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Κατηγορία F4C 
Μοντέλα Κατηγορίας Scale  

6.1 Γενικοί κανονισμοί και standards για την στατική κρίση 
μοντέλων scale  

6.1.1. Ορισμός μοντέλου scale 
1. Μovτέλo υπό κλίμακα είvαι το αvτίγραφo εvός αερoπλάvoυ βαρύτερoυ τoυ αέρα, με σταθερή 

πτέρυγα, ικανού να μεταφέρει άτoμo.  
2. Ο σκοπός του αγώνα είναι η αναπαραγωγή της πιστής εμφάνισης και ρεαλισμού ενός κανονικού 

αεροπλάνου όπως υπαγορεύεται από την κάθε κλάση. Αυτό ισχύει και για τη στατική κρίση και για 
την κρίση στην πτήση. 

Σημείωση: 
Το πραγματικό αεροπλάνο που γίνεται αντικείμενο αναπαραγωγής σε κλίμακα αερομοντέλου θα 
ονομάζεται στο εξής "πρωτότυπο".   

6.1.2. Σύστημα κανονισμών 
Οι κανονισμοί αναπτύσσονται ως ακολούθως: 
Ενότητα 6.1. Γενικοί κανονισμοί και standards για την κρίση πιστότητας ως προς το πραγματικό  
Ενότητα 6.2. Μοντέλα scale κυκλικής πτήσης (δεν μεταφράζεται η συγκεκριμένη ενότητα) 
Ενότητα 6.3. Μοντέλα scale τηλεκατευθυνόμενης πτήσης 

6.1.3. Πρόγραμμα αγώνα 
1. Το πρόγραμμα του αγώνα για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα απαρτίζεται από την ενότητα 6.1 και 

τους κανονισμούς της κάθε κατηγορίας. Οι κανονισμοί για τα τηλεκατευθυνόμενα F4C θα 
απαρτίζονται από τις ενότητες 6.1 και 6.3  

2. Για τα τηλεκατευθυνόμενα scale οι πτήσεις θα αρχίζουν την πρώτη μέρα του αγώνα με πτήσεις, 
και την στατική κρίση να αρχίζει μετά την πρώτη πτήση του πρώτου μοντέλου. Στη συνέχεια ο 
αγώνας θα συνεχιστεί με πτήσεις και στατική κρίση διαδοχικά, δηλαδή τα μοντέλα θα πετάνε την 
πρώτη πτήση πριν περάσουν για τη στατική κρίση τους. Κανένας αθλητής δεν θα πετάξει για 
δεύτερη φορά πριν ολοκληρωθεί η στατική κρίση.  

3. Εάν λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 40 αθλητές σε Πανευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα, ο οργανωτής πρέπει να προβλέψει για την ύπαρξη δύο ομάδων κριτών για την 
στατική κρίση. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 3 κριτές. Η πρώτη ομάδα θα κρίνει την Ακρίβεια 
ως προς το πρωτότυπο (6.1.10.1) Στην συνέχεια, η δεύτερη ομάδα θα κρίνει τα υπόλοιπα 
αντικείμενα της στατικής κρίσης. Με αυτές τις συνθήκες ο αγώνας θα ξεκινήσει με την στατική 
πτήση, οι δε πτήσεις θα ξεκινήσουν αφού έχει ολοκληρωθεί η στατική κρίση των πρώτων 10 
μοντέλων. 

6.1.4. Οργάνωση αγώνων scale 
Για τον έλεγχο των πομπών και των συχνοτήτων ισχύει το μέρος 4b παράγραφος B8. 
Η σειρά των πτήσεων θα γίνει με κλήρωση ανά κράτος. Ο Team Manager θα δηλώσει ποιός από 
τους τρεις αθλητές της ομάδας του θα πετάξει πρώτος , δεύτερος και τρίτος. Εκτός αν χρειαστεί 
αλλαγή σειράς λόγω συχνοτήτων, η σειρά δεν πρέπει να έχει δύο αθλητές με ίδιες συχνότητες στη 
σειρά, ούτε μέλος ομάδας αμέσως μετά από μέλος ίδιας ομάδας.  
Ο δεύτερη πτήση θα αρχίσει από το 1/3 του αριθμού των αθλητών και μετά, ενώ η σειρά στην τρίτη 
πτήση θα είναι ανερχόμενη (από τον τελευταίο έως τον πρώτο) με βάση την προσωρινή κατάταξη 
μετά από τη στατική κρίση και τις δύο πτήσεις.  
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6.1.4. Κριτές 
1. Ο οργανωτής Πανευρωπαϊκών ή Παγκοσμίων αγώνων scale πρέπει να ορίσει τρεις κριτές (ή έξι 

για περίπτωση δύο ομάδων) που θα κρίνουν τον βαθμό πιστότητας στην κλίμακα και κατασκευή 
και ακόμα πέντε κριτές, για την βαθμολόγηση της πτήσης. 

2. Αν ο αριθμός των συμμετοχών μέχρι την καθορισμένη επίσημη ημερομηνία λήξης δηλώσεων 
συμμετοχής, είναι μικρότερος από 20, οι διοργανωτές χρειάζεται να ορίσουν μόνο τρεις κριτές  για 
να κάνουν κρίση και του στατικού και της πτήσης.   

3. Για πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα με λιγότερους από 40 συμμετέχοντες σε μία κατηγορία, ο 
οργανωτής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει δύο ομάδες των δυο κριτών αντί για μία ομάδα των 
τριών κριτών ώστε να επιταχυνθεί η στατική κρίση. 

4. Σε οποιοδήποτε άλλον διεθνή αγώνα ομάδες από τρείς κριτές είναι αρκετοί τόσο για την στατική 
κρίση όσο και για τις πτήσεις.  

5.  Οι κριτές πρέπει να είναι από διαφορετικές χώρες, που θα επιλεγούν από τους εγκεκριμένους 
καταλόγους της CIAM/FAI. 

6. Σε Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες και στις δύο ομάδες κριτών θα περιλαμβάνεται 
τουλάχιστον ένα μέλος από την υποεπιτροπή Scale της CIAM. 

7. Τα ονόματα των κριτών πρέπει να τύχουν της έγκρισης του προεδρείου της CIAM. 
8. Οι κριτές πρέπει να έχουν μία κοινή γλώσσα. 
9. Σε Παγκόσμιους και ∆ιηπειρωτικούς αγώνες δεν πρέπει να υπάρχουν δύο κριτές από την ίδια 

χώρα στο σύνολο των δύο κατηγοριών κριτών. Σε περίπτωση όμως χρήσης δύο ομάδων κριτών 
για την στατική κρίση, είναι δυνατόν ο οργανωτής να επιλέξει κριτές της ιδίας εθνικότητας. Ο ένας 
θα είναι στην ομάδα κριτών για την στατική κρίση και ο άλλος στην ομάδα κριτών για την κρίση 
των πτήσεων. 

 6.1.5. Συντελεστές 
1. Όπου σημειώνεται ένας συντελεστής βαρύτητας "Κ" (Κ factor) η βαθμολόγηση θα γίνεται αρχικά 

από 0-10 συμπεριλαμβανομένων των δύο ορίων. Στη συνέχεια η βαθμολογία θα 
πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή "Κ". Υπάρχει η δυνατότητα η βαθμολόγηση να γίνεται και με 
"μισούς" βαθμούς.  

6.1.6. Παρατηρήσεις 
α) Όλα τα μοντέλα θα απογειώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτότυπο.  
β) Μοντέλα υδροπλάνων όλων των κλάσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρόδες ή καροτσάκια με 

ρόδες (dollies) για την απογείωση εφ' όσον δεν υπάρχει η κατάλληλη υδάτινη επιφάνεια. Η 
απόκλιση από την κλίμακα λόγω της μόνιμης τοποθέτησης συστήματος με ρόδες, σκι, ή άλλων μη 
πρωτότυπων εφαρμογών στο μοντέλο, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψη στη βαθμολόγηση της 
πιστότητας της κλίμακας και της ποιότητας της κατασκευής. 

γ) ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση τμήματος του μοντέλου, εκτός της έλικας και του spinner ή προσθήκη 
άλλου τμήματος εξωτερικά, εκτός της φιγούρας του πιλότου και της κεραίας λήψης του συστήματος 
τ/κ μεταξύ της στατικής κρίσης και πτήσης. Βόμβες, απορριπτόμενες δεξαμενές κ.λ.π. πρέπει να 
παρουσιαστούν στην στατική κρίση αλλά μπορούν να αντικατασταθούν πριν την πτήση με 
απλούστερες και επισκευάσιμες με το ίδιο σχήμα, χρώμα, μέγεθος και βάρος. Οιαδήποτε απόκλιση 
θα συνεπάγεται διαγραφή του μοντέλου. Επιτρέπονται πρόσθετα ανοίγματα για είσοδο αέρα με τη 
συνθήκη ότι θα καλύπτονται με μετακινήσιμες θυρίδες (καλύμματα) για την στατική κρίση.  Αυτές οι 
θυρίδες μπορούν να τοποθετηθούν στην ανοικτή θέση πριν την πτήση ή να ανοίξουν με το 
σύστημα τηλεκατεύθυνσης κατά την πτήση. Η εμφάνιση του μοντέλου στην πτήση δεν πρέπει να 
δείχνει αλλαγμένη εξ αιτίας του ανοίγματος αυτών των θυρίδων. 
Απαραίτητες επισκευές στο μοντέλο εξ' αιτίας αβαρίας κατά την πτήση επιτρέπονται εφ' όσον δεν 
καταστρατηγείται το ανώτατο όριο βάρους. Η εμφάνιση του επισκευασμένου μοντέλου δεν πρέπει 
να δείχνει αλλαγμένη στην πτήση. 

δ) Η έλικα scale μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη έλικα κατάλληλη για την πτήση οιουδήποτε 
μεγέθους. Το spinner θα πρέπει να είναι της ίδιας διάστασης, σχήματος και χρώματος.  
Σημείωση: έλικα εννοείται αυτή που έλκει το μοντέλο και όχι άλλες μικρές έλικες που γυρίζουν 
ελεύθερα στην πτήση. Οι τελευταίες δεν μπορούν να αλλαχθούν. 

ε)  ∆εν επιτρέπονται μεταλλικές έλικες για την πτήση. 
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στ) ∆εν επιτρέπεται η ρίψη εκρηκτικών. 
ζ)  Εάν ο πιλότος του πρωτότυπου είναι ορατός από μπροστά ή από το πλάι στην πτήση, το μοντέλο 

πρέπει να φέρει ένα ομοίωμα πιλότου σε διάσταση της κλίμακας που να είναι ορατός από τις ίδιες 
γωνίες όπως στο πρωτότυπο. 
Εάν δεν υπάρχει τέτοιος πιλότος όπως ορίζεται ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία για τις πτήσεις 
θα μειωθεί κατά 10%.  Το ομοίωμα του πιλότου μπορεί να βρίσκεται στη θέση του για την στατική 
κρίση αλλά δεν θα υπολογίζεται (για προσθήκη βαθμών). 

η) Κάθε μοντέλο πρέπει να ζυγιστεί αμέσως μετά την πρώτη πτήση του. ∆εν επιτρέπεται μεταβολή ή 
τροποποίηση πριν την ζύγιση εκτός από την αναρρόφηση του καύσιμου και τον καθαρισμό του 
από τα λάδια της εξάτμισης. Εάν βρεθεί υπέρβαρο, τότε η πτήση που προηγήθηκε θα μηδενισθεί 
και το μοντέλο αυτό θα πρέπει να ζυγίζεται μετά από κάθε επόμενη πτήση. Οι αξιωματούχοι που 
είναι υπεύθυνοι για το ζύγισμα των μοντέλων και ο ζυγός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι 
διαθέσιμοι σε όλους τους διαγωνιζόμενους για να ζυγίσουν τα μοντέλα τους πριν την πρώτη 
επίσημη πτήση του αγώνα. Το πιθανό σφάλμα του ζυγού πρέπει να δίνεται υπέρ του μοντέλου του 
διαγωνιζόμενου, δηλαδή αν το σφάλμα είναι 30 γραμμάρια, το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος στην 
F4C θα είναι 15,030 κιλά. 

ι) Οιοδήποτε μοντέλο που κατά την κρίση των κριτών ή των οργανωτών φαίνεται να είναι θορυβώδες 
στην πτήση πρέπει να υποστεί μία δοκιμασία έντασης θορύβου αμέσως μετά την πτήση (6.3.1.) Ο 
οργανωτής πρέπει να δώσει στους αθλητές τη δυνατότητα να ελέγξουν την ένταση του θορύβου 
του μοντέλου τους πριν από τις επίσημες πτήσεις.  
Τα μοντέλα με στροβιλοκινητήρες (turbines) εξαιρούνται από αυτή την διαδικασία. 

