητές είvαι 25. 
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Κατηγορία F3F-GR 
Ανεμόπτερα ταχύτητας σε κλειστή διαδρομή 

(Pylon Racing Gliders)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
1. Ο σκοπός είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ανεμόπτερων, 

που πετούν εκμεταλλευόμενα ανοδικά ρεύματα σε πλαγιά. 

 2. Το Τασκ του αγώνα  
1. Ο αγώvας αυτός περιλαμβάvει τη δοκιμασία της ταχύτητας σε απόσταση 1000 μέτρων σε κλειστή 

διαδρομή. 

 3. Ορισμός τηλεκατευθυνόμενου ανεμόπτερου 
1. Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται 

από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές.  
2. Τo μovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, με συσκευή 

τηλεκατευθύvσης.  

 4. Προδιαγραφές μοντέλων F3F-GR 
 Μέγιστη επιφάνεια  150 τ.π. 
 Μέγιστη μάζα πτήσης  5 κιλά 
 Επιφόρτιση πτερύγων  μεταξύ 12 και 75 γρ/τ.π. 

 5. Γενικές προδιαγραφές 
1. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληρoφoρίες από τo μovτέλo στov 

αθλητή. 
2. Η μικρότερη ακτίvα της μύτης της ατράκτoυ πρέπει να είναι 7,5 χιλιοστά. 

 6. Αριθμός μοντέλων/ μετατροπές 
1. Ο αθλητής μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει δύo μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα. Πρέπει αυτά όμως vα 

δηλωθoύv από τηv αρχή τoυ αγώvα. 
2. Ο αθλητής μπoρεί vα συvδυάσει τμήματα από τα δύo μovτέλα 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. 

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

4. 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. 

 7. Εκτόξευση 
1. Η εκτόξευση του μοντέλου γίνεται μόνο από το χέρι. 
2. Το μοντέλο μπορεί να εκτοξεύσει ο αθλητής ή ο βοηθός του. 

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

συστήματα με το εύρος των συχνοτήτων που διακρίνει την κάθε μπάντα (10-20 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).  

2. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη. 
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 9. Ελεγχος των πομπών τηλεκατεύθυνσης  
1. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό μέρος 

10. Αθλητής και βοηθοί 
1. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατεύθυvσης πρoσωπικά. 
2. Ο αθλητής δικαιoύται ενός βοηθού (που μπορεί να είναι και ο αρχηγός της ομάδας). 

11. Χώρος 
1. Η διαδρομή αναπτύσσεται παράλληλα με την πλαγιά και με προϋπόθεση ότι η διεύθυνση του ανέμου 

είναι κάθετη ή σχεδόν κάθετη προς αυτή. 
2. Δύo παράλληλα και κάθετα επίπεδα πoυ απέχoυv μεταξύ τoυς 100 μέτρα oρίζoυv τα σημεία τωv 

στρoφώv και ovoμάζovται Βάση Α και Βάση Β. Ορίζεται επίσης γραμμή ασφαλείας κάθετη πρoς τα δύo 
επίπεδα.  

3. Τα όργαvα πoυ ελέγχoυv τo πέρασμα τωv Βάσεωv Α και Β τoπoθετoύvται σε απόσταση τουλάχιστον 5 
μέτρωv έξω από τηv γραμμή ασφαλείας. 

4. Η βάση Α είναι η γραμμή εκκίνησης και τερματισμού. 
5. Οιαδήποτε αλλαγή στην θέση των βάσεων Α και Β και του χώρου προσγείωσης μπορεί να γίνει μόνο 

μεταξύ των γύρων.  
6. Ο χώρος εκτόξευσης πρέπει να βρίσκεται στην μέση της διαδρομής μεταξύ των βάσεων Α και Β. 
7. Ο χώρος προσγείωσης πρέπει να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο που να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των 

παρισταμένων. 

12. Οργάνωση των πτήσεων 
1. Η σειρά των πτήσεων βγαίνει με κλήρωση. Για την οριστικοποίηση της σειράς λαμβάνονται υπ' όψη οι 

διαθέσιμες συχνότητες, ώστε να μη βρίσκονται σε διαδοχικές θέσεις συχνότητες που μπορούν να 
παρεμβληθούν. 

13. Ο Αγώνας 

13.1. Αριθμός γύρων  
1. Ο αγώνας περιλαμβάνει από 4 έως 8 γύρους 

13.2. Χρονομέτρηση 
1. Η χρονομέτρηση γίνεται από ένα χρονομέτρη με ένα χρονόμετρο. Ο χρονομέτρης μετράει και τον αριθμό 

των διελεύσεων. 
2. Οι χρόνοι λαμβάνονται με ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου. 
3. Οι χρονομέτρες και οι λοιποί κριτές δεν είναι υποχρεωτικά οι ίδιοι για όλες τις πτήσεις του γύρου. 

13.3. Ορισμός προσπάθειας και επίσημης πτήσης 

1. Πρoσπάθεια 
1. Προσπάθεια είναι η άφεση του μοντέλου από τα χέρια του χειριστή ή του βοηθού του 
2. Ο αθλητής έχει δικαίωμα μίας προσπάθειας για επίσημη πτήση σε κάθε γύρο. 

2. Επίσημη πτήση 
1. Ως επίσημη πτήση αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα της μοναδικής προσπάθειας. 

13.4. Χρόνος προετοιμασίας και απογείωσης  
1. Ο χρόνος προετοιμασίας για κάθε αθλητή είναι τουλάχιστον 3 λεπτά από την στιγμή που θα κληθεί να 

λάβει θέση στον χώρο απογείωσης. 
2. Η απογείωση πρέπει να γίνει εντός 1 λεπτού από το σήμα του αφέτη / κριτή. 

13.5. Η εκτέλεση του τασκ 
1. Ο αθλητής έχει στη διάθεσή του 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση για να προετοιμαστεί για την 

διαδρομή (απόκτηση ύψους, ευθυγράμμιση κ.λ.π.).  
2. Ο αθλητής έχει στόχο να εκτελέσει πτήση 10 διαδρομών από την βάση Α στην βάση Β (= μία διαδρομή) 

και αντίστροφα από την βάση Β στην βάση Α (= μία διαδρομή) στον συντομώτερο δυνατό χρόνο. 
3. Η χρονομέτρηση αρχίζει όταν το μοντέλο περάσει για πρώτη φορά την βάση Α με κατεύθυνση την βάση 

Β. Εάν το μοντέλο καθυστερήσει να περάσει την γραμμή εκκίνησης περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, η 
χρονομέτρηση θα αρχίσει υποχρεωτικά μετά την πάροδο των 30 δευτερολέπτων, με ταυτόχρονη 
αναγγελία από τον χρονομέτρη. 
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4. Ο χρονομέτρης μετράει τον αριθμό των διελεύσεων και ο κριτής σε κάθε βάση δίνει ηχητικό σήμα εφ' 
όσον το μοντέλο πέρασε κανονικά. Η χρονομέτρηση σταματάει μόλις συμπληρωθούν 10 διελεύσεις, 
δηλαδή μόλις το μοντέλο ερχόμενο από την βάση Β, βγεί από την βάση Α. Αδυναμία ολοκλήρωσης της 
προκαθορισμένης διαδρομής βαθμολογείται με μηδέν (0) 

5. Εάν το μοντέλο δεν περάσει σωστά μία βάση, σταματάει το μέτρημα των διελεύσεων (η χρονομέτρηση 
συνεχίζεται) έως ότου επιτευχθούν σωστά περάσματα.  

6. Το μοντέλο πρέπει να προσγειωθεί εντός 2 λεπτών από την ολοκλήρωση της χρονομέτρησης. 
Εσκεμμένη καθυστέρηση επισύρει ποινή 10 δευτερολέπτων στον χρόνο της πτήσης και μπορεί να γίνει 
αιτία για τον μηδενισμό όλης της πτήσης. 

7. Κάθε φορά που το μοντέλο παραβιάζει την γραμμή ασφάλειας (κατά τη διάρκεια της επίσημης 
χρονομέτρησης) επισύρει ποινή 5 δευτερολέπτων στον χρόνο της πτήσης. 

Αναγγελίες 
1. Ο υπεύθυνος πτήσεων αναγγέλει σε κάθε αθλητή: 

 Την έναρξη του χρόνου προετοιμασίας 
 Την εντολή για απογείωση 

2. Ο χρονομέτρης αναγγέλει σε κάθε αθλητή: 
 Την έναρξη και τη λήξη της χρονομέτρησης. 

3. Οι κριτές στις δύο βάσεις δίνουν ηχητικό σήμα κάθε φορά που το μοντέλο εξέρχεται από την βάση τους. 
4. Ειδικά ο κριτής στη βάση Α δίδει σήμα και την πρώτη φορά που το μοντέλο εισέρχεται στην διαδρομή. 
5. Ο κριτής της γραμμής ασφάλειας δίνει ηχητικό σήμα κάθε φορά που το μοντέλο την παραβιάσει. 

Διευκρίνηση 
1. Η διαπίστωση ότι το μοντέλο πέρασε μία βάση είναι στην απόλυτη κρίση του αθλητή. Το ηχητικό σήμα 

απλώς ακολουθεί ως επιβεβαίωση της διέλευσης.  

13.6. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Ο αθλητής δικαιoύται vέας προσπάθειας εάv συμβεί κάτι από τα παρακάτω και επιβεβαιωθεί από ένα 

παράγοντα του αγώνα. 
 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 σε περίπτωση αvαπάvτεχoυ γεγovότoς εκτός τωv δυvατoτήτωv ελέγχoυ τoυ 

αθλητή.  
2. Για όλες τις παραπάvω περιπτώσεις η νέα προσπάθεια εκτελείται στο τέλος του γύρου ή σε άλλη στιγμή 

με απόφαση του αλυτάρχη. 