6.1.7. Αριθμός μοντέλων 
1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος με ένα μοντέλο σε κάθε κατηγορία (F4B, F4C). 

6.1.8. Βοηθοί 
1. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να έχει ένα βοηθό στη διάρκεια της επίσημης προσπάθειας εκτός 

από την διαδικασία της προετοιμασίας και της εκκίνησης της μηχανής (-ων), και με την 
προϋπόθεση ότι το ζητήσει ο αγωνιζόμενος. Σε αυτή την περίπτωση μόνο ένας βοηθός μπορεί 
να βρίσκεται κοντά στον αγωνιζόμενο κατά την διάρκεια της πτήσης. Κανένας βοηθός δεν  
επιτρέπεται να αγγίξει τον πομπό της τηλεκατεύθυνσης στην διάρκεια της επίσημης πτήσης. 

2. Ο χρονομέτρης είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί ότι οι βοηθοί δεν αγγίζουν τον πομπό μετά 
την αναγγελία της πρώτης άσκησης. Εάν βοηθός ακουμπήσει τον πομπό όλη η πτήση 
μηδενίζεται. 

6.1.9. Τεκμηρίωση κλίμακας 
6.1.9.1.  

Ο αθλητής είναι ο μόνος υπεύθυνος να αποδείξει την ακρίβεια της αναπαραγωγής του μοντέλου 
του. 

6.1.9.2.  
Στην φόρμα συμμετοχής πρέπει να αναφέρεται το ακριβές όνομα και χαρακτηριστικά του τύπου του 
πρωτότυπου. Το ίδιο επίσης πρέπει να αναφέρεται στη φόρμα βαθμολόγησης και στην τεκμηρίωση 
της "κλίμακας". Η τεκμηρίωση που θα υποβληθεί από τον αθλητή πρέπει να αναφέρει αν το 
πρωτότυπο δεν ήταν ακροβατικό. Οι κριτές θα συζητήσουν αυτή την πληροφορία πριν την πρώτη 
πτήση. Ο επικεφαλής των κριτών (chief judge) θα ανακοινώσει την τελική απόφαση πριν τις πτήσεις 
και η απόφαση αυτή είναι δυνατόν να επηρεάσει τους βαθμούς που θα δοθούν σύμφωνα με το 
6.3.6.11 (επιλογή ασκήσεων)  

6.1.9.3.  
Η κλίμακα στην οποία κατασκευάστηκε το μοντέλο αναφέρεται προαιρετικά στις δύο 
προαναφερθείσες φόρμες, αλλά είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στην τεκμηρίωση της "κλίμακας". 
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6.1.9.4.  
Για να είναι δυνατή η απόδοση βαθμών για την πιστότητα της κλίμακας πρέπει να προσκομιστούν 
στους κριτές τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
α) Τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες (ή έντυπες αναπαραγωγές αυτών) του πρωτότυπου, εκ των 

οποίων τουλάχιστον η μία να απεικονίζει το συγκεκριμένο πρωτότυπο με βάση το οποίο έγινε το 
μοντέλο του διαγωνιζόμενου. Οι ανωτέρω φωτογραφίες (ή οι έντυπες αναπαραγωγές αυτών 
πρέπει να δείχνουν ολόκληρο το πρωτότυπο κατά προτίμηση από διαφορετικές γωνίες. 
Οι φωτογραφίες πρέπει να κατατεθούν εις τριπλούν (το δεύτερο και τρίτο αντίγραφο μπορεί να 
είναι φωτοτυπίες). Το φωτογραφικό υλικό είναι το βασικό μέσο για την κρίση της πιστότητας έναντι 
του πρωτότυπου.   

β) Ένα ακριβές σχέδιο τριών όψεων του πρωτότυπου, με ελάχιστο άνοιγμα πτερύγων 250 χιλιοστών 
και μέγιστο 500 χιλιοστά. Σε περίπτωση που η μεγαλύτερη διάσταση είναι της ατράκτου αντί των 
πτερύγων οι παραπάνω διαστάσεις θα αναφέρονται στην άτρακτο.  Το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί 
εις τριπλούν. Σχέδια που γίνονται ιδιωτικά από τον διαγωνιζόμενο ή άλλο σχεδιαστή δεν μπορούν 
να ληφθούν υπ' όψη εκτός αν προηγουμένως έχουν πιστοποιηθεί για την ακρίβειά τους από 
ανεγνωρισμένη πηγή όπως η Εθνική Επιτροπή Scale, ή αντίστοιχη, ή από τον κατασκευαστή του 
πρωτότυπου αεροσκάφους, ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή. 

γ) Ο σωστός χρωματισμός αποδεικνύεται από έγχρωμες φωτογραφίες, από εκδοθείσες περιγραφές 
εφόσον συνοδεύονται από κομμάτια χρώματος επικυρωμένα από αναγνωρισμένη αρχή, δείγματα 
αυθεντικού χρώματος,  ή από έγχρωμα σχέδια από έγκυρες πηγές (π.χ. εκδόσεις "profile"), 
συμπεριλαμβανομένων και των τριών όψεων. 

δ)  Επίσης στην τεκμηρίωση πρέπει να αναφέρεται η ταχύτητα ταξιδιού και να επαναλαμβάνεται σε 
κάθε φύλλο βαθμολογίας πτήσης. Σε περιπτώσεις παλαιών αεροσκαφών όπου συνήθως μόνο η 
μεγίστη ταχύτητα είναι γνωστή τότε αυτή η ταχύτητα θα αναφέρεται στην τεκμηρίωση. Ο αθλητής 
πρέπει να είναι έτοιμος να υποστηρίξει αυτή την πληροφορία εφόσον του ζητηθεί.   

ε) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει όλα τα μέρη του μοντέλου που δεν έχει κατασκευάσει 
προσωπικά ο ίδιος, και να υπογράψει δήλωση ότι είναι ο κατασκευαστής του μοντέλου με το 
οποίο διαγωνίζεται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι δηλώσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται 
στην αλήθεια, ο διαγωνιζόμενος ακυρώνεται από όλο τον αγώνα.     

 

6.1.10. Κρίση για πιστότητα στην κλίμακα και κατασκευή 
  Κ-factor   
1. Ακρίβεια κλίμακας 
 Πλάγια όψη 13 
 Πρόσθια όψη (ή οπίσθια όψη) 13 
 Κάτοψη 13 
2. Χρώμα 
 Ακρίβεια 3 
 Πολυπλοκότητα 2 
3. Σήμανση 
 Ακρίβεια 8 
 Πολυπλοκότητα 3 
4. Υφή επιφάνειας και ρεαλισμός  
 Υφή επιφανείας 7 
 Ρεαλισμός 7 
5. Κατασκευή 
 Ποιότητα 12 
 Πολυπλοκότητα 5 
6. Λεπτομέρειες scale 
 Ακρίβεια 9 
 Πολυπλοκότητα 5 

  Σύνολο 100 
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Οι κρίσεις για τις τρεις περιπτώσεις της ενότητας 1 θα γίνουν από απόσταση πέντε (5) μέτρων από 
το μοντέλο, και οι κριτές δεν πρέπει να ακουμπήσουν το μοντέλο. 

 

6.1.11.  Στατική Βαθμολογία 
1. Η βαθμολογία των περιπτώσεων "Πιστότητα στην Κλίμακα" και "Κατασκευή" θα είναι το άθροισμα 

της βαθμολογίας και των τριών κριτών. Η βαθμολογία αυτή υπολογίζεται μόνο αν το μοντέλο 
εκτελέσει τουλάχιστον μία επίσημη πτήση.  

 

6.1.12.  Οργάνωση αγώνων Scale 
 

1. Για τον έλεγχο των συχνοτήτων συμβουλευτείτε το Γενικό Τμήμα των κανονισμών (ABR 4b B.10) 
2. Η σειρά για την στατική κρίση και για τις πτήσεις καθορίζεται με κλήρωση πριν την έναρξη των 

αγώνων. 
3. Η σειρά δεν αλλάζει εκτός αν υπάρχουν προβλήματα με τις συχνότητες. 
4. Η σειρά στην δεύτερη πτήση θα ξεκινήσει από το 1/3 της αρχικής 
5. Η σειρά στην τελευταία πτήση θα γίνει με φθίνουσα τάξη μετά τον υπολογισμό των δύο άλλων 

προσπαθειών. 
6. Οι αθλητές θα καλούνται τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη της πτήσης.   
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6.3. Κλάση F4C Τηλεκατευθυνόμενες μακέτες 

6.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Μέγιστη επιφάνεια πτερύγων  250 τ.π. 
Μέγιστο βάρος ολόκληρου του μοντέλου, χωρίς καύσιμο, αλλά με το ομοίωμα 
του πιλότου στην θέση του 15 κιλά 
Στα ηλεκτροκίνητα το βάρος νοείται χωρίς την μπαταρία κίνησης 
 
Κινητήρια ισχύς 
α) Απαγορεύονται κινητήρες αντίδρασης (ram jet, rockets), και παλλόμενης βαλβίδας (pulse jet) 
 Μέγιστη ώση στροβιλοκινητήρων (turbojet) 10 κιλά  
β) Μέγεθος ηλεκτρικών μοτέρ ελεύθερα, μέγιστη τάση μπαταρίας κίνησης χωρίς φορτίο 42 Volts 

 
Στην περίπτωση που το μοντέλο "ακούγεται" θορυβώδες στην πτήση οι κριτές ή ο αλυτάρχης 
/διευθυντής γραμμής μπορεί να ζητήσει να γίνει μέτρηση θορύβου. 
Μετά την προσγείωση του μοντέλου δεσμεύονται και το μοντέλο και ο πομπός από τον επόπτη της 
γραμμής πτήσης και η μέτρηση θα γίνει χωρίς να επιτραπεί καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις του 
κινητήρα ή του πομπού εκτός από τροφοδοσία της δεξαμενής με καύσιμο. Εάν το μοντέλο έχει έλικα 
(-ες) μεταβλητού βήματος η μέτρηση του θορύβου θα γίνει σε όλη την κλίμακα της δυνατότητας 
μεταβολής τού βήματος. Εάν ο έλεγχος είναι εκτός ορίων, θα γίνει δεύτερος έλεγχος  από χωριστό 
αξιωματούχο με άλλο όργανο. Στην περίπτωση που το μοντέλο αποτύχει να περάσει τα όρια 
θορύβου και πάλι, η πτήση που προηγήθηκε μηδενίζεται. 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση θορύβου είναι 96 dB(A) μετρούμενη σε απόσταση τριών (3) μέτρων 
από τον άξονα συμμετρίας της ατράκτου με το μοντέλο στο έδαφος επάνω σε τσιμεντένια ή 
ασφάλτινη επιφάνεια στον χώρο πτήσεων. Η μέτρηση θα γίνει με τον κινητήρα σε πλήρη ισχύ σε 90 
μοίρες ως προς την διεύθυνση πτήσης, από την πλευρά που θα επιλέξει ο διαγωνιζόμενος και στην 
αντίθετη πλευρά από την διεύθυνση του (πιθανού) ανέμου. Το μικρόφωνο θα στηθεί σε βάση 30 
εκατοστών από το έδαφος σε ευθεία γραμμή με τον κινητήρα (-ες). ∆εν πρέπει να υπάρχει 
αντικείμενο που μπορεί να ανακλάσει τον θόρυβο σε ακτίνα 3 μέτρων από το μοντέλο ή το 
μικρόφωνο. 
Εάν δεν υπάρχει τσιμεντένια ή ασφάλτινη επιφάνεια ο έλεγχος μπορεί να γίνει επάνω σε χωμάτινη 
επιφάνεια ή κοντό χόρτο, στις οποίες δύο περιπτώσεις η ένταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 94 dB(A). 
Στην περίπτωση πολυκινητήριων μοντέλων ο έλεγχος θα γίνει σε απόσταση τριών μέτρων από τον 
πλέον κοντινό στο όργανο κινητήρα και η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση θα είναι η ίδια όπως ορίζεται 
για τον ένα κινητήρα. 
Τα όργανα μέτρησης του θορύβου πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να συνοδεύονται από 
σύστημα διαβάθμισής τους (π.χ. πηγή παραγωγής θορύβου για σύγκριση). 

6.3.2. Σύστημα τηλεκατεύθυνσης  
∆εν επιτρέπονται συσκευές αυτόματου ελέγχου της θέσης ή της κίνησης του μοντέλου (δηλ. 
γυροσκόπια). 

6.3.3. Επίσημες πτήσεις  
α) Κάθε διαγωνιζόμενος θα κληθεί να εκτελέσει τρείς πτήσεις και πρέπει να ολοκληρώσει κάθε 

επίσημη πτήση εντός του διαθέσιμου χρόνου (6.3.4.) σε κάθε περίπτωση ώστε να μπορεί να 
πάρει και τους βαθμούς της πτήσης. 

β) Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει μία πτήση, και κατά την γνώμη 
του Αλυτάρχη αυτό οφείλεται σε εξωτερική αιτία, μπορεί να του επιτρέψει να επαναλάβει την 
προσπάθειά του για πτήση. Η χρονική στιγμή της επαναληπτικής προσπάθειας θα καθορισθεί 
από τον Αλυτάρχη. 

γ) Η επίσημη πτήση αρχίζει με ότι από τα παρακάτω συμβεί νωρίτερα: 
1) Ο διαγωνιζόμενος δώσει σήμα στον χρονομέτρη ότι ξεκινάει την διαδικασία εκκίνησης του 

κινητήρα (-ων) του. 
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2) ∆ύο λεπτά μετά την εντολή του αλυτάρχη προς τον διαγωνιζόμενο να ξεκινήσει την πτήση του 
(6.3.4.β). 

3) Η επίσημη πτήση θεωρείται λήξασα όταν το μοντέλο προσγειωθεί και σταματήσει, εκτός κατά 
την προαιρετική άσκηση 6.3.7.Μ "Touch And Go". 

6.3.4. Χρόνος πτήσης  
α) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ειδοποιηθεί ότι πλησιάζει η στιγμή της εντολής της έναρξης της 

πτήσης του όχι λιγότερο από 5 λεπτά από την προγραμματισμένη στιγμή της αναγγελίας της 
εντολής. 

β) Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να λάβει την εντολή να αρχίσει την πτήση. 
γ) Η χρονομέτρηση της πτήσης θα αρχίσει όταν ισχύσει μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στο 6.3.3. γ. 
δ) Ο διαγωνιζόμενος θα έχει στη διάθεσή του 14 λεπτά για να ολοκληρώσει μία πτήση στην 

περίπτωση που το πρωτότυπο είναι ακροβατικό σκάφος, ή 17 λεπτά στην περίπτωση που το 
πρωτότυπο είναι μη-ακροβατικό. 

ε) Στην περίπτωση που το πρωτότυπο είναι πολυκινητήριο και το μοντέλο έχει εμβολοφόρους 
κινητήρες εσωτερικής καύσης, ο χρόνος που έχει στην διάθεσή του είναι ο ανωτέρω 
αναφερόμενος κατά περίπτωση επαυξημένος κατά 1 λεπτό για κάθε επί πλέον κινητήρα. 

στ)  ∆εν θα δοθούν βαθμοί για οιαδήποτε άσκηση που δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του διαθέσιμου 
επίσημου χρόνου.  

6.3.5. Χρόνος εκκίνησης 
α) Εάν το μοντέλο δεν απογειωθεί εντός 7 λεπτών από το σήμα έναρξης της πτήσης (και αρχής της 

χρονομέτρησης), προσαυξημένο κατά 1 λεπτό για κάθε επιπλέον εμβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, η πτήση θεωρείται λήξασα και δεν θα δοθούν βαθμοί για την πτήση. 

β) Εάν στην περίπτωση εμβολοφόρου κινητήρα αυτός σταματήσει μετά την αρχή της εκτέλεσης της 
τροχοδρόμησης, αλλά πριν το μοντέλο απογειωθεί, ο κινητήρας μπορεί να επανεκκινήσει αλλά 
δεν θα λάβει βαθμούς για την άσκηση της τροχοδρόμησης. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να 
ισχύει η διάταξη 6.3.5.α. 

 

6.3.6. Η πτήση 
6.3.6.1. Απογείωση Κ=11 
6.3.6.2. Επιλογή Κ=7 
6.3.6.3. Επιλογή Κ=7 
6.3.6.4. Επιλογή Κ=7 
6.3.6.5. Επιλογή Κ=7 
6.3.6.6.  Επιλογή Κ=7 
6.3.6.7.  Επιλογή Κ=7 
6.3.6.8  Επιλογή Κ=7 
6.3.6.9  Επιλογή Κ=7 
6.3.6.10. Προσέγγιση και προσγείωση  Κ=11 
6.3.6.11. Ρεαλισμός πτήσης α) Ηχος κινητήρα (ρεαλιστικός τόνος και συντονισμός) Κ=4  
  β) Ταχύτητα του μοντέλου Κ=7 
  γ) Απαλότητα της πτήσης Κ=7 
  δ) Επιλογή ασκήσεων Κ=4 
 

Σύνολο συντελεστών (K)   K = 100 
 
Σημείωση: Το πρόγραμμα των ασκήσεων πρέπει να περιέχει τις ασκήσεις “Figure Eight” και “Descending 
360° Circle”, για να γίνει αποδεκτό ως ολοκληρωμένο.  
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Η κλίμακα του μοντέλου και η μέγιστη ή ταχύτητα ταξιδίου του πρωτότυπου πρέπει να αναφερθεί στο 
φύλλο βαθμολογίας. 
 
Μόνο μία προσπάθεια επιτρέπεται για κάθε άσκηση με μόνη εξαίρεση την άσκηση της απογείωσης όπως 
περιγράφεται στο 6.3.5.b 
 

6.3.7. Προαιρετικές επιδείξεις 
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι έτοιμος, αν του ζητηθεί από τους κριτές, να πιστοποιήσει ότι οι 
προαιρετικές ασκήσεις / λειτουργίες που έχει επιλέξει είναι τυπικές και μέσα στις φυσιολογικές 
δυνατότητες του πρωτότυπου.  
Μόνο μία επιλογή που περιέχει μηχανική λειτουργία μπορεί να περιληφθεί στις προαιρετικές 
επιλογές του διαγωνιζόμενου. 
Η επιλογή πρέπει να δοθεί στους κριτές εγγράφως πριν την απογείωση. Οι επιλογές μπορούν να 
επιλεγούν με οιαδήποτε σειρά. Η σειρά εκτέλεσης των προαιρετικών ασκήσεων/λειτουργιών πρέπει 
να αναγραφεί στη φόρμα βαθμολογίας, και οιαδήποτε άσκηση/λειτουργία γίνει εκτός (της 
δηλωμένης) σειράς βαθμολογείται με μηδέν. 
Οι επιλογές A,N,Q,R,S,V μπορούν να επιλεγούν μόνο από μοντέλα μη-ακροβατικών πρωτοτύπων.  

 
a. Chandelle Κ=7 
b. Extend and Retract Landing Gear   Κ=7 
c. Extend and Retract Flaps   Κ=7 
d. Dropping of Bombs or Fuel Tanks   Κ=7 
e. Stall Turn   Κ=7 
f. Immelman Turn   Κ=7 
g. Loop   Κ=7 
h. Split S (reversal)   Κ=7 
i. Cuban Eight   Κ=7 
j. Spin Three Turns   Κ=7 
k. Roll   Κ=7 
l. Parachute drop Κ=7 
m. Touch and Go   Κ=7 
n. Overshoot Κ=7 
o. Side Slip Κ=7 
p. Flight Function(s) Performed by Prototype Aircraft Κ=7 
q. Flight Function(s) Performed by Prototype Aircraft Κ=7 

Ο αθλητής μπορεί να παρουσιάσει μέχρι δύο διαφορετικές πτητικές λειτουργίες της επιλογής τους, 
αλλά θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι λειτουργίες αυτές γινόντουσαν 
από το πρωτότυπο. Οι αθλητές πρέπει να περιγράψουν την φύση των ασκήσεων αυτών πριν την 
έναρξη της πτήσης. 
 

r. Flight in Triangular Circuit Κ=7 
s. Flight in Rectangular Circuit   Κ=7 
t. Flight in a Straight Line at Constant Height (Maximum 6 m) Κ=7 
u. Flight in a Straight Line With One Motor Throttled (μόνο για πολυκινητήρια)   Κ=7 
v. Lazy Eight K=7 
w. Wingover Κ=7 
x. Inverted Flight   Κ=7 

6.3.8. Βαθμολόγηση πτήσης 
Κάθε άσκηση μπορεί να πάρει βαθμούς από 0 έως και 10, με δυνατότητα διαβάθμισης ανά μισό 
βαθμό. Αυτοί οι βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή "Κ" κάθε άσκησης. Οι ασκήσεις 
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πρέπει να εκτελεστούν σε θέση και ύψος που επιτρέπει στους κριτές να τις δουν καθαρά. Μη 
τήρηση αυτής της διάταξης επιφέρει σοβαρή μείωση της βαθμολογίας.  
Ένας κριτής στην ευθεία της γραμμής ασφάλειας (προς τους θεατές) θα ειδοποιεί κάθε φορά με 
οπτικό ή/και ακουστικό σήμα που ένα μοντέλο παραβιάζει πετώντας αυτή την γραμμή. Εάν αυτό 
συμβεί πριν ολοκληρωθεί η άσκηση που εκτελείται εκείνη την στιγμή, δεν θα δοθούν βαθμοί για τη 
συγκεκριμένη άσκηση. Ο κριτής θα κρατάει σημειώσεις για όλες αυτές τις παραβάσεις. Εάν ένα 
μοντέλο είναι κατά τη γνώμη των κριτών ανασφαλές, ή οδηγείται με τρόπο ανασφαλή, μπορούν να 
δώσουν εντολή στον χειριστή του να το προσγειώσει.   

6.3.9. Βαθμοί πτήσης 
Οι βαθμοί της πτήσης θα είναι το άθροισμα των βαθμών που έχουν δώσει και οι τρείς κριτές όπως 
στο 6.3.6. αφού πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό (πιθανής) επιδότησης. 

6.3.10. Οργάνωση αγώνων τηλεκατευθυνόμενων scale 
Για τον έλεγχο των πομπών και συχνοτήτων ισχύουν ότι αναφέρεται στο section 4b para B8 των 
κανονισμών CIAM/FAI, ή στο γενικό μέρος των κανονισμών αγώνων της ΕΠ.ΑΕ./ΕΛ.Α.Ο. 
Η σειρά πτήσεων για τις χώρες και τους αθλητές τους καθορίζεται με κλήρωση πριν την έναρξη του 
αγώνα. 
Η σειρά των αθλητών δεν θα αλλάζει από πτήση σε πτήση, και δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή θέσεων 
μεταξύ αθλητών της ίδιας ομάδας. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν ειδοποίηση τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την προβλεπόμενη 
πρόσκλησή τους για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. 

6.3.11. Τελική βαθμολογία 
Προστίθενται οι βαθμοί από την 6.1.12 (βαθμολογία από την στατική κρίση) και ο μέσος όρος από 
τις δύο καλύτερες πτήσεις 6.3.9. 
Εάν ο διαγωνιζόμενος έχει κάνει μόνο μία πτήση με δική του υπαιτιότητα οι βαθμοί της μοναδικής 
αυτής πτήσης θα διαιρεθούν δια του 2. 
Εάν για αιτίες πέρα από τον έλεγχο των οργανωτών ολοκληρωθούν λιγότερες από τρείς πτήσεις, η 
βαθμολογία θα διαμορφωθεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: 
Εάν ολοκληρωθούν δύο πτήσεις θα ληφθεί υπ' όψη ο μέσος όρος των δύο. Εάν ολοκληρωθεί μόνο 
μία θα ληφθεί υπ' όψη η βαθμολογία μόνο αυτής χωρίς να διαιρεθεί. 
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6A. Οδηγός Κριτών για Στατική Κρίση Μοντέλων SCALE 
F4C (FAI) 

6A.1 Γενικά 
Αρχικά οι κριτές πρέπει να μελετήσουν όλα τα μοντέλα που συμμετέχουν από απόσταση όχι 
μικρότερη των 5 μέτρων για να καταλήξουν σε ένα ενιαίο τρόπο βαθμολόγησης. Τα μοντέλα πρέπει 
να μελετηθούν σε συσχετισμό μεταξύ τους με μια γρήγορη επισκόπηση πριν αρχίσει η λεπτομερής 
εξέταση του καθ' ενός. 
Η εκτίμηση επιμερίζεται σε έξη ενότητες. Οι κριτές πρέπει να συζητήσουν κάθε ενότητα σαν ομάδα 
και να επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μία ομόφωνη απόφαση για βαθμολόγηση κάθε ενότητας, αν 
και ο κάθε κριτής διατηρεί το δικαίωμα να διαφωνήσει. Κάθε διαφοροποίηση στην βαθμολογία (του 
διαφωνούντος κριτή) πρέπει να είναι οριακή. 
Πρέπει να ορισθεί ένας "επικεφαλής" κριτής ως συντονιστής. Αυτός πρέπει να συζητήσει τα "υπέρ" 
και τα "κατά" του μοντέλου (σε κάθε ενότητα) με τους άλλους κριτές υποδεικνύοντας κατ' αρχή μία 
βαθμολογία σαν βάση περαιτέρω συζήτησης.  
Η χρήση "μισών" βαθμών (6.1.5.) είναι σημαντική όταν βαθμολογούνται μοντέλα υψηλού επιπέδου. 
Υπάρχουν περιπτώσεις για παράδειγμα που ένα 9 θα ήταν πολύ χαμηλή και ένα 10 πολύ υψηλή 
βαθμολογία, και η καλύτερη για την περίπτωση βαθμολογία θα ήταν το 9,5. 
Εάν τα μοντέλα εκτελέσουν πτήση πριν περάσουν από στατική κρίση, (6.1.3.) κάθε αβαρία που θα 
συμβεί εξ' αιτίας της πτήσης δεν θα λαμβάνεται υπ' όψη από τους κριτές για την στατική κρίση και 
βαθμολογία. 