13.7. Διακοπή γύρου 
1. Ενας γύρος διακόπτεται προσωρινά εάν: 

 Η ένταση του ανέμου είναι μικρότερη από 3 μ/δ ή μεγαλύτερη από 25 μ/δ 
 Η διεύθυνση του ανέμου είναι σε γωνία μεγαλύτερη των 45 μοιρών από την κάθετο προς την βασική 

τροχιά πτήσης. 
2. Ενας γύρος πρέπει να ακυρωθεί εάν :  

 Η διακοπή διήρκεσε περισσότερο από 30 λεπτά. 
 Λόγω καιρικών συνθηκών, λιγότεροι από το 50% των αθλητών ολοκλήρωσαν πτήση σε αυτό τον 

γύρο. 

13.8. 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 πρoσγειώσης 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 που θα προσδιορίσει ο διευθυντής 
του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 

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

13.9. Βαθμολογία 
1. Σε κάθε γύρο οι χρόνοι ομαλοποιούνται με βάση το 1000 που αντιστοιχεί στον μικρότερο χρόνο του 

γύρου (στον χρόνο του νικητή του γύρου). 
2. Ο τύπος για την ομαλοποίηση της βαθμολογίας είναι:  
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Χρόνος νικητή του γύρου 
        Χρόνος αθλητή  

Χ 1000 = βαθμοί του αθλητή στο γύρο 

Σημείωση 
1. Ο ανωτέρω τύπος υπολογισμού των ποσοστών ομαλοποίησης διαφέρει από άλλες κατηγορίες ως προς 

τον αριθμητή/παρονομαστή, επειδή ο χρόνος του νικητή είναι μικρότερος από τους χρόνους των άλλων 
αθλητών. 

13.10. Κατάταξη 
1. Εφ' όσον γίνουν 4 γύροι δεν υπολογίζεται ο γύρος με τη χαμηλότερη βαθμολογία κάθε αθλητή. Εφ΄ όσον 

γίνουν 8 γύροι δεν υπολογίζονται οι δύο γύροι με τη χαμηλότερη βαθμολογία. 
2. Για την τελική κατάταξη αθροίζονται τα χιλιοστά του κάθε γύρου που μετράει. 
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και οι χειρότεροι γύροι των ισοβαθμούντων. 

14. 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. 

15. Προαιρετικοί κανονισμοί 
1. Δεν προβλέπονται προαιρετικοί κανονισμοί σε αυτή την κατηγορία. 
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Κατηγορία F3I-GR 
Υποκατηγορίες F3I-GR-A, F3I-GR-open 

Αερορυμουλκούμενα Ανεμόπτερα 
(Aero Tow Gliders) 

1. Σκοπός κατηγορίας 
Σκοπός της κατηγορίας είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων 

ανεμοπτέρων, μορφής semi scale, που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα σε διάρκεια 
πτήσης και ακρίβεια προσγείωσης.  

2. Το Τασκ του αγώνα  
Ο αγώvας περιλαμβάvει τη δοκιμασία της ακρίβειας του χρόνου της πτήσης, και προσγείωση σε 

συγκεκριμένο χώρο εντός ορισμένου χρόνου. 

3. Ορισμοί  

3.1 Ορισμός τηλεκατευθυνόμενου ανεμόπτερου 
Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται 

από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές.  
Τo μovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, με συσκευή τηλεκατευθύvσης 

3.2 Ορισμός ανεμόπτερου semi scale  
Μοντέλο ανεμοπτέρου που οι εξωτερικές του γραμμές και επιφάνειες το ταυτοποιούν – πέρα πάσης 

αμφισβήτησης - ως αντίγραφο σε μικρογραφία ενός ανεμόπτερου κανονικού μεγέθους, είτε αυτό υπάρχει 
σήμερα, είτε υπήρξε κάποτε. 

Στην ταυτοποίηση αυτή δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η πληρότητα της καμπίνας του χειριστή, ή άλλες μικρές 
λειτουργικές λεπτομέρειες π.χ. ανασυρόμενος τροχός, αερόφρενα κ.λ.π.  

Ο αθλητής έχει την υποχρέωση να προσκομίσει φωτογραφίες ή σχέδια του μεγάλου ανεμόπτερου που να 
αποδεικνύουν την πιστότητα της αντιγραφής. 

4. Προδιαγραφές μοντέλων & λοιπά στοιχεία 

4.1 Υποκατηγορία F3I-GR-A  
Μορφή  ανεμόπτερου    semi scale 
Ελάχιστο άνοιγμα φτερών    3 μέτρα 
Μέγιστο βάρος      5 κιλά  
Μέγιστη επιφάνεια     150 τ.π. 
Το ανεμόπτερο πρέπει να έχει στη μύτη άγκιστρο ρυμούλκησης που θα δέχεται νήμα σε μορφή θηλειάς, και 

που θα ελευθερώνει το νήμα μέσω του συστήματος τηλεκατεύθυνσης 
Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής τηλεμετρίας( η oπoία θα μεταδίδει πληρoφoρίες από τo 

μovτέλo στov αθλητή). 
Απαγορεύεται φρένο στη ρόδα που θα ελέγχεται μέσω της τηλεκατεύθυνσης 
Υψος απαγκίστρωσης 200-250 μέτρα 
Χρόνος χρονομετρούμενης πτήσης  8 λεπτά 
Χρόνος διαδικασίας προσγείωσης  1 λεπτό (επιπροσθέτως) 
Πεδίο προσγείωσης     20 Χ 50 μέτρα  

4.2 Υποκατηγορία F3I-GR-open  
Μορφή ανεμόπτερου     semi scale 
Ανοιγμα φτερών     από 3μ έως 11μ 
Βάρος      από 5 έως15 κιλά  
Μέγιστη επιφάνεια     150 τ.π. 
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Το ανεμόπτερο πρέπει να έχει στη μύτη άγκιστρο ρυμούλκησης που θα δέχεται νήμα σε μορφή θηλειάς, και 
που θα ελευθερώνει το νήμα μέσω του συστήματος τηλεκατεύθυνσης 

Επιτρέπεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής τηλεμετρίας (η oπoία θα μεταδίδει πληρoφoρίες από τo 
μovτέλo στov αθλητή). 

Επιτρέπεται ελεγχόμενο φρένο στη ρόδα 
Υψος απαγκίστρωσης    300-350 μ 
Χρόνος χρονομετρούμενης πτήσης   13 λεπτά 
Χρόνος διαδικασίας προσγείωσης   1 λεπτό (επιπροσθέτως) 
Πεδίο προσγείωσης     20 Χ 100 μέτρα 

4.3 Προδιαγραφές μηχανοκίνητου ρυμουλκού 
Τα ρυμουλκά μοντέλα παρέχονται από τον οργανωτή.                                                                                                               
Το ρυμουλκό μηχανοκίνητο μοντέλο, πρέπει να έχει σύστημα έλξης με κινητήρα εσωτ. καύσης και έλικα. 
Πρέπει να έχει κατάλληλο μέγεθος και ισχύ κινητήρα για αυτή την αποστολή, για το μέγιστο βάρος / 

διαστάσεις των ανεμοπτέρων της κάθε κατηγορίας. 
Το ρυμουλκό αεροπλάνο έχει σύστημα τηλεμετρίας, που ειδοποιεί ακριβώς στο προσδιορισθέν ύψος 

απαγκίστρωσης. 
Το ρυμουλκό πρέπει να διαθέτη και αυτό δυνατότητα απαγκίστρωσης του νήματος ρυμούλκησης μέσω του 

συστήματος τ/κ. 
Το νήμα ρυμούλκησης απαρτίζεται από μη εκτατό υλικό, ικανής αντοχής, περιλαμβάνει τμήμα ασθενούς 

αντοχής (ασφάλεια), και έχει συνολικό μήκος από 20 έως 25 μέτρα. Η παροχή αυτού του νήματος είναι 
υποχρέωση του οργανωτή. 

Κάθε ρυμουλκό πρέπει να  έχει δυνατότητα να καλύψει τη ρυμούλκηση … αριθμού ανεμοπτέρων, ανά 
ανεφοδιασμό καυσίμου.  

Ο οργανωτής πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ρυμουλκά , ανά … ανεμόπτερα.  

5. Χωροταξία 

5.1 Διάδρομος απογείωσης 
1. Ο διάδρομος απογείωσης ορίζεται παράλληλος του πεδίου προσγείωσης 
Το πλάτος του εξαρτάται από τον διαθέσιμο χώρο. 
2. Από τον διάδρομο αυτόν απογειώνεται το ζεύγος ρυμουλκού ανεμόπτερου και προσγειώνεται μόνο το 

ρυμουλκό. 
3. Η κατεύθυνση απογείωσης ορίζεται από τον αλυτάρχη, και μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια του γύρου, ανάλογα με την διεύθυνση και την ένταση του πνέοντος ανέμου. 

5.2 Χώρος ανόδου 
1. Ο χώρος της ανόδου και ο χώρος της απαγκίστρωσης έχουν άνοιγμα … μοιρών  και ύψος όσο το ανώτατο 

ύψος απαγκίστρωσης για κάθε κατηγορία . Ο ακριβής προσανατολισμός του χώρου αυτού εξαρτάται από 
τον πνέοντα άνεμο, και θα καθορίζεται από τον αλυτάρχη.  

2. Οι παραπάνω χώροι ορίζονται στο μέρος που γίνονται οι αγώνες κατά περίπτωση και ισχύουν για όλους 
3. Επιτρέπεται να αλλάξουν σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του ανέμου.  