6Α.1.9. Παραστατικά για απόδειξη κλίμακας (τεκμηρίωση) 
Πρέπει να προσκομισθεί η ελάχιστη τεκμηρίωση που απαιτείται. Αδυναμία συμμόρφωσης με αυτό 
θα έχει σαν συνέπεια τον μηδενισμό των θεμάτων 1,2,3,4 και 6.  
Πρόσθετη τεκμηρίωση είναι επιθυμητή, αλλά ο διαγωνιζόμενος δεν πρέπει να τιμωρηθεί με χαμηλή 
βαθμολογία για έλλειψη λεπτομερούς φωτογραφικής πιστοποίησης της αυθεντικότητας ενός 
σκάφους που δεν υπάρχει πλέον και για το οποίο δεν είναι δυνατή η απόκτηση λεπτομερών 
στοιχείων για την αυθεντικότητά του, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται λεπτομερές σχέδιο 
τριών όψεων. 

6Α.1.10 Κρίση 
Τα θέματα 6.1.10.1 πρέπει να εξεταστούν από ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων για την F4C από το 
πλησιέστερο σημείο του μοντέλου και ένας αξιωματούχος πρέπει να είναι διαθέσιμος για να γυρίζει 
το μοντέλο σε διαφορετικές γωνίες σύμφωνα με τις οδηγίες των κριτών. ∆εν θα γίνουν μετρήσεις και 
τα μοντέλα δεν θα τα αγγίζουν οι κριτές. 

6Α.1.10.1 Ακρίβεια κλίμακας 
Κατ' αρχή το μοντέλο τοποθετείται σε μία πόζα ακριβώς όπως στην καλύτερη φωτογραφία, ελέγχεται 
για εμφανείς αποκλίσεις, και εκτιμάται ο "χαρακτήρας" και ο ρεαλισμός του. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται συγκριτικά με τις άλλες κατάλληλες φωτογραφίες. Στη συνέχεια με τη βοήθεια 
φωτογραφιών και σχεδίων ελέγχεται: 
α) Η πλάγια όψη, που περιλαμβάνει το περίγραμμα της ατράκτου, το σχήμα της καμπίνας (cabin) ή 

καλύπτρας (canopy), το σχήμα του ανοίγματος του θαλάμου διακυβέρνησης (cockpit), το σχήμα 
του καλύμματος του κινητήρα (cowl) και του κώνου (spinner), το περίγραμμα του κάθετου 
σταθερού (fin) και πηδάλιου διεύθυνσης (rudder), το σχήμα των αεροτομών (sections) της 
πτέρυγας και του οριζόντιου πτερύγιου της ουράς, την σχέση των δύο πτερύγων (stager) και των 
στηριγμάτων μεταξύ των πτερύγων (struts) στα διπλάνα (τριπλάνα κ.λ.π.) , τη γωνία και θέση των 
σκελών του συστήματος προσγείωσης (landing gear legs) και του τροχού (tail wheel) ή βακτηρίας 
της ουράς (tail skid), το μέγεθος της ζάντας και των ελαστικών των τροχών (wheels and tyres). 

β) Οι ακραίες όψεις (πρόσθια όψη, πίσω όψη) για τη δίεδρο (dihedral) το πάχος και τον βαθμό 
εκλέπτυνσης (taper) της πτέρυγας, τα στηρίγματα των πτερύγων (struts), τις αντηρίδες (bracing) 
μεταξύ των πτερύγων και την απόσταση (gap) των δύο πτερύγων στα διπλάνα (αντίστοιχα στα 
τριπλάνα κ.λ.π.) το πάχος του κάθετου σταθερού (fin), του πηδάλιου διεύθυνσης (rudder) και 
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οριζόντιου σταθερού (stabilizer) και πηδαλίων ανόδου-καθόδου (elevators), τις τομές της ατράκτου 
(cross sections) και του καλύμματος του κινητήρα (cowl cross sections), το σχήμα του καλύμματος 
του κινητήρα (cowl shape) και ανοιγμάτων (cutouts), το μέγεθος και σχήμα της έλικας επίδειξης 
(dummy prop), το σχήμα της καλύπτρας (canopy) ή ανεμοθραύστη (windshields), το μέγεθος, 
σχήμα, θέση και γωνία των σκελών του συστήματος προσγείωσης (landing gear legs), τον 
προσανατολισμό των τροχών (wheel track) και το πάχος των ελαστικών των τροχών (tires). 

γ) Οι κάτω όψη και άνω όψη για το περίγραμμα των πτερύγων (wing outline), των φιλέτων (fairings), 
το μέγεθος των πηδαλίων κλίσης (ailerons), των πτερυγίων καμπυλότητας (flaps), το μέγεθος και 
περίγραμμα του οριζόντιου πτερύγιου της ουράς (stabilizer), το μέγεθος, το περίγραμμα και τα 
ανοίγματα (cut outs) των πηδαλίων ανόδου-καθόδου (elevators), τα αντισταθμιστικά (trim tabs), το 
σχήμα και εκλέπτυνση (taper) της ατράκτου, το σχήμα της καμπίνας (cockpit) ή της καλύπτρας 
(canopy), το σχήμα του καλύμματος του κινητήρα (cowl).   

Σημείωση:  
Οι φωτογραφίες υπερισχύουν των σχεδίων εάν υπάρχει αμφισβήτηση για την ακρίβεια της κλίμακας 
σε κάποιο σημείο. 
Πρέπει να δίνεται εξαιρετική προσοχή όταν γίνεται η πιστοποίηση rigging με τη χρήση φωτογραφιών 
που έχουν ληφθεί από γωνία, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα λανθασμένης εκτίμησης. Στην 
περίπτωση αυτή καλύτερα η κρίση να βασισθεί στα σχέδια τριών όψεων, που είναι και ακριβέστερα 
και ευκολότερα στη σύγκριση.  
Εάν μοντέλο έχει σιγαστήρα που ολόκληρος ή μέρος του περισσεύει έξω από το περίγραμμα του 
σκάφους, ή αν φαίνεται εμφανώς απ΄ έξω, τότε το μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στο πρωτότυπο. 

6Α.1.10.2. Χρώματα 
Η σωστή απόχρωση των χρωμάτων μπορεί να πιστοποιηθεί από έγχρωμες φωτογραφίες, από 
έγκυρες δημοσιευθείσες περιγραφές αν συνοδεύονται από ξέσματα χρώματος με πιστοποιητικό 
ανεγνωρισμένης αρχής, ή από δείγματα του αυθεντικού χρώματος. Επίσης ελέγχονται τα χρώματα 
των εθνοσήμων, των γραμμάτων/αριθμών και σήμανσης (insignia). Έγχρωμα σχήματα παραλλαγής 
πρέπει να δείχνουν το σωστό ποσοστό στη συμβολή των σκιών. 
Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην μεγαλύτερη προσπάθεια που απαιτείται για την 
αναπαραγωγή φινιρίσματος με πολλά χρώματα, συγκριτικά με τα μοντέλα που έχουν μόνο ένα ή δύο 
βασικά χρώματα. 

6Α.1.10.3. Σήμανση 
Ελέγχεται η θέση και το μέγεθος όλων των σημάτων, γραμμάτων και αριθμών. Ελέγχεται ότι το στύλ 
και το πάχος όλων των γραμμάτων και αριθμών είναι σωστό. Ελέγχεται ότι όλες οι διακοσμητικές 
λωρίδες έχουν τις σωστές διαστάσεις και είναι τοποθετημένες στη σωστή θέση. Ελέγχονται τα 
πάτερν της παραλλαγής (camouflage). 

6Α.1.10.4. Υφή εξωτερικής επιφάνειας και ρεαλισμός 
Ο ρεαλισμός είναι μία ερώτηση σχετικά με το πόσο καλά το μοντέλο αεροσκάφους καλύπτει το 
χαρακτήρα ενάς αεροσκάφους κανονικού μεγέθους. Οι κριτές θα πρέπει να αναρωτηθούν αν κοιτάνε 
ένα συγκεκριμένο αεροσκάφος σε μινιατούρα ή απλά ένα μοντέλο αεροσκάφους. 
 
Η εξωτερική υφή και εμφάνιση της επιφάνειας του μοντέλου πρέπει να είναι μία καλή αναπαραγωγή 
των αντιστοίχων περιοχών του πρωτότυπου. Υφασμάτινες επικαλύψεις πρέπει να αναπαραχθούν με 
το σωστό υλικό και το περίγραμμα των δοκών και πλευριδίων πρέπει να είναι ορατό. Επικαλύψεις 
από φύλλο ξύλου (κόντρα πλακέ) ή ξύλινα μασίφ μέρη πρέπει να αναπαραχθούν σωστά και η 
καμπυλότητα της επικάλυψης (υφασμάτινης ή ξύλινης) μεταξύ των πλευριδίων και νομέων να έχει τη 
σωστή κοιλότητα εφ' όσον το ίδιο συμβαίνει και στο πρωτότυπο. 
Επιφάνειες από φύλλο μετάλλου πρέπει να δείχνουν αναπαραγωγή των θυρίδων επίσκεψης και 
καρφίδων (πριτσινιών). 
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αναπαραχθούν σωστά το γυαλιστερό ή ματ φινίρισμα, ή το 
φινίρισμα που μοιάζει με κέλυφος αβγού. 
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6Α.1.10.5. Κατασκευή 
Το μοντέλο πρέπει να ελεγχθεί για την ποιότητα της εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στο γέμισμα των 
πόρων, τις σωστές και μυτερές απολήξεις, όπως τα χείλη εκφυγής των πτερύγων και ουραίων 
επιφανειών, τα σωστά ανοίγματα στην περιοχή των αρθρώσεων (μεντεσέδων) των πηδαλίων, την 
καλή εφαρμογή στις ενώσεις πτερύγων και ατράκτου, και τη γενική φινέτσα. 
Γίνεται επίσης έλεγχος για τμήματα του μοντέλου που δεν έχουν κατασκευαστεί από τον 
διαγωνιζόμενο, και σε θετική περίπτωση γίνεται ανάλογη μείωση της βαθμολογίας. 

6Α.1.10.6. Λεπτομέρειες Scale 
Γίνεται έλεγχος ότι τα τμήματα/εξαρτήματα που αναφέρονται στη συνέχεια, εφ' όσον υπάρχουν στο 
πρωτότυπο, βρίσκονται στη σωστή θέση στο μοντέλο, και έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια. 

 
Hatches Brake pipes Υδραυλικά κυκλώματα πέδησης 
Handles Χειrollαβές Landing gear springing ……. σκελών 

προσγείωσης 
Footsteps Σκαλοπάτια Tire threads Ανάγλυφο των ελαστικών των 

τροχών 
Doors Πόρτες Slots                  
Armament Οπλισμός Navigation and landing lights Φώτα ναυτιλίας 

και προσγείωσης 
Bombracks Βάσεις ανάρτησης βομβών Pitot head Κεφαλή pitot 
Control cables Συρματόσχοινα ελέγχου 
πηδαλίων 

Walkways Οριοθετημένοι διάδρομοι 
βαδίσματος επί των πτερύγων κ.λ.π. 