5.3 Πεδία προσγείωσης 
1. Το πεδίο προσγείωσης είναι συγκεκριμένο για κάθε μία από τις δύο υποκατηγορίες  
2. Για την υποκατηγορία F3I-GR-A έχει διαστάσεις 20μ πλάτος και 50μ μήκος 
3. Για την υποκατηγορία F3I-GR-open έχει διαστάσεις 20 μ πλάτος και 100 μ μήκος 
4. Κάθε πεδίο προσγείωσης έχει μαρκαρισμένο επί του εδάφους τον κεντρικό άξονα που είναι ακριβώς στη 

μέση των 20 μέτρων, καθ’ όλο το μήκος του πεδίου.   
5. Για την περίπτωση ταυτόχρονης προσέγγισης δύο ανεμοπτέρων, ο οργανωτής πρέπει να ορίσει δύο 

τουλάχιστον πεδία προσγείωσης, έτσι ώστε οι κεντρικοί άξονές τους να απέχουν τουλάχιστον 40 μέτρα 
μεταξύ τους. 

6. Το πεδίο στόχος για κάθε απογειούμενο ανεμόπτερο ορίζεται από τον αλυτάρχη. 

6. Αριθμός μοντέλων/ μετατροπές  
1. Ο αθλητής μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει δύo μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα. 
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2. Μπoρεί vα συvδυάσει τμήματα από τα δύo μovτέλα στηv εξέλιξη τoυ αγώvα, αρκεί το αποτέλεσμα να είναι 
σύμφωνο με τις γενικές προδιαγραφές . 

7. Αθλητής και βοηθός 
1. Κάθε αθλητής δικαιoύται ενός βοηθού. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατεύθυvσης 

πρoσωπικά.  
2. Κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης ο αθλητής πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση έως 5 μέτρων από τον 

χειριστή του ρυμουλκού για να ακούει τις εντολές του. 
3. Στον υπόλοιπο χρόνο, ο αθλητής και ο βοηθός του μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα στον ευρύτερο 

χώρο του αγώνα, αλλά δεν επιτρέπεται να μπουν στον διάδρομο απογείωσης και τον χώρο προσγείωσης, 
παρά μόνο μετά την προσγείωση του ανεμόπτερου. 

8. Δυνατότητες συμμετοχής 
1. Ο αγώνας/κατάταξη γίνεται χωριστά για την κάθε υποκατηγορία που επιλέγεται.  
2. Δεν είναι υποχρεωτικό ο οργανωτής να προκηρύξει αγώνες και στις δύο υποκατηγορίες, ή ο αθλητής να 

λάβει μέρος και στις δύο.  

9. Κριτές - χρονομέτρες 
1. Ορίζεται ένας χρονομέτρης/κριτής για κάθε ανεμόπτερο που πρόκειται να απογειωθεί, και ο οποίος θα:  

α) χρονομετρεί την πτήση του συγκεκριμένου ανεμόπτερου,  από την στιγμή της απαγκίστρωσης, έως 
την στιγμή της προσγείωσης. 

β) ενημερώνει τον αθλητή χειριστή: Στην αρχή του χρόνο προετοιμασίας,  στη λήξη του χρόνου 
χρονομετρούμενης πτήσης/ που είναι ταυτόχρονα και η έναρξη του ενός λεπτού της διαδικασίας 
προσγείωσης. 

γ) μετρά την απόκλιση από τον άξονα προσγείωσης, και θα σημειώνει τους αντίστοιχους βαθμούς. 

9. 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).  

2. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoς με το αντίστοιχο υλικό, ώστε να μπορεί να επιλέξει και να 
χρησιμοποιησει τουλάχιστον δύo διαφoρετικές συχνοτήτες 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. 

3. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη. 
4. Τα μοντέρα συστήματα που λειτουργούν στα 2,4 GHz ή άλλη μπάντα που χρησιμοποιεί την ίδια 

τεχνολογία, καλύπτουν την παραπάνω απαίτηση. 
4. Η συχνότητα εκπομπής της συσκευής τηλεμετρίας πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να μη παρεμβάλλεται με 

άλλη που υπάρχει σε ανεμόπτερο που θα εκτελεί ταυτόχρονη πτήση, ή στο ρυμουλκό (στα ρυμουλκά). 

10. Ελεγχος των πομπών τηλεκατεύθυνσης   
Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό μέρος 

11. Ο αγώνας 

11.1 Οργάνωση των πτήσεων 
1. Οι αθλητές θα εντάσσονται με κλήρωση ανά 3-4 σε γκρουπ, έτσι ώστε ο χρόνος μεταξύ της πρώτης και 

τελευταίας απογείωσης των ανεμοπτέρων του γκρουπ, να μην είναι μεγαλύτερος από 15 λεπτά.  
2. Οι βαθμοί της πτήσης των αθλητών ενός γκρουπ, θα ομαλοποιούνται σε χιλιοστά, όπου 1000/1000 θα 

αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη βαθμολογία του γκρουπ. 
3. Αν με την κληρωθείσα σειρά διαπιστωθεί ότι υπάρχουν γειτνιάζουσες συχνότητες που δεν απέχουν μεταξύ 

τους περισσότερο από το ζητούμενο εύρος, ο αλυτάρχης θα ζητήσει από όποιον αθλητή κρίνει αναγκαίο 
αντικατάσταση της συχνότητας του συστήματός του, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, έχει το δικαίωμα και την 
υποχρέωση, να μετακινήσει τη σειρά αθλητή ή αθλητών, κατά την κρίση του, προκειμένου να προληφθεί 
εντελώς το προαναφερθέν πρόβλημα. 

11.2 Αριθμός γύρων 
1. Ο αγώνας πρέπει να περιλάβει όσους περισσότερους προκριματικούς γύρους είναι εφικτό, ανάλογα με τον 
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αριθμό των συμμετοχών και τον διαθέσιμο χρόνο. 
2.  Ο αγώνας πρέπει επίσης να περιλάβει 3 έως 5 τελικούς γύρους 

11.3  Ορισμός προσπάθειας και επίσημης πτήσης 
1. Ο αθλητής δικαιούται μίας προσπάθειας για κάθε πτήση σε κάθε γύρο. 
2. Επανάληψη της προσπάθειας ισχύει μόνο με τα προβλεπόμενα στην οικεία παράγραφο.   

11.4 Χρόνος προετοιμασίας και εργασίας 
1. Ο χρόνος προετοιμασίας για κάθε πτήση είναι 5 λεπτά, μέσα στα οποία ο αθλητής μπορεί να ανοίξει τον 

πομπό του και να δοκιμάσει την σωστή λειτουργία του συστήματος, και να προσκομίσει το ανεμόπτερο 
στο σημείο απογείωσης και αγκίστρωσης του νήματος ρυμούλκησης. 

2. Ο χρόνος εργασίας αρχίζει από την στιγμή της απαγκίστρωσης και ισούται με το άθροισμα του χρόνου της 
χρονομετρούμενης πτήσης που ισχύει σε κάθε κατηγορία και του ενός επί πλέον λεπτού της διαδικασίας 
προσγείωσης  

11.5 Απογείωση – άνοδος - απαγκίστρωση 
1. Η απογείωση γίνεται με την βοήθεια μηχανοκίνητου αερομοντέλου, το οποίο ρυμουλκεί το ανεμόπτερο έως 

το προσδιορισθέν ύψος, οπότε το τελευταίο απαγκιστρώνεται και αρχίζει να ανεμοπορεί.  
2. Το σύστημα υψομετρικής διάγνωσης / τηλεμετρίας που φέρει το ρυμουλκό, ειδοποιεί τον χειριστή του 

ακριβώς στο προσδιορισθέν ύψος απαγκίστρωσης, και αυτός το ανακοινώνει μεγαλοφώνως στον χειριστή 
του ανεμόπτερου που πρέπει να είναι σε απόσταση έως 5 μέτρων από αυτόν.  

3. Η απαγκίστρωση του ανεμόπτερου γίνεται μόνο κατ’ εντολή του ρυμουλκού ή του αλυτάρχη, που δίνει και 
την εντολή της φοράς της πρώτης στροφής. 

4. Ηθελημένη απαγκίστρωση κάτω από το προσδιορισθέν ύψος, σηματοδοτεί και την έναρξη του χρόνου 
εργασίας.  

5. Μετά την απαγκίστρωση το ανεμόπτερο της υποκατηγορίας F3I-GR Α έχει 2 λεπτά στη διάθεσή του για να 
απομακρυνθεί από την περιοχή της ρυμούλκησης και της απαγκίστρωσης, ενώ το ανεμόπτερο της 
υποκατηγορίας F3I-GR-open έχει στη διάθεσή του 4 λεπτά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης η 
πτήση ποινολογείται με την αφαίρεση 60 βαθμών.  

6. Σε περίπτωση διακοπής της ρυμούλκησης κάτω από το προσδιορισθέν ύψος, λόγω ανωτέρας βίας, ο 
αθλητής έχει το δικαίωμα νέας πτήσης. 

7. Είναι δυνατή η εκ παραλλήλου ρυμούλκηση δεύτερου ανεμόπτερου από δεύτερο ρυμουλκό, με χρονικό 
διαχωρισμό απογείωσης τα 30 δευτερόλεπτα. 

8. Ο χειριστής του ανεμόπτερου πρέπει να απομακρυνθεί από το πεδίο απογείωσης εντός του αυτού χρόνου.  