Control horns Tanks ∆εξαμενές 
Fairings Φιλέτα  Radiators Ψυγεία 
Bracing Filler caps  Πώματα δεξαμενών 
Turnbuckles Louvres 
Struts Cooling gills 
Lacing and stitching Ράψιμο πάνινης 
επικάλυψης και κάλυψης με λωρίδα 
υφάσματος 

Mass balances Αντίβαρα πηδαλίων 

Aerials Κεραίες Instrument panel Πίνακας οργάνων θαλάμου 
διακυβέρνησης 

Ventouris Cockpit or cabin interior detail Εσωτερικές 
λεπτομέρειες θαλάμου διακυβέρνησης ή 
καμπίνας  

 
Οι βαθμοί που θα δοθούν πρέπει να ανακλούν και την ακρίβεια και την ποσότητα από τις 
λεπτομέρειες scale που υπάρχουν στο μοντέλο. Ένα μοντέλο που έχει καλή τεκμηρίωση και καλή 
αναπαραγωγή πρέπει να πάρει αναλογικά μεγαλύτερη βαθμολογία από ένα μοντέλο με λίγες 
λεπτομέρειες έστω και αν το πρωτότυπο δεν είχε περισσότερες λεπτομέρειες για αναπαραγωγή. 

Σημείωση: 
Όταν ολοκληρωθεί η στατική κρίση κάθε μοντέλου ο επικεφαλής κριτής πρέπει να ελέγχει ότι όλες οι 
φόρμες βαθμολογίας είναι συμπληρωμένες πριν τις δώσει για τους υπολογισμούς. Οι κριτές έχουν 
το δικαίωμα να διορθώσουν τους βαθμούς που είναι εμφανές ότι είναι λανθασμένοι (π.χ. αποκλίσεις 
στην κρίση του πρώτου μοντέλου, λεπτομέρειες που δεν είχαν τεκμηρίωση, μέρη που έχουν 
αγορασθεί). Οι βαθμολογίες μπορούν να ανακοινωθούν μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία 
και υπογραφούν από τον κριτή που είναι επικεφαλής. 
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6C. Οδηγός Κριτών Για Βαθμολόγηση Πτήσης 
Τηλεκατευθυνόμενων Μοντέλων SCALE F4C (FAI) 

6C.1 Γενικά 
Όλες οι ασκήσεις θα κρίνονται σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δυνατότητες του πρωτότυπου. Οι 
κριτές δεν πρέπει να συγχέουν τους αγώνες μοντέλων scale με τους αγώνες ακροβατικών 
μοντέλων. Κάθε άσκηση πρέπει να αναγγέλλεται πριν την εκτέλεσή της και επιπλέον να 
αναγγέλλεται η στιγμή της αρχής της με την λέξη "ΤΩΡΑ". Η λήξη όλων των ασκήσεων πρέπει να 
αναγγέλλεται με τη λέξη "ΤΕΛΟΣ". 
Οι κριτές θα κάθονται παραπλεύρως του διαδρόμου και παράλληλα με την διεύθυνση του ανέμου. 
Αυτή η γραμμή θα αναφέρεται στο εξής ως "γραμμή των κριτών". Ο υπεύθυνος της γραμμής 
πτήσεων θα είναι αρμόδιος να διαπιστώνει την διεύθυνση του ανέμου. Εάν η διεύθυνση του ανέμου 
αλλάζει συνεχώς περισσότερο από 30 μοίρες από την γραμμή των κριτών, η γραμμή αυτή θα 
πρέπει να αλλάζει γωνία ανάλογα.  
Εκτός από την περίπτωση που υπεισέρχεται θέμα ασφάλειας της πτήσεως, ο χειριστής είναι 
ελεύθερος να διαλέξει την διεύθυνση της τροχοδρόμησης, της απογείωσης και  προσέγγισης - 
προσγείωσης για να αντιμετωπίσει αλλαγές στη διεύθυνση του ανέμου. Αυτή η διάταξη ισχύει επίσης 
για την άσκηση 6.3.7.Μ (touch and go) επειδή περιέχει προσγείωση και απογείωση. Εάν η 
διεύθυνση του ανέμου αλλάξει τόσο που η προσέγγιση θα εγείρει θέμα ασφάλειας, κατ' εξαίρεση για 
αυτή την περίπτωση, ο διαγωνιζόμενος επιτρέπεται να ξεχωρίσει την προσέγγιση από την 
προσγείωση για να μη πετάξει επάνω από απαγορευμένη περιοχή. Οι απαιτήσεις για αυτή την 
εξαίρεση αναφέρονται στην 6.3.6.11.  
Εκτός από τις ασκήσεις που αναφέρονται παραπάνω που περιέχουν προσγείωση ή απογείωση 
ενάντια στην διεύθυνση του ανέμου, όλες οι άλλες ασκήσεις πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα στη 
γραμμή των κριτών, έτσι που αν μέρος της άσκησης εκτελεστεί πίσω από τη γραμμή των κριτών θα 
βαθμολογηθεί με μηδέν. 
Όλες οι ασκήσεις αρχίζουν με κατεύθυνση παράλληλη στην γραμμή των κριτών εκτός από την 
6.3.7.Ν που αρχίζει με κατεύθυνση κάθετη στη γραμμή των κριτών, και την 6.3.7.Μ που αρχίζει σε 
κατεύθυνση κάθετη με την διεύθυνση του πνέοντος ανέμου εκείνη τη στιγμή. 
Για την ασφάλεια όλων κάθε άσκηση που θα γίνει πίσω από τους κριτές, τους αθλητές ή άλλη 
περιοχή που θα έχει προκαθορισθεί ως απαγορευμένη, θα βαθμολογείται με μηδέν   
Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης, το στοιχείο 6.3.6.10. "Ρεαλισμός της Πτήσης" πρέπει να 
συζητηθεί από όλους τους κριτές, σε μία προσπάθεια να καταλήξουν για αυτό σε ομόφωνη 
βαθμολογία. Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης ο επί κεφαλής κριτής πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλες 
οι φόρμες βαθμολογίας ειναι συμπληρωμένες. 
 
Μετά από κάθε πτήση, οι κριτές θα καταγράφουν οποιοδήποτε ασυνήθιστο συμβάν που προκαλεί 
μείωση βαθμολογίας ή χάσιμο βαθμών. Ο αρχηγός των κριτών πτήσης θα  αναθεωρήσει όλα τα 
φύλλα βαθμολογίας ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη και συγχρόνως να γίνει έλεγχος για οποιεσδήποτε 
μηδενικές βαθμολογίες πριν τα φύλλα βαθμολογιών παραδοθούν στην γραμματεία για τον τελικό 
υπολογισμό. Παραδείγματα: ασκήσεις που δεν έγιναν, ασκήσεις εκτός σειράς, εκτός χρόνου πτήσης, 
ή πτήση έξω από τα όρια της γραμμής των κριτών, ή έλλειψη του ομοιώματος πιλότου ή την  
πρόσκρουση με το έδαφος. 
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6C.3.6. Υποχρεωτικές ασκήσεις 
6C.3.6.1. Απογείωση 

Το μοντέλο πρέπει να στέκεται ακίνητο στο έδαφος με τον κινητήρα σε λειτουργία χωρίς να το 
κρατάει ο διαγωνιζόμενος ή ο βοηθός του και πρέπει να απογειωθεί ενάντια στον άνεμο. Η 
απογείωση πρέπει να είναι ευθύγραμμη, και το μοντέλο να σηκωθεί μαλακά από το έδαφος και να 
εκτελέσει άνοδο σε γωνία όμοια με αυτή του πρωτότυπου. Η απογείωση τελειώνει όταν το μοντέλο 
γυρίσει κάθετα στην διεύθυνση του ανέμου (στην διεύθυνση απογείωσης).  
Εάν το πρωτότυπο χρησιμοποιούσε flaps για την απογείωση, τότε και το μοντέλο πρέπει να κάνει το 
ίδιο, αλλά αυτό επαφίεται στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνυπολογίσει την ένταση του ανέμου. 
Τα flaps πρέπει να ανέβουν κατά την φάση της ανόδου μετά την απογείωση. Εάν είναι εφαρμόσιμο, 
το σύστημα προσγείωσης πρέπει να ανασυρθεί επίσης στην ίδια φάση. 
Εάν ο κινητήρας (-ες) σταματήσει μετά την έναρξη της απογείωσης, αλλά πριν το μοντέλο 
αποκολληθεί από το έδαφος, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να τον (τους) επανακινήσει. Επιτρέπεται μία 
μόνο προσπάθεια για να επαναλάβει την διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που επαναλαμβάνεται η 
διαδικασία δεν θα δοθούν βαθμοί για την άσκηση αυτή.  

Λάθη 
Τo μovτέλo κρατιέται από τov διαγωvιζόμεvo ή τov βoηθό τoυ και μετά τo αύξηση της ισχύος σε 
δύvαμη απoγείωσης. Τo μovτέλo εκτρέπεται δεξιά-αριστερά κατά τηv διαδρoμή απoγειώσεως. (Μια 
μικρή εκτροπή σε ελαφρά αερoπλάvα με πίσω τρoχό, επιτρέπεται αν διορθωθεί κατάλληλα). Τo 
μovτέλo απoγειώvεται πoλύ γρήγoρα. Η τρoχoδρόμηση απoγειώσεως είvαι πoλύ μεγάλη. Μοντέλο 
με ουραίο τροχό δεν σηκώνει πρώτα την ουρά πριν αφήσουν οι κύριοι τροχοί το έδαφος. Μοντέλο με 
τρίκυκλο σύστημα προσγείωσης δεν περιστρέφεται δηλαδή δεν σηκώνεται πρώτα ο ριναίος τροχός 
πριν οι άλλοι αφήσουν το έδαφος. Τo μovτέλo ξεκολάει πoλύ απότoμα. Το μοντέλο εκτελεί άνοδο με 
μεγάλη γωνία. ∆εν ενεργοποιούνται τα flaps όπου αυτό είναι εφικτό. ∆εν ανασύρεται το σύστημα 
προσγείωσης όπου αυτό είναι εφικτό. Τo μovτέλo ρίχvει υπερβολικά φτερό κατά τηv απoγείωση. 

6C.3.6.2. Straight Flight 
Τo μovτέλo πρέπει vα πετάξει ευθεία σε μήκος 100 μέτρων ή για διάστημα 10 δευτεrollέπτων όποιο 
από τα δύο είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, σε γραμμή πτήσης που περνάει επάνω από το σημείο 
προσγείωσης. 
Η άσκηση πρέπει να γίνει συμμετρικά ως προς το κέντρο της περιοχής προσγείωσης. 
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 ΛΑΘΗ 
Τo μovτέλo δεv κρατάει ευθεία πτήση (με ανοχή για τους βραδύτερους τύπους ελαφρών 
αεροσκαφών, τα oπoία μπορούν να κάνουν μικρές διoρθώσεις σε δυvατό άνεμο). Τo μovτέλo δεν 
κρατάει σταθερό ύψος. Το μοντέλο δεν περνάει επάνω από την περιοχή προσγείωσης. 

6C.3.6.3. Figure Eight 

Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία και οριζοντία πτήση σε γραμμή παράλληλη με αυτή των κριτών, 
οπότε εκτελεί ένα τέταρτο στροφής σε κατεύθυνση που να απομακρύνεται από τη γραμμή των 
κριτών, μετά εκτελεί στροφή 360 μοιρών σε αντίθετη κατεύθυνση, και ακολούθως εκτελεί στροφή 
270 μοιρών όπως η πρώτη κατεύθυνση και ολοκληρώνει την άσκηση επανερχόμενο στην αρχική 
γραμμή προσέγγισης. Η μέση της άσκησης, (επαφή των δύο κύκλων) θα πρέπει να βρίσκεται σε μία 
ευθεία γραμμή που είναι κάθετη στην γραμμή προσέγγισης και που περνάει επάνω από το κέντρο 
της περιοχής προσγείωσης. 

ΛΑΘΗ 
Το μοντέλο δεν αρχίζει την άσκηση σε γραμμή κάθετη ως προς την γραμμή προσέγγισης. Ο βαθμός 
της στροφής δεν είναι σταθερός. Το μοντέλο δεν διατηρεί το ίδιο ύψος. 

6C.3.6.4. 3600 Descending Circle at Constant Low Throttle Setting 

Αρχίζοντας από ευθεία οριζοντία πτήση, το μοντέλο εκτελεί ένα κύκλο 360 μοιρών κατερχόμενο 
επάνω από την περιοχή προσγείωσης, σε κατεύθυνση που να απομακρύνεται από τους κριτές, με 
σταθερά χαμηλά στοιχεία κινητήρα (-ων), ολοκληρώνει την άσκηση σε μέγιστο ύψος 6 μέτρων, και 
επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση σε χαμηλότερο ύψος από αυτό της εισόδου του. 

ΛΑΘΗ 
Ο βαθμός της στροφής δεν είναι σταθερός. Ο βαθμός της καθόδου δεν είναι σταθερός. Τα στοιχεία 
του κινητήρα (-ων) δεν είναι σταθερά. ∆εν διαπιστώνεται εμφανώς απώλεια ύψους. Το μοντέλο δεν 
κατέρχεται έως το ύψος των 6 μέτρων. Η έξοδος δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτή της 
εισόδου. 

6C.3.7. Προαιρετικές ασκήσεις 
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να πιστοποιήσει ότι το πρωτότυπο εκτελούσε τις ασκήσεις που έχει 
επιλέξει, ειδικά αυτές που είναι ακροβατικές. Οι επιλογές Α, Ν, Q, R, και S μπορούν να επιλεγούν 
μόνο από μη-ακροβατικά αεροπλάνα. Τα μη-ακροβατικά αεροπλάνα είναι αυτά που περιορίζονται σε 
ευθεία οριζοντία πτήση από τον κατασκευαστή ή το πιστοποιητικό της εθνικής υπηρεσίας και τα 
αεροσκάφη που έχουν αποστολή να μεταφέρουν επιβάτες, εμπορεύματα, ή βαριά φορτία όπως 
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βόμβες. Τα αεροσκάφη που έχουν σχεδιαστεί να εκτελούν ακροβατικούς ελιγμούς όπως τα 
στρατιωτικά μαχητικά, και εκπαιδευτικά, και αυτά που δεν έχουν περιορισμούς ενάντια στην 
ακροβατική πτήση δεν μπορούν να επιλέξουν τις ασκήσεις A, N, Q, R, S για την επίδειξη των 
πτητικών ικανοτήτων τους.  
Οι επιλογές των ασκήσεων πρέπει να αναγραφούν στο φύλλο βαθμολογίας των κριτών πριν την 
πτήση με την σειρά που θα εκτελεστούν. Αυτή η σειρά πρέπει να τηρηθεί. Κάθε απόκλιση θα 
επισύρει τον βαθμό μηδέν (0) για τη συγκεκριμένη άσκηση. Οι ασκήσεις πρέπει να εκτελεστούν σε 
θέση που θα επιτρέπει στους κριτές να της παρατηρούν με ευκολία για να πάρουν την μέγιστη 
δυνατή βαθμολογία. 

A. Chandelle 

Από ευθεία οριζοντία πτήση το μοντέλο εκτελεί μία στροφή ανόδου 180 μοιρών σε κατεύθυνση που 
να απομακρύνεται από τους κριτές, και επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση στην αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτή της εισόδου. Ο βαθμός ανόδου πρέπει να συμβαδίζει με αυτόν του 
πρωτότυπου. Αυτή η άσκηση προορίζεται για μη-ακροβατικούς τύπους πρωτοτύπων. 
ΛΑΘΗ 
Η στροφή δεν είναι σταθερή. Η τελική πορεία δεν είνα ακριβώς 180 μοίρες αντίθετα με την πορεία 
στην αρχή της άσκησης. 

B. Extend and Retract Landing Gear:   

Το μοντέλο πλησιάζει την περιοχή προσγείωσης σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ύψος που δεν 
ξεπερνάει τα 15 μέτρα και όταν έρθει μπροστά στους κριτές κατεβάζει το σύστημα προσγείωσης. Το 
μοντέλο εκτελεί στροφή 360 μοιρών σε κατεύθυνση αποκρινόμενο από τους κριτές, και όταν 
ξαναπεράσει από μπροστά τους ανασύρει το σύστημα προσγείωσης και εκτελεί άνοδο σε ευθεία 
τροχιά. 

ΛΑΘΗ 
Το μοντέλο προσεγγίζει πολύ ψηλά. Το σύστημα προσγείωσης δεν εκτείνεται ή ανασύρεται σε θέση 
που επιτρέπει στους κριτές να το δουν καλά. Η ταχύτητα κίνησης του συστήματος προσγείωσης δεν 
είναι σωστή. Η ταχύτητα του μοντέλου δεν ελαττώνεται πριν την έκταση του συστήματος 
προσγείωσης. 
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 C. Extend and Retract Flaps:   
Το μοντέλο πλησιάζει την περιοχή προσγείωσης σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ύψος που δεν 
ξεπερνάει τα 15 μέτρα και όταν έρθει μπροστά στους κριτές εκτείνει τα πηδάλια καμπυλότητας 
(flaps). Το μοντέλο εκτελεί στροφή 360 μοιρών σε κατεύθυνση αποκρινόμενο από τους κριτές, και 
όταν ξαναπεράσει από μπροστά τους ανασύρει τα πηδάλια καμπυλότητας και εκτελεί άνοδο σε 
ευθεία τροχιά. 

ΛΑΘΗ 
Το μοντέλο προσεγγίζει πολύ ψηλά. Τα πηδάλια καμπυλότητας δεν εκτείνονται ή ανασύρονται σε 
θέση που επιτρέπει στους κριτές να τα δουν καλά. Η ταχύτητα κίνησης των πηδαλίων καμπυλότητας 
δεν είναι η σωστή. Το μοντέλο είναι ασταθές όταν εκτείνει τα πηδάλια καμπυλότητας. Η ταχύτητα του 
μοντέλου δεν ελαττώνεται όταν εκτείνει τα πηδάλια καμπυλότητας. ∆εν διαπιστώνεται αλλαγή στην 
γωνία πτήσης του μοντέλου πριν εκτείνει τα πηδάλια καμπυλότητας. 

D. Dropping of Bombs or Fuel Tanks  
 Εφ' όσον οι βόμβες μεταφέρονται στο εσωτερικό της ατράκτου πρέπει να ανοίξουν οι θυρίδες του 
χώρου βομβών πριν την απόρριψη και να ξανακλείσουν μετά. Εφ' όσον οι βόμβες ή οι δεξαμενές 
μεταφέρονται εξωτερικά, πρέπει να βρίσκονται αναρτημένες στην σωστή θέση και με τον σωστό 
τρόπο. Η απόρριψη πρέπει να γίνει σε θέση που να μπορούν να την δουν καθαρά οι κριτές. 

E. Stall Turn 
Το μοντέλο από την οριζόντια πτήση σηκώνει την μύτη σε θέση περίπου κατακόρυφη, έως ότου 
επιβραδύνει σε ολική στάση, οπότε περιστρέφεται 180 μοίρες, βυθίζει και επανέρχεται σε ευθεία 
οριζοντία πτήση σε κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της εισόδου. Η είσοδος και η έξοδος πρέπει να 
γίνουν στο ίδιο ύψος. Ο αθλητής πρέπει να επισημάνει το αν η περιστροφή θα γίνει προς τα 
αριστερά ή προς τα δεξιά. 
ΛΑΘΗ 
Το μοντέλο δεν παίρνει την σωστή θέση. ∆εν κόβουν τα στοιχεία του κινητήρα (-ων). Το μοντέλο 
εκτελεί wingover. Το μοντέλο δεν εξέρχεται από την άσκηση στην σωστή κατεύθυνση και ύψος. 

F. Immelmann Turn 
Από ευθεία οριζοντία πτήση το μοντέλο εκτελεί το πρώτο μισό μιας ανακύκλωσης, και όταν βρεθεί 
ανάστροφα εκτελεί μισό roll, και επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση σε αντίθετη κατεύθυνση. Τα 
ελαφρά αεροσκάφη αναμένεται να αρχίσουν την άσκηση εκτελώντας ήπια βύθιση με πλήρη στοιχεία 
για να αποκτήσουν την απαραίτητη ταχύτητα. 
ΛΑΘΗ 
Οι πτέρυγες δεν είναι οριζόντιες κατά την διάρκεια της ανακύκλωσης. Το μοντέλο δεν επανέρχεται σε 
ευθεία οριζοντία πτήση στην σωστή κατεύθυνση. 

G. Loop 
Από ευθεία πτήση το μοντέλο σηκώνει τη μύτη σε εκτέλεση ανακύκλωσης και επανέρχεται σε ευθεία 
οριζοντία πτήση στην ίδια κατεύθυνση. Τα στοιχεία του κινητήρα (-ων) πρέπει να ελαττωθούν στην 
κορυφή της ανακύκλωσης και να αυξηθούν ξανά όταν επανέλθει σε κανονική πτήση. Τα ελαφρά 
αεροσκάφη αναμένεται να αρχίσουν την άσκηση εκτελώντας ήπια βύθιση με πλήρη στοιχεία για να 
αποκτήσουν την απαραίτητη ταχύτητα. 

ΛΑΘΗ 
Οι πτέρυγες δεν είναι οριζόντιες σε όλη την διάρκεια της άσκησης. Η ανακύκλωση δεν εκτελείται 
όπως θα την έκανε το πρωτότυπο. Τα στοιχεία δεν ελαττώνονται στην κορυφή της ανακύκλωσης. 

H. Split S (reversal) 
Από ευθεία οριζοντία πτήση το μοντέλο εκτελεί μισό roll και μόλις βρεθεί ανάστροφα εκτελεί το μισό 
μίας εσωτερικής ανακύκλωσης και επανέρχεται στην ευθεία οριζοντία πτήση σε κατεύθυνση αντίθετη 
αυτής της εισόδου. Τα στοιχεία του κινητήρα (-ων) πρέπει να είναι στο ελάχιστο στην ανάστροφή 
θέση και να αυξηθούν όταν επιτευχθεί η κανονική πτήση.   

ΛΑΘΗ 
Το μοντέλο αλλάζει κατεύθυνση κατά το roll. Οι πτέρυγες δεν είναι οριζόντιες στη διάρκεια της μισής 
ανακύκλωσης. ∆εν κόβουν τα στοιχεία του κινητήρα. Το μοντέλο δεν εξέρχεται σε κατεύθυνση 
ακριβώς αντίθετη με αυτή της εισόδου. 
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I. Cuban Eight 
Το μοντέλο ανεβάζει την μύτη και αρχίζει να εκτελεί μία εσωτερική ανακύκλωση συνεχίζοντας έως 
την κάθοδο με 45 μοίρες, οπότε εκτελεί μισό roll και ακολουθεί νέα εσωτερική ανακύκλωση έως την 
κάθοδο με 45 μοίρες οπότε εκτελεί μισό roll και επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση στο σημείο 
της εισόδου. Όταν το πρωτότυπο είναι ελαφρό αεροσκάφος το μοντέλο αναμένεται να εκτελέσει μία 
ήπια βύθιση με πλήρη στοιχεία για να αποκτήσει ταχύτητα πριν αρχίσει την άσκηση. Τα στοιχεία του 
κινητήρα πρέπει να είναι στο ελάχιστο στο απόγειο κάθε ανακύκλωσης και να αυξάνουν σε κάθε 
βύθιση.  
ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεν εκτελείται σε σταθερό κατακόρυφο επίπεδο ή εκτελείται ασύμμετρα. Οι ανακυκλώσεις 
δεν έχουν ίδια διάμετρο. Τα μισά rolls δεν εκτελούνται στο σωστό σημείο της άσκησης. Το μοντέλο 
δεν εξέρχεται της άσκησης στο ίδιο ύψος με αυτό της εισόδου.  

J.Spin Three Turns 
Από ευθεία οριζοντία πτήση το μοντέλο ανεβάζει την μύτη έως ότου χάσει τη στήριξή του (στολάρει), 
και αρχίζει την περιδίνηση, οπότε μετά από τρείς περιστροφές επανέρχεται σε ευθεία πτήση στην 
ίδια κατεύθυνση με αυτή της εισόδου. 

ΛΑΘΗ 
Για μέγιστη βαθμολόγηση η έξοδος από την άσκηση πρέπει να γίνει στην ίδια κατεύθυνση με αυτή 
της εισόδου. Τα στοιχεία πρέπει να ελαττωθούν στο σημείο της απώλειας στήριξης. Πρέπει να είναι 
καθαρή περιδίνηση και όχι σπειροειδής βύθιση η οποία θα πρέπει να βαθμολογηθεί με μηδέν. 