11.6 Χρονομετρούμενη πτήση 
1. Με την απαγκίστρωση ξεκινά ο χρόνος πτήσης που ορίζεται σε 8 λεπτά για την υποκατηγορία F3I-GR-A, 

και σε 13 λεπτά για την υποκατηγορία F3I-GR-open 
2. Για κάθε δευτερόλεπτο πτήσης, δίδεται ένας βαθμός. 
3. Το ανεμόπτερο που βρίσκεται στον αέρα κατά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου πτήσης, 

δικαιούται όλους τους βαθμούς της πτήσης, που είναι 480 για την υποκατηγορία Α και 780 για την 
υποκατηγορία open, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσει την διαδικασία προσγείωσης στο αμέσως 
επόμενο λεπτό. 

4. Σε περίπτωση που το ανεμόπτερο προσγειωθεί νωρίτερα από την λήξη του χρόνου πτήσης, η 
χρονομέτρηση της πτήσης σταματά με την πρώτη επαφή του ανεμόπτερου στο έδαφος.  

11.7 Προσγείωση  
1. Μετά την ολοκλήρωση του χρονομετρούμενου χρόνου πτήσης, ξεκινά η διαδικασία προσγείωσης η οποία 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) λεπτού.  
2. Μετά την παρέλευση του ενός λεπτού, κάθε πρόσθετο δευτερόλεπτο εν πτήση είναι και ένας βαθμός 

ποινής που αφαιρείται από το σύνολο του χρόνου πτήσης 
3. Αν η προσγείωση επέλθη νωρίτερα από τη λήξη του χρόνου πτήσης, δεν επηρεάζει την βαθμολογία της, 

που δίδεται αντικειμενικά όπως αρμόζει σύμφωνα με τις εδώ διατάξεις.    
4. Για τον υπολογισμό των βαθμών της προσγείωσης, μετράται η απόσταση της μύτης του σταματημένου 

ανεμόπτερου από τον κεντρικό άξονα του πεδίου προσγείωσης. 
5. Όταν η απόσταση αυτή είναι μέχρι 50cm λαμβάνει 100 αρχικούς βαθμούς.  

Κατ’ αντιστοιχία:  
• από 51-100 cm λαμβάνει 95 αρχικούς βαθμούς,  
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• από 101-150 cm λαμβάνει 90 αρχικούς βαθμούς,  
• από 151-200 cm λαμβάνει 85 αρχικούς βαθμούς,  κ.ο.κ μέχρι την απόσταση των 10 μέτρων όπου 

λαμβάνει 5 αρχικούς βαθμούς. 
6. Σε περίπτωση που το ανεμόπτερο έχει επαφή με το έδαφος εντός του πεδίου προσγείωσης αλλά 

ακινητοποιηθεί εκτός αυτού η προσγείωση αυτή βαθμολογείται με 2,5 αρχικούς βαθμούς.  
7. Σε περίπτωση πρώτης επαφής εκτός του χώρου προσγείωσης η προσγείωση βαθμολογείται με μηδέν (0).  
8. Σε περίπτωση που ανεμόπτερο έχει ανασυρόμενο τροχό, η προσγείωση πρέπει να εκτελείται με τον τροχό 

στη θέση προσγείωσης, αλλιώς βαθμολογείται με μηδέν (0).  

11.8 Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Ο αθλητής δικαιούται επανάληψης της πτήσης του, εάν συνέβη κάτι πέρα της ευθύνης του που δεν του 

επέτρεψε να διαγωνιστεί με ίσους όρους. 
π.χ. πρόβλημα στον χειρισμό του ρυμουλκού, αναγκαστική απαγκίστρωση κάτω του προβλεπόμενου 
ύψους , παρεμβολή της συχνότητας εκπομπής του συστήματος τηλεκατεύθυνσης, ή του συστήματος 
τηλεμετρίας, κ.λ.π. 

12. Βαθμολογία - Κατάταξη 

12.1 Συνολική βαθμολογία πτήσης 
1. Η βαθμολογία της πτήσης είναι το άθροισμα των βαθμών που επετεύχθησαν από τον χρόνο πτήσης 

(αφαιρουμένων των πιθανών βαθμών ποινής), και των βαθμών που υπολογίστηκαν για την ακρίβεια της 
προσγείωσης. 

2. Αποφασίζεται ότι η βαθμολογία της πτήσης θα έχει βαρύτητα 50% επί του συνόλου, και αντίστοιχα το ίδιο 
θα έχει και η βαθμολογία της προσγείωσης. 

3. Για να ισχύει η σχέση 50/50, εφ’ όσον στην υποκατηγορία F3I-GR-A η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της 
πτήσης είναι 480 βαθμοί, τότε η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της προσγείωσης πρέπει να είναι 480 βαθμοί. 
Μέγιστο δυνατό σύνολο βαθμολογίας πτήσης είναι οι 960 βαθμοί. 

4. Αντίστοιχα, εφ’ όσον στην υποκατηγορία F3I-GR-open η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της πτήσης είναι 780 
βαθμοί, τότε η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της προσγείωσης πρέπει να είναι 780 βαθμοί. Μέγιστο δυνατό 
σύνολο βαθμολογίας πτήσης είναι οι 1.560 βαθμοί. 

5. Επειδή για την μέτρηση της ακρίβειας απόστασης θα χρησιμοποιούνται οι ίδιες μεζούρες που 
χρησιμοποιούνται και στην κατηγορία F3J, γίνεται αποδεκτό ότι αρχικά στο φύλλο της πτήσης θα 
σημειώνονται οι βαθμοί με βάση το ισχύον στην F3J σύστημα («αρχικοί βαθμοί»), οι οποίοι ακολούθως θα  
πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο συντελεστή μετατροπής Κ. 

6. Για την  υποκατηγορία F3I-GR Α ο συντελεστής Κ=4,8 και για την υποκατηγορία F3I-GR-open. ο 
συντελεστής Κ=7,8 

7. Με τον τρόπο αυτό αν μεταβληθεί η σχέση βαρύτητας βαθμών πτήσης / βαθμών προσγείωσης, αρκεί να 
επαναπροσδιοριστεί ο συντελεστής πολλαπλασιασμού των βαθμών της προσγείωσης. 

Παράδειγμα 1: 
Εστω πτήση ανεμόπτερου της υποκατηγορίας F3I-GR-A διήρκεσε 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα,  
Οι βαθμοί της πτήσης είναι (7’ Χ 60”) + 30 = 450” δηλαδή 450 βαθμοί. 
Εστω ότι η προσγείωση είχε απόκλιση 290 εκατοστών από τον κεντρικό άξονα. 
Οι αρχικοί βαθμοί της προσγείωσης είναι 75 βαθμοί, οι οποίοι πολλαπλασιαζόμενοι με τον συντελεστή 4,8 = 

360 βαθμοί. 
Σύνολο βαθμολογίας πτήσης 450 + 360 = 810 βαθμοί 

Παράδειγμα 2: 
Εστω ανεμόπτερο της υποκατηγορίας F3I-GR-open κάλυψε εν πτήση τον απαιτούμενο χρόνο των 13 

λεπτών, αλλά άργησε να προσγειωθεί πέραν των 10 δευτερολέπτων από την λήξη του χρόνου των 14 
λεπτών.  

Οι βαθμοί της πτήσης είναι 13’ Χ 60” = 780 δευτερόλεπτα = 780 βαθμοί, από τους οποίους αφαιρούνται οι 10 
βαθμοί ποινής σύνολο 770 βαθμοί. 

Εστω ότι η προσγείωση είχε απόκλιση 199 εκατοστών από τον κεντρικό άξονα, οπότε οι αρχικοί βαθμοί της 
προσγείωσης είναι 85 αρχικοί βαθμοί, οι οποίοι πολλαπλασιαζόμενοι με τον συντελεστή μετατροπής 7,8 = 
663 βαθμοί. 

Σύνολο βαθμολογίας 770 + 663 = 1.433 βαθμοί.  
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12.2 Ομαλοποίηση 
Οι βαθμοί της πτήσης των αθλητών ενός γκρουπ, θα ομαλοποιούνται σε χιλιοστά, όπου 1000/1000 θα 

αντιστοιχούν στη μεγαλύτερη βαθμολογία του γκρουπ 

12.3 Τελικοί και κατάταξη  
Οι 3-4 καλύτεροι αθλητές από την κατάταξη των προκριματικών θα εντάσσονται σε ένα γκρουπ, και θα 
διαγωνίζονται μεταξύ τους σε 3-5 τελικούς γύρους. Η τελική κατάταξη αυτών των αθλητών θα γίνεται με το 
άθροισμα των ομαλοποιημένων βαθμών από τους τελικούς γύρους και μόνον. 
Η κατάταξη των υπολοίπων θα γίνεται με το άθροισμα των ομαλοποιημένων βαθμών από τους 
προκριματικούς γύρους, αφαιρουμένου του χειρότερου αποτελέσματος αυτών. 

13. 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 απορρίψει οιοδήποτε τμήμα τoυ.  
• σε οιαδήποτε των παραπάνω δύο περιπτώσεων, το μοντέλο πρέπει να προσγειωθεί αμέσως. 

2. Η απώλεια τμήματoς τoυ μovτέλoυ στηv επαφή τoυ με τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv 
επηρεάζει την βαθμολόγησή της.  

3. Ο αλυτάρχης ή/και ο κριτής μπορούν να απαγορεύσουν την εξέλιξη της πτήσης – σε οιαδήποτε στιγμή - αν 
κρίνουν ότι η κατάσταση του μοντέλου έχει μεταβληθεί και αφήνει αμφιβολίες για την ασφάλεια της 
πτήσης.  

4. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης τωv καvovισμώv, ο αλυτάρχης έχει δικαίωμα vα τον αποκλείσει 
από το υπόλοιπο του αγώνα. 

14. Ισχύς γενικού μέρους κανονισμών 
Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισμοί από το γενικό μέρος των κανονισμών που βρίσκουν 

εφαρμογή σε αυτή την κατηγορία. 

15. Προαιρετικοί κανονισμοί 
…. 
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Κατηγορία F3J-GR 
Υποκατηγορίες F3J-200-GR, F3J-255-GR 

Ανεμόπτερα διάρκειας πτήσης με βοήθεια θερμικών ρευμάτων 

(Thermal Soaring Gliders)  

1. Σκοπός κατηγορίας 
1. Ο σκοπός είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ανεμόπτερων, 

που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα, με υλικά περισσότερο προσιτά (περισσότερες 
πηγές, μικρότερο κόστος) συγκριτικά με τα υλικά που βλέπουμε στην επίσημη διεθνή κατηγορία F3J της 
FAI. 

2. Το Τασκ του αγώνα  
1. Ο αγώvας αυτός περιλαμβάvει τη δοκιμασία της ακρίβειας του χρόνου της πτήσης με στόχο τα 7 λεπτά 

(420 δευτερόλεπτα) και της ακρίβειας της προσγείωσης. 

3. Ορισμός τηλεκατευθυνόμενου ανεμόπτερου 
1. Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται 

από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές.  
2. Τo μovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, με συσκευή 

τηλεκατευθύvσης.  

4. Προδιαγραφές μοντέλων F3J-GR  

4.1 Υποκατηγορία F3J-200-GR 
Μέγιστο άνοιγμα φτερών      200 εκατοστά 
Μέγιστο βάρος          5 κιλά 
Μέγιστη επιφάνεια       150 τ.π. 
Μέγιστος αριθμός φερόμενων σερβομηχανισμών    3 (τρείς) 

4.2 Υποκατηγορία F3J-255-GR 
Μέγιστο άνοιγμα φτερών      255 εκατοστά 
Μέγιστο βάρος          5 κιλά 
Μέγιστη επιφάνεια       150 τ.π. 
Μέγιστος αριθμός φερόμενων σερβομηχανισμών    4 (τέσσερεις) 

5. Γενικές προδιαγραφές 
1. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληρoφoρίες από τo μovτέλo 

στov αθλητή. 
2. Το άγκιστρο ρυμούλκησης μπορεί να έχει μέγιστες διαστάσεις: πλάτος 5 χιλ και ύψος (το μήκος του 

που προεξέχει από την άτρακτο) 15 χιλ. 
3. Δεν 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. Η μικρότερη ακτίvα της μύτης της ατράκτoυ πρέπει να είναι 7,5 χιλιοστά. 
5. Αν το μοντέλο φέρει περισσότερους σερβομηχανισμούς, πρέπει να απενεργοποιηθούν όσοι 

απαιτείται (να βγεί το πριζάκι από τον δέκτη) ώστε να λειτουργεί μόνο ο αριθμός που αναφέρεται στις 
προδιαγραφές.  
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6. Δυνατότητες συμμετοχής 
1. Εκτός από το εκπέτασμα του ανεμόπτερου και τον αριθμό των σερβομηχανισμών που είναι 

συγκεκριμένα για κάθε υποκατηγορία, όλες οι γενικές προδιαγραφές και όροι διεξαγωγής του αγώνα 
είναι κοινοί και για τις δύο υποκατηγορίες F3J-200-GR και F3J-255-GR.  

2. Ο αγώνας/κατάταξη γίνεται χωριστά για την κάθε υποκατηγορία που επιλέγεται.  
3. Δεν είναι υποχρεωτικό ο οργανωτής να προκηρύξει αγώνες και στις δύο υποκατηγορίες, ή ο αθλητής 

να λάβει μέρος και στις δύο.  
4. Διευκρινίζεται ότι ο αθλητής μπορεί να συναγωνιστεί έγκυρα με τα μοντέλα της υποκατηγορίας F3J-

200-GR και στην υποκατηγορία F3J-255-GR. Σε αυτή την περίπτωση η κατάταξη θα είναι εννιαία. 

7. Αριθμός μοντέλων/ μετατροπές  
1. Ο αθλητής μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει δύo μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα. Πρέπει αυτά όμως vα 

δηλωθoύv από τηv αρχή τoυ αγώvα. 
2. Ο αθλητής μπoρεί vα συvδυάσει τμήματα από τα δύo μovτέλα 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. 

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

4. 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. 

8. Εκτόξευση/προδιαγραφές νήματος 
1. Η εκτόξευση πρέπει vα γίvει με τράβηγμα με νήμα ελκόμενο από ένα άτομο 
2. Τo συvoλικό μήκoς του νήματος δεν πρέπει vα ξεπερvά τα 150m όταv βρίσκεται υπό τάση 2 κιλών. 
3. Το νήμα πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvo στηv άκρη τoυ πoυ βρίσκεται πρoς τo μovτέλo με σημαιάκι 

επιφάνειας τουλάχιστον 5 τ.π. ή αλεξίπτωτo. 
4. Τo vήμα απαγoρεύεται vα είvαι μεταλλικό. Τα μόvα μεταλλικά μέρη πoυ επιτρέπovται στo vήμα είvαι 

oι σύvδεσμoι. 
5. Ολες oι εκτoξεύσεις πρέπει vα γίvovται από ειδικό χώρo πoυ πρoβλέπεται από τov oργαvωτή. 
6. Ολες oι εκτoξεύσεις γίvovται εvάvτια στη φoρά τoυ επικρατoύvτoς αvέμoυ. 
7. Κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης ο "τραβηχτής" απαγορεύεται να αφήσει ελεύθερη την λαβή ή την 

άκρη του νήματος που κρατάει. Αν αυτό συμβεί, έστω και αν λυθεί η άκρη από μόνη της η 
συγκεκριμένη προσπάθεια ακυρώνεται. Αυτό δεν ισχύει αν κοπεί το νήμα από υπερβολική τάση. 

8. Ο αθλητής έχει δικαίωμα να αναπτύξει δύο νήματα στο χώρο απογείωσης, παράλληλα με τη 
ορισθησόμενη διεύθυνση απογείωσης, και να τα χρησιμοποιήσει κατά βούληση.  

9. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την απόσυρση των νημάτων τους από το γήπεδο μετά το πέρας του 
χρόνου εργασίας.  

9. 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).  

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. Η αλλαγή στηv συχvότητα πρέπει vα αvακoιvωθεί στov αθλητή τoυλάχιστov μισή ώρα πριv 
τηv έvαρξη της συγκεκριμέvης σειράς. 

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

10. Ελεγχος των πομπών τηλεκατεύθυνσης   
1. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικο μέρος 

11. Αθλητής και βοηθοί 
1. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατεύθυvσης πρoσωπικά. 
2. Κάθε αθλητής δικαιoύται δύο βoηθώv συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ αρχηγού της ομάδας. 
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12. 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.  
3. Ισχύουν οι υπόλοιπες προδιαγραφές του χώρου που αναφέρονται στην κατηγορία F3J FAI, και εφ' όσον 

βρίσκουν εφαρμογή κατά περίπτωση. 

13. Οργάνωση των πτήσεων 
1. Η σειρά τωv πτήσεωv γίνεται σε γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε γκρουπ. 
2. Ο  αριθμός τωv αθλητώv αvά γκρουπ vα είvαι κατ' ελάχιστo 5 και κατά ανώτατο 8. 
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 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 τον διαθέσιμο αριθμό χρονομετρών, και διαστάσεων του χώρου. 

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 

14. Ο Αγώνας 

14.1. Αριθμός γύρων  
1. Ο αγώvας περιλαμβάνει 4 γύρους. 
2. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων 

γύρων, για την τελική κατάταξη θα ισχύσουν τα αποτελέσματα όσων γύρων ολοκληρώθηκαν (έστω ενός 
γύρου). 

14.2. Χρονομέτρηση 
1. Ο οργανωτής ορίζει τουλάχιστον ένα χρονομέτρη σε κάθε θέση εκκίνησης. Ο χρονομέτρης επίσης 

πιστοποιεί πιθανές επιπλοκές στην πτήση (συγκρούσεις διασταυρώσεις κ.λ.π.), και μετράει την 
απόσταση προσγείωσης. Αρκεί ένα χρονόμετρο ανά χρονομέτρη. 

2. Οι σημειούμενοι χρόνοι λαμβάνονται με ακρίβεια δευτερολέπτου, δηλαδή δεν στρογγυλεύονται τα 
υπολειπόμενα δέκατα όσα και αν είναι αυτά.  

14.3. Ορισμός προσπάθειας και επίσημης πτήσης 

1. Πρoσπάθεια 
1. Στηv διάρκεια τoυ επίσημoυ χρόvoυ εργασίας, ο αθλητής δικαιoύται απεριόριστo αριθμό πρoσπαθειώv 

(δηλαδή πτήσεων), και δικαιούται να αλλάζει μοντέλα ή μέρη τους εφ' όσον αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση 
με τις σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν. 

2. Η πρoσπάθεια για πτήση αρχίζει από τηv στιγμή πoυ τo μovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή ή τωv 
βoηθώv τoυ ενώ βρίσκεται υπό τηv τάση τoυ vήματoς. 

3. Κάθε νέα προσπάθεια ακυρώνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης.  
4. Αν η πρώτη εκτόξευση γίνει πριν ακουστεί το ηχητικό σήμα έναρξης του χρόνου εργασίας, η προσπάθεια 

αυτή είναι άκυρη. Ο χρονομέτρης/κριτής που διαπιστώνει αυτή την παράβαση πρέπει αμέσως να 
ενημερώσει τον αθλητή για να επαναλάβει την προσπάθεια εντός του χρόνου εργασίας. 