K. Roll 
Από ευθεία οριζοντία πτήση το μοντέλο εκτελεί roll  με σταθερό ρυθμό μία ολόκληρη περιστροφή και 
επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση στην ίδια κατεύθυνση. Όταν το πρωτότυπο είναι ελαφρό 
αεροσκάφος το μοντέλο αναμένεται να εκτελέσει μία ήπια βύθιση με πλήρη στοιχεία για να 
αποκτήσει ταχύτητα πριν αρχίσει την άσκηση. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει τον τύπο του 
roll που θα εκτελέσει δηλαδή Slow, Barrel, Snap, ή Hesitation. 
ΛΑΘΗ 
Ο ρυθμός του roll δεν είναι σταθερός. Αλλάζει η κατεύθυνση κατά την εκτέλεση και μετά το roll. 
Απώλεια ύψους. 

L. Parachute 
Η ρίψη ή απόρριψη πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο του πρωτότυπου. Για παράδειγμα φορτία 
πρέπει να απορρίπτονται από θυρίδα ή θάλαμο βομβών. Τα ομοιώματα ανθρώπων 
(αλεξιπτωτιστών) μέσω πόρτας, θυρίδας ή με αναστροφή του αεροσκάφους. Το μοντέλο πρέπει να 
ελαττώσει ταχύτητα πριν αρχίσει την ρίψη, πιθανόν με έκταση των φλαπς και του συστήματος 
προσγείωσης, εκτός από την περίπτωση της απόρριψης. Εάν το πρωτότυπο χρησιμοποιούσε 
αλεξίπτωτο για την επιβράδυνση στην προσγείωση, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να παρουσιάσει το 
ίδιο. 

N. Touch and Go 

Το μοντέλο αρχίζει την προσέγγιση με το "βασικό" σκέλος, το οποίο μπορεί να είναι είτε καμπύλο 
είτε ευθύγραμμο όπως απαιτείται από τον χειριστή. Το μοντέλο συνεχίζει με στροφή 90 μοιρών έως 
ότου εισέλθει στην "τελική". Το μοντέλο τότε προσγειώνεται κανονικά και ξανα-απογειώνεται χωρίς 
να σταματήσει. Οι κύριοι τροχοί πρέπει να κυλούν στο έδαφος για ελάχιστο διάστημα πέντε μέτρων. 
Τα flaps πρέπει να χρησιμοποιηθούν εφ' όσον αυτό είναι εφαρμόσιμο. 
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ΛΑΘΗ 
1) Η άσκηση δεν αρχίζει στο βασικό σκέλος. 2) Η στροφή προς την τελική προσέγγιση είναι πολύ 
σφιχτή ή όχι 90 μοιρών. 3) Η κάθοδος από το βασικό σκέλος δεν είναι ομαλή και συνεχής. 4) ∆εν 
επιτυγχάνεται σωστή προσέγγιση πριν την επαφή με το έδαφος. 5) ∆εν τροχοδρομήσει κατ' ελάχιστο 
πέντε μέτρα (αν το μοντέλο έχει μόνο δύο κύριους τροχούς και οι δύο τροχοί πρέπει να 
τροχοδρομήσουν σε επαφή με το έδαφος σε όλη την απόσταση των πέντε μέτρων). 6) Αναπηδά 
στην προσγείωση. 7) ∆εν χρησιμοποιούνται σωστά τα flaps. 8) Η άνοδος δεν είναι ομαλή και 
ρεαλιστική. 9) Τα ίχνη της προσέγγισης και της ανόδου δεν είναι ίδια. 10) ∆εν κάνει την καλύτερη 
χρήση του διαθέσιμου χώρου προσγείωσης σύμφωνα με την διεύθυνση του ανέμου. 
 

M. Overshoot: 

Το μοντέλο αρχίζει την προσέγγιση με το "βασικό" σκέλος, το οποίο μπορεί να είναι είτε καμπύλο 
είτε ευθύγραμμο όπως απαιτείται από τον χειριστή. Το μοντέλο συνεχίζει με στροφή 90 μοιρών έως 
ότου εισέλθει στην "τελική" σε ψηλότερη θέση από την κανονική προσέγγιση, με χαμηλά στοιχεία και 
εκτεταμένα φλαπς εφ' όσον αυτό είναι εφαρμόσιμο. Όταν φθάσει επάνω από το κέντρο της περιοχής 
προσγείωσης, σε ύψος περίπου τριών μέτρων, αυξάνει την ισχύ για να ελέγξει την κάθοδο. Αφού 
επανακτήσει κανονική ταχύτητα και θέση, το μοντέλο εκτελεί άνοδο σε ευθεία τροχιά. Ο σκοπός της 
άσκησης είναι να εξομοιώσει μία ματαίωση προσγείωσης εξ' αιτίας προσέγγισης σε μεγαλύτερο 
ύψος από την κανονική. Αυτή η άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο από μη-ακροβατικά αεροσκάφη. 

ΛΑΘΗ 
1) Η άσκηση δεν αρχίζει στο βασικό σκέλος. 2) Η στροφή στην τελική δεν είναι ομαλή και συνεχής ή 
δεν είναι 90 μοιρών. 3) ∆εν έρχεται σε σωστή "ψηλή" προσέγγιση. 4) ∆εν επιτυγχάνει σωστή 
ταχύτητα ή θέση προσγείωσης. 5) ∆εν συνεχίζει να κατέρχεται έως την προσθήκη ισχύος. 6) 
Κατέρχεται εμφανώς χαμηλότερα ή ψηλότερα από τα 3 μέτρα. 7) Το χαμηλότερο σημείο της 
άσκησης δεν επιτυγχάνεται ακριβώς μπροστά στους κριτές. 8) ∆εν είναι ομαλή η μετάπτωση της 
ταχύτητας και θέσης από την προσέγγιση, στη διάρκεια του ελέγχου της καθόδου και τέλος της 
ανόδου. 9) ∆εν γίνεται σωστή χρήση των flaps και του συστήματος προσγείωσης. 10) Το μοντέλο θα 
μπορούσε να προσγειωθεί από την προσέγγιση που εκτέλεσε. 11) ∆εν εκτελεί ομαλή άνοδο. 12) Τα 
ίχνη της προσέγγισης και της ανόδου δεν είναι στην ίδια ευθεία. 13) Η άσκηση γίνεται είτε πολύ 
κοντά είτε πολύ μακριά. 

O. Side Slip: 
Το μοντέλο αρχίζει την άσκηση με ευθεία οριζοντία, μειώνοντας την ισχύ του κινητήρα στο βασικό 
σκέλος, και στρίβοντας στο τελικό σκέλος της προσέγγισης σε μεγαλύτερο ύψος, (παράλληλα με τη 
γραμμή των κριτών). Όπως εισέρχεται στη στροφή, αρχίζει να πλαγιολισθαίνει με την εισαγωγή 
αντίθετου πηδάλιου διεύθυνσης με τη διεύθυνση της στροφής επιτυγχάνοντας μία εκτροπή (yaw) 
τουλάχιστον 20 μοιρών έξω από το ίχνος του. Πρέπει να υπάρχει εμφανής απώλεια ύψους, ενώ 
ταυτόχρονα να διατηρείται η ταχύτητα προσέγγισης. Ο στόχος της πλαγιολίσθησης εφ' όσον 
ολοκληρωνόταν είναι η δυνατότητα προσγείωσης μπροστά στους κριτές. Όμως πριν φθάσει 
μπροστά στους κριτές, η πλαγιολίσθηση διορθώνεται επανέρχεται σε κανονική πτήση και το μοντέλο 
εκτελεί overshoot από ύψος κάτω των 6 μέτρων πριν αρχίσει άνοδο. Ο στόχος αυτής της άσκησης 
είναι η απώλεια ύψους στην τελική προσέγγιση χωρίς να αυξηθεί η ταχύτητα και χωρίς να 
χρησιμοποιήσει φλαπς. Η άσκηση αυτή μπορεί να επιλεγεί από όλους τους τύπους αεροσκαφών. 

ΛΑΘΗ 
∆εν εισέρχεται ομαλά στην πλαγιολίσθηση μετά την έναρξη της στροφής στην τελική. ∆εν στρέφει τη 
μύτη (yaw) τουλάχιστον 20 μοίρες έξω από το ίχνος του στη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Ο βαθμός 
της πλαγιολίσθησης και της καθόδου δεν είναι σταθερός. ∆εν παρατηρείται ικανοποιητική απώλεια 
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ύψους. Αυξάνεται η ταχύτητα εμφανώς στη διάρκεια της καθόδου. Το ίχνος της καθόδου δεν 
διατηρείται ή δεν εκτελείται παράλληλα με τη γραμμή των κριτών. Η πλαγιολίσθηση δεν διορθώνεται 
πριν περάσει τη θέση των κριτών. Το overshoot δεν γίνεται κάτω από τα 6 μέτρα. Η επαναφορά 
στην κανονική πτήση και άνοδο δεν είναι ομαλή. Η άσκηση εκτελείται πολύ μακριά/ πολύ κοντά/ 
πολύ ψηλά/ πολύ χαμηλά. 

P. Flight Function(s) Performed by Prototype Aircraft: 
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις ότι η λειτουργία εκτελείτο από το πρωτότυπο 
π.χ. αεροψεκασμός, εξωτερική ανακύκλωση κ.λ.π. ∆εν γίνονται δεκτές ασκήσεις διαδικασίας, όπως 

στροφή διαδικασίας, στροφή ανόδου, στροφή καθόδου κ.λ.π   
Q. Flight in Triangular Circuit: 
Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε σημείο επάνω από το κέντρο της περιοχής 
προσγείωσης, και στρίβει δεξιά 60 μοίρες, πετάει ευθεία οριζοντία περίπου 150 μέτρα, στρίβει δεξιά 
120 μοίρες και πετάει επί 150 μέτρα, στρίβει δεξιά 120 μοίρες και πετάει επί 150 μέτρα, έως ότου 
έρθει σε θέση επάνω από το κέντρο της περιοχής προσγείωσης συμπληρώνοντας ένα ισόπλευρο 
τρίγωνο. Το μοντέλο εξέρχεται από την άσκηση εκτελώντας ακόμα μία αριστερή στροφή 60 μοιρών, 
επανερχόμενο σε ευθεία οριζοντία πτήση σε κατεύθυνση ίδια αυτής της εισόδου. Η φορά εκτέλεσης 
της άσκησης μπορεί να αντιστραφεί ανάλογα με της απαιτήσεις ασφάλειας. Αυτή η άσκηση μπορεί 
να επιλεγεί μόνο από μη-ακροβατικά αεροσκάφη. 
ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεν αρχίζει και τελειώνει στο σωστό σημείο. Το μοντέλο αλλάζει θέση στον χώρο. Τα 
σκέλη είναι πολύ μεγαλύτερα ή πολύ μικρότερα. Τα σκέλη δεν είναι ευθύγραμμα. Οι διορθώσεις για 

πλάγιο άνεμο δεν γίνονται σωστά. Ο βαθμός στροφής δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις γωνίες.  
R. Flight in Rectangular Circuit 
Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε σημείο επάνω από το κέντρο της περιοχής 
προσγείωσης συνεχίζει για διάστημα 75 μέτρων, στρίβει δεξιά 90 μοίρες συνεχίζει ευθεία οριζοντία 
επί 150 μέτρα, στρίβει δεξιά 90 μοίρες πετάει ακόμα 75 μέτρα, στρίβει δεξιά και πετάει ακόμα 150 
μέτρα έως ότου ξαναπεράσει επάνω από το κέντρο της περιοχής  προσγείωσης. Η φορά εκτέλεσης 
της άσκησης μπορεί να αντιστραφεί ανάλογα με της απαιτήσεις ασφάλειας. Αυτή η άσκηση μπορεί 
να επιλεγεί μόνο από μη-ακροβατικά αεροσκάφη. 
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ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεν αρχίζει και τελειώνει στο σωστό σημείο. Το μοντέλο αλλάζει θέση στον χώρο. Τα 
σκέλη είναι πολύ μεγαλύτερα ή πολύ μικρότερα. Τα σκέλη δεν είναι ευθύγραμμα. Οι διορθώσεις για 
πλάγιο άνεμο δεν γίνονται σωστά. Ο βαθμός στροφής δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις γωνίες.   
 

S. Flight in a Straight Line at Constant Height (Maximum 6 m) 

Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 6 μέτρα, πετάει έτσι για 
ελάχιστη απόσταση 100 μέτρων, οπότε απομακρύνεται με άνοδο. Αυτή η άσκηση είναι μία χαμηλή 
διέλευση και μπορεί να επιλεγεί μόνο από μη-ακροβατικά αεροσκάφη. 