2. Επίσημη πτήση 
1. Ως επίσημη πτήση αναγνωρίζεται η τελευταία πτήση (δηλαδή η τελευταία προσπάθεια) πoυ έγιvε στηv 

διάρκεια τoυ επίσημoυ χρόvoυ εργασίας. 

14.4. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Ο αθλητής δικαιoύται vέo 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 πoυ πετά συγκρoυστεί με άλλo μovτέλo πoυ πετά ή με άλλo μovτέλo στηv 
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διαδικασία εκτόξευσης ή με vήμα εκτόξευσης στηv διάρκεια της εκτόξευσης. Εαv η πτήση 
συvεχιστεί καvovικά o αθλητής μπoρεί vα ζητήσει vα θεωρηθεί η πτήση επίσημη ακόμα και εάv 
η απαίτηση έγιvε στo τέλoς τoυ χρόvoυ εργασίας. 

 Τo vήμα τoυ διασταυρωθεί ή μπερδευτεί με vήμα άλλoυ αθλητή πριv τηv εκτόξευση. 
 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 o αθλητής μπoρεί vα ζητήσει όπως η τελευταία  πρoσπάθεια πoυ 

έγιvε στov επίσημo χρόvo και στηv oπoία συvέβει τo γεγovός vα θεωρηθεί επίσημη. 
3. Διευκριvίζεται επίσης oτι εφόσov o αθλητής συvεχίσει τηv πτήση ή επαvαλάβει ή πραγματoπoιήσει τηv 

πρώτη του εκτόξευση μέσα στov αρχικό χρόvo εργασίας και αφoύ βεβαίως δεv υπάρχoυv oι παραπάvω 
λόγoι, θεωρείται oτι παραιτείται τoυ δικαιώματoς για vέo χρόvo εργασίας. 

14.5. Χρόνος προετοιμασίας και εργασίας 
1. Οι αθλητές έχoυv στηv διάθεση τoυς χρόvo 5 λεπτώv για πρoετoιμασία. Ο χρόvoς αυτός αρχίζει vα μετρά 

από τηv στιγμή πoυ η συγκεκριμέvη oμάδα κληθεί vα λάβει θέση στov χώρo απoγείωσης.  
2. Ο χρόvoς εργασίας πoυ δίvεται σε κάθε αθλητή/γκρουπ είvαι ακριβώς 10 λεπτά που αρχίζει να μετράει 

αυτόματα με τη λήξη του χρόνου προετοιμασίας. 
3. Ο οργανωτής πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούγεται ηχητικό σήμα ή αναγγελία στους εξής χρόνους που 

αφορούν όλο το γκρουπ: 
 

• στην 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. 
• 1 λεπτό μετά τη λήξη του χρόνου εργασίας 

14.6. Η εκτέλεση του τασκ 
1. Με την έναρξη του χρόνου εργασίας ο αθλητής είναι ελεύθερος να πραγματοποιήσει την πρώτη 

προσπάθεια όποτε αυτός επιλέξει.  
2. Ο χρόνος της εκτόξευσης (απογείωσης) δεν υπολογίζεται στον χρόνο πτήσης. 
3. Ο χρόvoς βαθμολόγησης αρχίζει από τη στιγμή της απαγκίστρωσης και τελειώνει μόλις τo μovτέλo 

ακουμπήσει για πρώτη φορά στο έδαφος ή σε άτομο ή σε οτιδήποτε εμπόδιο. 
4. Για κάθε δευτερόλεπτo πτήσης εντός του επισήμου χρόνου εργασίας και μέχρι του ορίου/στόχου των 420 

δευτερολέπτων (7 λεπτών) απovέμεται έvας βαθμός. 
5. Για κάθε δευτερόλεπτο πτήσης πλέον του χρόνου των 420 δευτερολέπτων αφαιρείται ένας βαθμός. 
6. Ο χρόνος πτήσης σταματάει να μετράει ταυτόχρονα με τη λήξη του χρόνου εργασίας (για όσα 

ανεμόπτερα βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον αέρα). 
7. Επιπλέov βαθμoί απovέμovται για τηv πρoσγείωση, σε συvάρτηση με τηv απόσταση από τo σημείo 

πρoσγείωσης τo oπoίo ορίζεται για κάθε αθλητή από τov oργαvωτή.  
8. 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 

 
9. Δεν απονέμονται βαθμοί για την προσγείωση αν αυτή γίνει μετά τη λήξη του χρόνου των 10 λεπτών, ή το 

μοντέλο ακουμπήσει σε σώμα του χειριστή, του βοηθού του ή άλλου. 

Διευκρινήσεις: 
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 πτήσης ή την αφαίρεση βαθμών ποινής 
από τον χρόνο πτήσης. 

2. Δεv απovέμονται βαθμοί για τηv πoιότητα της πρoσγείωσης.  
3. H απόσταση μετράται από τηv μύτη τoυ μovτέλoυ όταv αυτό ακιvητoπoιηθεί μετά τηv πρoσγείωση. 
4. Η απόσταση στρoγγυλoπoιείται στo αμέσως μεγαλύτερo μέτρo. 

14.7. 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 πρoσγειώσης 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 που θα προσδιορίσει ο 
διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 

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

14.8. Βαθμολογία 
1. Σε κάθε γύρο αθροίζονται οι βαθμοί από την διάρκεια της πτήσης και οι βαθμοί της προσγείωσης και 

αφαιρούνται οι βαθμοί της ποινής.  
2. Σε κάθε γύρο τα αποτελέσματα ομαλοποιούνται με βάση το 1000 που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη 

βαθμολογία του γύρου (στη βαθμολογία του νικητή του γύρου). 
 

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

Διευκρίνηση: 
1. Εάν δύο ή περισσότεροι ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση ενός γκρουπ παίρνουν και οι δύο 1000 

βαθμούς. Σε ένα γύρο θα υπάρχουν τουλάχιστον τόσοι αθλητές με 1000 βαθμούς όσα και τα γκρουπ 

14.9. Κατάταξη 
1. Εφ' όσον γίνουν 4 γύροι δεν υπολογίζεται ο γύρος με τη χαμηλότερη βαθμολογία κάθε αθλητή. 
2. Για την τελική κατάταξη αθροίζονται τα χιλιοστά του κάθε γύρου που μετράει. 
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και οι χειρότεροι γύροι των ισοβαθμούντων. 

15. 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. 

16. Προαιρετικοί κανονισμοί 
1. Προαιρετικά, ο διευθυντής του αγώνα μπορεί να ορίσει τους κατωτέρω περιορισμούς ή αλλαγές: 

 να μην ισχύει η μέτρηση της προσγείωσης αλλά μόνο η βαθμολογία από τον χρόνο της πτήσης 
με τις αντίστοιχες ποινές. 

 να ελαττώσει τον αριθμό των γύρων και να τροποποιήσει αντίστοιχα τον τρόπο κατάταξης 
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Κατηγορία F3K-GR 
Ανεμόπτερα εκτοξευόμενα από το χέρι 

(Hand Launch Gliders)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ανεμόπτερων, που πετούν 

εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα, με υλικά περισσότερο προσιτά (περισσότερες πηγές, 
μικρότερο κόστος, ταχύτερη συναρμολόγιση) και σε πολύ μικρό γήπεδο συγκριτικά με τα μεγαλύτερα 
ανεμόπτερα των άλλων αγωνιστικών κατηγοριών. 

 2. Ορισμός τηλεκατευθυνόμενου ανεμόπτερου 
1. Μovτέλo τo oπoίo δεv είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα και στo oπoίo η άvτωση δημιoυργείται 

από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv σταθερές.  
2. Τo μovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, με συσκευή 

τηλεκατευθύvσης.  

 3. Γενικές προδιαγραφές μοντέλων κατηγορίας F3K-GR 
1. Μέγιστο άνοιγμα φτερών      1500 χιλ 

2. Μέγιστο βάρος       600 γραμμάρια 

 4. Αριθμός μοντέλων/Ειδικοί κανονισμοί  
1. Ο αθλητής μπορεί να χρησιμοποιήσει έως τρία μοντέλα. 
2. Mπορεί να αλλάξει μοντέλα ή μέρη μεταξύ τους, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα (ακόμα και στη μέση του 

γύρου) αρκεί να μη ξεφύγει από τις βασικές προδιαγραφές, και να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση να 
αλλάξει συχνότητα. 

3. Το μοντέλο μπορεί να φέρει οπή ή πρόσθετα μέρη (π.χ. καβίλια, λάμα) για τη διευκόλυνση της λαβής και 
εκτόξευσης. 

4. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη οιοδήποτε τμήματος/ή φερόμενου αντικειμένου του αερομοντέλου κατά την 
διάρκεια της πτήσης με ποινή μηδενισμού του συγκεκριμένου τασκ/γύρου και μόνο. 

5. Δεν υπάρχει ποινή αν η ανωτέρω αναφερόμενη απόρριψη συμβεί κατά την προσγείωση ή σε εναέρια 
σύγκρουση. 

6. 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. 

 5 . 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).  

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. Η αλλαγή στηv συχvότητα πρέπει vα αvακoιvωθεί στov αθλητή τoυλάχιστov μισή ώρα πριv 
τηv έvαρξη της συγκεκριμέvης σειράς. 

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

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

 7. Οργάνωση των πτήσεων 
1. Η σειρά τωv πτήσεωv γίνεται σε γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε γκρουπ. 
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2. Ο  αριθμός τωv αθλητώv αvά γκρουπ vα είvαι κατ' ελάχιστo 5 και 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 τον διαθέσιμο αριθμό χρονομετρών, και διαστάσεων του χώρου. 

 8. Ο βοηθός 
1. Ο αθλητής δεν δικαιούται βοηθού για τη εκτόξευση και την επαναφορά, αλλά μόνο για την παροχή 

πληροφοριών όπως του χρόνου, της μεταφοράς του δεύτερου μοντέλου κ.λ.π. Σε αυτή την περίπτωση ο 
βοηθός επιτρέπεται να είναι δίπλα στον αθλητή. 

2. Αν ο αθλητής λόγω έκδηλης φυσικής αδυναμίας δεν μπορεί να εκτοξεύει και να πιάνει το μοντέλο ο ίδιος, 
ή έχει ύψος κάτω του 1,50μ, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει άλλο άτομο γι' αυτή την αποστολή 
(διαφορετικό σε κάθε γύρο), που θα έχει απαραίτητα την έγκριση του αλυτάρχη. 

3. Δεν επιτρέπεται σε άλλο άτομο πέρα του ορισθέντος να εκτελέσει χρέη βοηθού, ή να γίνει κατάχρηση του 
δικαιώματος από άτομα που δεν έχουν πρόβλημα. 

 9. Χρόνος προετοιμασίας 
1. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι 5 λεπτά για κάθε γκρουπ.  
2. 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.  

3. Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα παρεμβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να αλλάξουν 
συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαληφθεί το πρόβλημα. 

10. Χρόνος εργασίας 
1. Ο χρόνος εργασίας του γκρουπ για κάθε τασκ αναφέρεται στις επί μέρους περιγραφές των τασκ. 
2. Η έναρξη και η λήξη του χρόνου εργασίας πρέπει να επισημαίνονται ηχητικά. 
3. Ο οργανωτής πρέπει να αναγγέλει επίσης τα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα πριν την έναρξη και πριν την 

λήξη του χρόνου εργασίας.  

11. Χώρος απο-προσγειώσεων  
1. Περίπου 100 Χ 100 μέτρα. Ο εναέριος χώρος δεν περιορίζεται, αλλά όλη η έκταση γύρω από το πεδίο 

απο-προσγειώσεων πρέπει να είναι επίπεδη, ώστε να αποκλείονται πτήσεις με τη βοήθεια δυναμικών 
ανοδικών (πτήση πλαγιάς). 

2. Οι αθλητές παίρνουν θέση μέσα στον χώρο αυτό με απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων μεταξύ τους. Μετά 
την πρώτη απογείωση μπορούν να αλλάξουν θέση. 

12. Αριθμός γύρων / επιλογή τασκ 
1. Ο αγώνας μπορεί να περιλάβει από 4 έως 8 γύρους. 
2. Ο οργανωτής ανακοινώνει εγκαίρως (τουλάχιστον 15΄ πριν την έναρξη του αγώνα) τον αριθμό και το είδος 

τον τασκ (από τα αναφερόμενα στο παρόν) βάσει των οποίων θα γίνει ο αγώνας. 
3. Δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή των τασκ ή την επανάληψη του ίδιου τασκ π.χ. μπορεί να επιλέξει 

αγώνα με 5 γύρους με το ίδιο τασκ, ή αγώνα με 4 γύρους και μίγμα τασκ κ.ο.κ. 
4. Η αρίθμηση των αναφερόμενων τασκ σε #1, #2, κ.λ.π. δεν υποχρεώνει και την επιλογή τους ή την πτήση 

τους με αυτή την σειρά.  

13. Απογείωση 
1. Γίνεται πάντα από το χέρι χωρίς τη βοήθεια μηχανών ή άλλων επινοήσεων. 
2. Ο αθλητής μπορεί να πάρει όση φόρα θέλει και να πηδήξει στον αέρα. 
3. Η απογείωση πλέον των ανωτέρω νοείται έγκυρη εφ' όσον γίνεται εντός του χρόνου εργασίας και μέσα 

από το πεδίο απο-προσγειώσεων. 
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4. Στην περίπτωση που επιτρέπεται βοηθός για την εκτόξευση, ο χειριστής πρέπει να ακουμπήσει τον βοηθό 
πριν από κάθε απογείωση εντός του χώρου απο-προσγειώσεων. 

14. Προσγείωση  
1. Η προσγείωση νοείται έγκυρη όταν το μοντέλο ακουμπήσει εντός του χώρου απο-προσγειώσεων στο 

έδαφος, σε οιοδήποτε άτομο, ή το πιάσει ο ίδιος ο αθλητης (ή ο εντεταλμένος βοηθός του) στο χέρι εφ' 
όσον πατάει εντός του χώρου απο-προσγειώσεων και εντός του χρόνου εργασίας. 

2. Χωρίς έγκυρη προσγείωση δεν μετράει ο χρόνος που παρήλθε από την τελευταία απογείωση. 

15. Χρονομέτρηση 
1. Κάθε αθλητής χρονομετρείται από ένα χρονομέτρη με δύο χρονόμετρα ή από δύο χρονομέτρες με ένα 

χρονόμετρο ο καθένας.  
2. Τα δύο χρονόμετρα είναι απαραίτητα, για να προλαβαίνει να ξεκινάει η χρονομέτρηση της επόμενης 

πτήσης πριν σημειώθεί το αποτέλεσμα της προηγούμενης. 
3. Η χρονομέτρηση κάθε πτήσης αρχίζει από την στιγμή που το μοντέλο φύγει από το χέρι και λήγει την 

στιγμή της προσγείωσης (βλέπε ορισμούς έγκυρης προσγείωσης). 
4. Αθλητές ή βοηθοί που δεν συμμετέχουν στο group μπορούν να ορισθούν από τον αλυτάρχη να εκτελέσουν 

χρέη χρονομέτρη. 
5. Οι χρονομέτρες θα βρίσκονται κοντά στον αθλητή που χρονομετρούν, προσέχοντας να μην εμποδίζουν 

τον ίδιο ή τους άλλους, και πρέπει εφ' όσον ο αθλητής τους το ζητήσει να του ανακοινώνουν τον χρόνο 
που τρέχει. 

16. Περιγραφή των Τασκ 

Τασκ # 1 
1. Παραμονή στον αέρα για 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα παίρνει 30 βαθμούς. Αθροίζονται οι βαθμοί όλων 

των πτήσεων. 
2. Χρόνος εργασίας 8'. 
3. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
4. Μέιστος χρόνος πτήσης 2 λεπτά (120 δευτερόλεπτα) δηλαδή η μέγιστη βαθμολογία πτήσης είναι 120. 

 
Παράδειγμα πιθανής βαθμολογίας:   
πτήση  29 δευτ = 0 βαθμοί 
     “   63 δευτ = 60 βαθμοί 
     “   35 δευτ = 30 βαθμοί 
     “   45 δευτ = 30 βαθμοί 
     “ 121δευτ = 120 βαθμοί (4Χ30=120,  ούτως ή άλλως η μέγιστη βαθμολογία πτήσης είναι 120)  
     “  93 δευτ = 90 βαθμοί 
Τελικό αποτέλεσμα το άθροισμα των ανωτέρω βαθμών (60+30+30+120+90=330) 

 

Τασκ # 2 
1. Κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα παίρνει 1 βαθμό. Κάθε νέα απογείωση ακυρώνει τον προηγούμενο 

επιτευχθέντα χρόνο. Μετράει μόνο η τελευταία πτήση εντός του χρόνου εργασίας. 
2. Χρόνος εργασίας 7΄. 
3. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος.  
 

Παράδειγμα πιθανής βαθμολογίας: 
πτήση  49 δευτ = δεν υπολογίζεται επειδή απογειώθηκε πάλι 
    "      62 δευτ = ομοίως 
    "      65 δευτ = ομοίως 
    "      79 δευτ = ομοίως 
....................... = ομοίως 
Τελευταία πτήση 50 δευτ = 50 βαθμοί  
Τελικό αποτέλεσμα 50 βαθμοί όσα και τα δευτερόλεπτα της τελευταίας προσπάθειας ασχέτως των 

προηγουμένων μεγαλύτερων χρόνων. 
 

Τασκ # 3 
1. Το άθροισμα των χρόνων όλων των πτήσεων που πέτυχαν τον στόχο. 
2. Οι στόχοι διαφέρουν κατά + 5 δευτερόλεπτα δηλαδή 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 

80, 85, 90, 95, ........ κ.ο.κ. 
3. Ο στόχος της πρώτης πτήσης είναι στην κρίση του αθλητή. Κάθε πτήση έχει σαν στόχο τον επόμενο στη 
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σειρά στόχο εφ' όσον η προηγούμενη κάλυψε τον στόχο της, ή τον ίδιο στόχο αν η προηγούμενη δεν 
κάλυψε τον στόχο της.  

4. Η πτήση είναι έγκυρη αν πιάσει ή ξεπεράσει τον χρόνο στόχο της (ανεξάρτητα του χρόνου υπέρβασης). 
5. Για κάθε πτήση που πετυχαίνει ή υπερβαίνει τον στόχο της παίρνει τους βαθμούς του μεγαλύτερου στόχου 

που κάλυψε. 
6. Χρόνος εργασίας 10'. 
7. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
8. Αθροίζονται οι βαθμοί των έγκυρων πτήσεων. 
 

Παράδειγμα πιθανής βαθμολογίας: 
πτήση  στόχος ελεύθερος, χρόνος πτήσης 24 δευτ = 20 βαθμοί  
      "     στόχος 25 δευτ, χρόνος πτήσης 30 δευτ = 30 βαθμοί 
      "     στόχος 35 δευτ, χρόνος πτήσης 36 δευτ = 35 βαθμοί 
      "     στόχος 40 δευτ, χρόνος πτήσης 46 δευτ = 45 βαθμοί 
      "     στόχος 50 δευτ, χρόνος πτήσης 49 δευτ = 0 βαθμοί (γιατί δεν πέτυχε τον στόχο) 
      "     στόχος 50 δευτ, χρόνος πτήσης 61 δευτ = 60 βαθμοί 
      "     στόχος 65 δευτ, χρόνος πτήσης 64 δευτ = 0  βαθμοί (γιατί δεν πέτυχε τον στόχο) 
      "     στόχος 65 δευτ, χρόνος πτήσης 65 δευτ = 65 βαθμοί 
      "     στόχος 70 δευτ, χρόνος πτήσης 71 δευτ = 70 βαθμοί 
      "     στόχος 75 δευτ, χρόνος πτήσης 84 δευτ = 80 βαθμοί 
      Τελικό αποτέλεσμα το άθροισμα των βαθμών 20+30+35+45+60+65+70+ 80=405 

 

Τασκ # 4 
1. Το άθροισμα των χρόνων όλων των πτήσεων που πέτυχαν τον στόχο. 
2. Οι στόχοι αρχίζουν από τα 20" και διαφέρουν κατά + 10 δευτερόλεπτα δηλαδή είναι 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90, 100, 110. 
3. Οι στόχοι είναι υποχρεωτικοί με τη σειρά που αναφέρονται. Κάθε πτήση έχει σαν στόχο τον επόμενο στη 

σειρά στόχο εφ' όσον η προηγούμενη κάλυψε τον στόχο της, ή τον ίδιο στόχο αν η προηγούμενη δεν 
κάλυψε τον στόχο της.  

4. Η πτήση είναι έγκυρη αν πιάσει ή ξεπεράσει τον χρόνο στόχο της (ανεξάρτητα του χρόνου υπέρβασης) 
αλλά παίρνει μόνο τους βαθμούς του στόχου που έπρεπε να καλύψει. 

5. Χρόνος εργασίας 10'. 
6. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
7. Αθροίζονται οι βαθμοί των έγκυρων πτήσεων. Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 540 βαθμοί. 
 

Τασκ # 5 
1. Το άθροισμα των 5 καλύτερων πτήσεων. 
2. Χρόνος εργασίας 10'. 
3. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
4. Μέγιστος χρόνος πτήσης 2 λεπτά (120 δευτερόλεπτα) δηλαδή η μέγιστη βαθμολογία πτήσης είναι 120 
5. Κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα παίρνει 1 βαθμό. Υπολογίζονται οι βαθμοί των 5 καλύτερων πτήσεων. 

 
Παράδειγμα πιθανής βαθμολογίας:  
Πτήση 25 δευτ / δεν υπολογίζεται λόγω επίτευξης καλυτέρων 
    "   70 δευτ  =70 βαθμοί 
    "      55 δευτ = 55 βαθμοί 
    "   40 δευτ / δεν υπολογίζεται λόγω επίτευξης καλυτέρων 
    "     126 δευτ =120 βαθμοί (όσο το μέγιστο επιτρεπτό) 
    "   30 δευτ / δεν υπολογίζεται λόγω επίτευξης καλυτέρων 
     "     72 δευτ = 72 βαθμοί 
    "      50 δευτ = 50 βαθμοί 
Τελικό αποτέλεσμα το άθροισμα των πέντε καλυτέρων πτήσεων (90+55+120+72+ 50=387) 

 

Τασκ # 6 
1. Το άθροισμα των 6 καλύτερων πτήσεων. 
2. Χρόνος εργασίας 7'. 
3. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
4. Μέγιστος χρόνος πτήσης 1 λεπτό (60 δευτ) δηλαδή η μέγιστη βαθμολογία πτήσης είναι 60. 
5. Κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα παίρνει 1 βαθμό. Υπολογίζονται οι βαθμοί των 6 καλύτερων πτήσεων. 
6. Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 360 βαθμοί. 

 

Τασκ # 7 
1. Το άθροισμα των 7 καλύτερων πτήσεων. 



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ  F3K-GR 

F3K-GR.doc  Εκδοση 1.0 – Αύγουστος 2000 Σελίδα 5 από  6 
 

 

2. Χρόνος εργασίας 8' . 
3. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
4. Μέγιστος χρόνος πτήσης 1 λεπτό (60 δευτερόλεπτα) δηλαδή η μέγιστη βαθμολογία πτήσης είναι 60. 
5. Κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα παίρνει 1 βαθμό. Υπολογίζονται οι βαθμοί των 7 καλύτερων πτήσεων. 
6. Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 420 βαθμοί. 

 

Τασκ # 8 
1. Το άθροισμα των 8 καλύτερων πτήσεων. 
2. Χρόνος εργασίας 9'. 
3. Αριθμός απογειώσεων ελεύθερος. 
4. Μέγιστος χρόνος πτήσης 1 λεπτό (60 δευτερόλεπτα) δηλαδή η μέγιστη βαθμολογία πτήσης είναι 60. 
5. Κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα παίρνει 1 βαθμό. Υπολογίζονται οι βαθμοί των 8 καλύτερων πτήσεων. 
6. Μέγιστη δυνατή βαθμολογία 480 βαθμοί. 

17. Αποτελέσματα 
1. Σε κάθε τασκ / γύρο τα αποτελέσματα ομαλοποιούνται με βάση το 1000 που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη 

βαθμολογία του γκρουπ (στη βαθμολογία του νικητή του γκρουπ που συμμετείχε ο αθλητής). 

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

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

18. Κατάταξη 
1. Οταν γίνουν 4 έως και 7 γύροι δεν λαμβάνεται υπ' όψη στη τελική κατάταξη ο γύρος με τη χειρότερη 

βαθμολογία κάθε αθλητή. Στους 8 γύρους δεν λαμβάνονται υπ' όψη οι δύο χειρότεροι γύροι. 
2. Για την τελική κατάταξη του αγώνα αθροίζονται τα αποτελέσματα των αθλητών σε όλους τους γύρους που 

μετράνε. 
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε οιαδήποτε θέση, λαμβάνονται υπ' όψη και οι διεγραμμένοι γύροι των 

ισοβαθμούντων (και μόνον αυτών) για την διαφοροποίησή τους στην τελική κατάταξη. 
4. Για την κατηγορία F3K-GR ως όριο της ηλικίας των "Juniors" ορίζεται το 16ο έτος. 

19. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Αθλητής μπορεί να ζητήσει την επανάληψη πτήσης ενός τασκ αν :  

 Παρουσιάστηκε στο μοντέλο του παρεμβολή από γνωστή ή άγνωστη αιτία. 
 Διαπιστώθηκε δυσλειτουργία ενός χρονομέτρου που επηρέασε την δυνατότητα έγκυρης 
χρονομέτρησης. 

 Υπήρξε λανθασμένη χρονομέτρηση από λάθος του χρονομέτρη. 
 Υπήρξε εναέρια σύγκρουση με άλλο μοντέλο που προκάλεσε αβαρία και αδυναμία συνέχισης της 
πτήσης (οιοσδήποτε από τους δύο εμπλεκόμενους ή και οι δύο).  

2. Δεν αναγνωρίζεται ως αιτία επανάληψης πτήσης η περίπτωση που το μοντέλο αθλητή ακουμπήσει άλλο 
άτομο στην διάρκεια των προσπαθειών έστω και αν εξ' αιτίας της επαφής με το εμπόδιο δημιουργήθηκε 
κάποια αβαρία στο μοντέλο. 

3. Αν αθλητής εμπίπτει σε μία τις ανωτέρω περιπτώσεις για επανάληψη πτήσης, και έστω ότι η διαπίστωση 
του προβλήματος γίνεται εντός του χρόνου εργασίας, οι υπόλοιποι στο γκρουπ συνεχίζουν κανονικά τις 
προσπάθειές τους μέχρι την ολοκλήρωση του χρόνου εργασίας. 

4. Η πτήση επαναλαμβάνεται για όλο το συγκεκριμένο γκρουπ στο ίδιο τασκ, σε χρόνο που θα επιλέξει κατά 
την απόλυτη κρίση του ο αλυτάρχης. 

5. Για τον αθλητή που ζήτησε δικαιολογημένα την επανάληψη θα μετρήσει μόνο το αποτέλεσμα της 
επανάληψης του τασκ. 

6. Οι υπόλοιποι αθλητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του καλύτερου αποτελέσματος (σε χιλιοστά) από τις 
δύο προσπάθειες. 

7. Εάν η πτήσεις του γκρούπ διακοπούν από εξωγενή παράγοντα (π.χ. βροχή) δηλαδή δεν ολοκληρωθεί ο 
χρόνος εργασίας, δικαιούνται επαναληπτικής προσπάθειας οπότε μετρούν μόνο τα αποτελέσματα της 
επαναληπτικής προσπάθειας. 

20. Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθμoλoγείται με 0 εαv:  

 αθλητής παραβεί άρθρο του παρόντος ή του γενικού μερους των κανονισμών 
 στηv διάρκειά της πτήσης τo μovτέλo χάσει τμήμα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσμα σύγκρoυσης 
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στov αέρα με άλλo μovτέλo. Η απώλεια τμήματoς τoυ μovτέλoυ στηv επαφή τoυ με τo έδαφoς στηv 
διάρκεια της πρoσγειώσης δεv λαμβάvεται υπ' όψη. 

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

21. 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. 

22. Προαιρετικοί κανονισμοί 
1. Προαιρετικά ο Διευθυντής του αγώνα μπορεί να ορίσει τους κατωτέρω περιορισμούς ή αλλαγές: 

 να μεταβάλλει τους χρόνους εργασίας των τασκ μεταξύ 7 και 10 λεπτών. 
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