ΛΑΘΗ 
Το ύψος δεν παραμένει σταθερό. Το ίχνος δεν είναι ευθύγραμμο. Εκτελείται πολύ ψηλά. ∆εν έχει την 
απαιτούμενη διάρκεια. ∆εν εκτελείται ακριβώς μπροστά από τους κριτές. 
 

T. Flight in a Straight Line With One Motor Throttled 

Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε σταθερό ύψος με το ένα κινητήρα σε χαμηλή 
ισχύ, για ελάχιστη απόσταση 100 μέτρων, μετά από το οποίο ο κινητήρας αυξάνει την ισχύ του  και 
το μοντέλο επανέρχεται σε κανονική πτήση. Αυτή η επιλογή αφορά πολυκινητήρια αεροσκάφη. 
ΛΑΘΗ 
∆εν διατηρεί ευθύγραμμο ίχνος. Είναι ασταθές. Χάνει ύψος. ∆εν αυξάνει η ισχύς του κινητήρα μετά 
την επίδειξη. 
 

U. Lazy Eight 
Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ίχνος παράλληλο με τη γραμμή των κριτών. 
Αφού περάσει τη θέση των κριτών, εκτελεί μία ομαλή στροφή ανόδου αποκρινόμενο από τους 
κριτές. Στο απόγειο της στροφής η κλίση των πτερύγων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 μοίρες. Η 
μύτη του μοντέλου χαμηλώνει και η κλίση αφαιρείται με τον ίδιο ρυθμό που εκτελέστηκε στην άνοδο. 
Η στροφή συνεχίζεται πέρα των 180 μοιρών, ώστε να περάσει μπροστά από τους κριτές με τις 
πτέρυγες οριζόντιες πριν διασταυρώσει το κέντρο της άσκησης και εισέλθει στο αρχικό ίχνος με 
αντίθετη πορεία. Η όλη διαδικασία (μισή άσκηση) επαναλαμβάνεται σε αντίθετη έννοια για να 
ολοκληρωθεί η άσκηση. Ένα μοντέλο με χαμηλή ισχύ αναμένεται να εκτελέσει μία ήπια βύθιση με 
πλήρη στοιχεία του κινητήρα για να αποκτήσει ταχύτητα πριν αρχίσει την άσκηση. Η άσκηση πρέπει 
να είναι συμμετρική ως προς την θέση των κριτών. 
Η άσκηση είναι στην πράξη δύο wingover σε αντίθετη κατεύθυνση και η εκτέλεσή της είναι εφικτή 
από τα περισσότερα αεροπλάνα. 



F4C_2009.doc Έκδοση 4.0 – 2009 Σελίδα 23 από 24 
 

ΛΑΘΗ 
1) Τα ίχνη εισόδου και εξόδου δεν είναι παράλληλα με τη γραμμή των κριτών. 2) ∆εν επιτυγχάνεται 
ικανοποιητική άνοδος. 3) ∆εν επιτυγχάνεται ικανοποιητική κλίση. 4) Οι γωνίες ανόδου και καθόδου 
δεν είναι ίδιες σε όλα τα στάδια της άσκησης. 5) Η άσκηση δεν είναι συμμετρική ως προς τη θέση 
των κριτών. 6) Τα τόξα δεν συμπίπτουν 7) Τα σημεία εισόδου και εξόδου δεν είναι τα ενδεδειγμένα. 
8) Το μέγεθος της άσκησης δεν είναι ρεαλιστικό για τον τύπο του αεροσκάφους. 9) Η διαδρομή του 
μοντέλου δεν είναι ομαλή και σταθερή. 10) Η άσκηση εκτελείται πολύ μακριά/ πολύ κοντά/ πολύ 
ψηλά/ πολύ χαμηλά.  

V. Wingover  
Το μοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ίχνος παράλληλο με τη γραμμή των κριτών. 
Αφού περάσει τη θέση των κριτών, εκτελεί μία ομαλή στροφή ανόδου αποκρινόμενο από τους 
κριτές. Στο απόγειο της στροφής η κλίση των πτερύγων πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 μοίρες. Η 
μύτη του μοντέλου χαμηλώνει και η κλίση αφαιρείται με τον ίδιο ρυθμό που εκτελέστηκε στην άνοδο. 
Η στροφή συνεχίζεται έως τις 180 μοίρες, ώστε να επανέλθει στο ίδιο ύψος και σε αντίθετη 
κατεύθυνση με αυτή της εισόδου.  Ένα μοντέλο με χαμηλή ισχύ αναμένεται να εκτελέσει μία ήπια 
βύθιση με πλήρη στοιχεία του κινητήρα για να αποκτήσει ταχύτητα πριν αρχίσει την άσκηση. 
Αυτή η άσκηση μπορεί να επιλεγεί μόνο από μη-ακροβατικά αεροσκάφη. 

ΛΑΘΗ 
1) Τα σημεία εισόδου και εξόδου δεν είναι τα ενδεδειγμένα. 2) ∆εν επιτυγχάνεται ικανοποιητική 
άνοδος. 3) ∆εν επιτυγχάνεται ικανοποιητική κλίση. 4) Οι γωνίες ανόδου και καθόδου δεν είναι ίδιες. 
5) Το μοντέλο δεν εκτελεί ένα ομαλό και συμμετρικό τόξο. 6) Τα ίχνη εισόδου και εξόδου δεν είναι 
παράλληλα με τη γραμμή των κριτών. 7) Το μέγεθος της άσκησης δεν είναι ρεαλιστικό για τον τύπο 
του αεροσκάφους. 8) Η διαδρομή του μοντέλου δεν είναι ομαλή και σταθερή. 9) Η άσκηση εκτελείται 
πολύ μακρυά/ πολύ κοντά/ πολύ ψηλά/ πολύ χαμηλά. 

W. Inverted Flight    
Το μοντέλο εκτελεί μισό roll για να έρθει σε ανάστροφή θέση και εκτελεί μία ευθύγραμμη ανάστροφη 
πτήση τουλάχιστον 100 μέτρων ή 10 δευτερολέπτων όποιο από τα δύο έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια, 
οπότε με μισό roll επανέρχεται σε κανονική πτήση. 

ΛΑΘΗ 
Τα μισά rollς δεν εκτελούνται στον ίδιο άξονα όπως η ανάστροφη πτήση. ∆εν πετάει σε ευθύγραμμη 
τροχιά. Κερδίζει ή χάνει ύψος. ∆εν παραμένει ανάστροφα για την προκαθορισμένη διάρκεια. 
 

6C.3.6.10. Ρεαλισμός στην πτήση 
Το μοντέλο πρέπει να κριθεί για την ταχύτητα ως προς την κλίμακα, την συμπεριφορά του στην 
πτήση, π.χ. την τάση να ανεβάζει τη μύτη, την απαλότητα στους χειρισμούς, τον ήχο του κινητήρα, 
και τον τρόπο που πετάει μεταξύ των ασκήσεων. Το μοντέλο πρέπει να είναι καλά τριμαρισμένο και 
να μη δείχνει σημάδια αστάθειας. 
Οι κριτές πρέπει να δώσουν βαθμούς σύμφωνα με τα παρακάτω στάνταρντ, συγκριτικά με την 
απόδοση του πρωτότυπου. 
α) Ήχος κινητήρα (τόνος και συντονισμός) Κ=4  
β) Ταχύτητα του μοντέλου  Κ=7 
γ) Ευστάθεια και τριμάρισμα (Απαλότητα της πτήσης) Κ=7 
δ) Μέγεθος ασκήσεων και κομψότητα πτήσης Κ=4 
Σημείωση: Για όποιο μοντέλο πετάει με το σύστημα προσγείωσης κατεβασμένο ενώ το πρωτότυπο 
είχε ανασυρόμενο σύστημα θα αφαιρείται το 10% από τη συνολική βαθμολογία της πτήσης. 

6C.3.6.11. Προσέγγιση και ποιότητα προσγείωσης 
Η φορά εκτέλεσης της διαδικασίας προσγείωσης, αριστερή ή δεξιά θα οριστικοποιηθεί πριν την 
έναρξη του γύρου ανάλογα με τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πτήσεων. Η παραλληλόγραμμη 
προσέγγιση αρχίζει όταν το μοντέλο πετάξει κόντρα στον άνεμο επάνω από την περιοχή 
προσγείωσης, μετά εκτελεί στροφή 90 μοιρών και σκέλος κάθετα στον άνεμο, δεύτερη στροφή 90 
μοιρών και υπήνεμο σκέλος, τρίτη στροφή 90 μοιρών και βασικό σκέλος το οποίο μπορεί να είναι 
είτε καμπύλο είτε ευθύγραμμο όπως απαιτείται από τον χειριστή, και τέταρτη στροφή 90 μοιρών έως 
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ότου εισέλθει στην "τελική". Το μοντέλο τότε προσγειώνεται παίρνοντας θέση όπως το πρωτότυπο, 
χωρίς αναπήδηση, και τροχοδρομεί έως ότου σταματήσει. Εάν το σκάφος έχει δίτροχο κύριο 
σύστημα προσγείωσης (και πίσω μικρό τροχό ή βακτηρία), μπορεί να προσγειωθεί στα τρία σημεία 
ή να προσγειωθεί πρώτα στους δύο κύριους τροχούς και μετά να κατεβάσει ομαλά την ουρά όπως 
στο πρωτότυπο, ανάλογα με τον επικρατούντα άνεμο και την υφή του χώρου προσγείωσης. Εάν το 
σκάφος έχει τρίτροχο σύστημα προσγείωσης πρέπει να προσγειωθεί πρώτα στους δύο κύριους 
τροχούς και μετά να κατεβάσει ομαλά τον ριναίο τροχό.  
Τα στοιχεία του κινητήρα πρέπει να αρχίσουν να ελαττώνονται στο βασικό σκέλος στο οποίο πρέπει 
να είναι εμφανής και η αρχή της καθόδου. Εφόσον είναι εφικτό το σύστημα προσγείωσης πρέπει να 
κατέβει στο υπήνεμο σκέλος και η έκταση των flaps όπου προβλέπεται από το πρωτότυπο.  

ΛΑΘΗ 
1) Η άσκηση δεν αρχίζει επάνω από το σημείο προσγείωσης. 2) Τα σκέλη της διαδικασίας 
προσέγγισης δεν είναι ευθύγραμμα. 3) Η στροφή προς την τελική προσέγγιση είναι πολύ σφιχτή ή 
όχι 90 μοιρών. 4) Η κάθοδος από το βασικό σκέλος δεν είναι ομαλή και συνεχής. 5) Υπερβολική 
χρήση ισχύος στην τελική. 6) ∆εν επιτυγχάνει σωστή προσέγγιση πριν την επαφή με το έδαφος. 7) 
Αναπηδά στην προσγείωση. 8) ∆εν χρησιμοποιούνται σωστά τα flaps ή τα ανασυρόμενα σκέλη. 9) 
∆εν κάνει την καλύτερη χρήση του διαθέσιμου χώρου προσγείωσης σύμφωνα με την διεύθυνση του 
ανέμου. 10) ∆εν προσγειώνεται μπροστά στους κριτές. 11) Ρίχνει φτερό. 12) Ακουμπάει 
ακροπτερύγιο στο έδαφος. 13) ∆εν σταματάει μετά την προσγείωση. 14) ∆εν προσγειώνεται όπως 
το πρωτότυπο. 15) Σταματάει με τη μύτη στο έδαφος. 16) Προχωράει σπασμωδικά μετά την 
προσγείωση. 17) Σταματάει την τροχοδρόμηση πολύ σύντομα. 18) Καταλήγει ανάσκελα. 
Σημείωση: 
Προσγείωση με σπάσιμο βαθμολογείται με μηδέν. Όλες οι προσγειώσεις που καταλήγουν με το 
μοντέλο ανάσκελα θεωρούνται προσγειώσεις με σπάσιμο. 
Όμως αν το μοντέλο προσγειωθεί σωστά και μετά ακουμπήσει τη μύτη στο τέλος της 
τροχοδρόμησης, οι βαθμοί που θα έπαιρνε για την άσκηση μειώνονται κατά 20%. 
Στην περίπτωση που ο χώρος για την προσγείωση εξ' αιτίας της διεύθυνσης του ανέμου είναι πολύ 
μικρός και το μοντέλο είναι αναγκασμένο να βγει έξω από την ομαλή (προετοιμασμένη) περιοχή, και 
για αυτό τον λόγο σταματήσει με τη μύτη ή έρθει ανάσκελα, δεν θα επέλθει μείωση ή μηδενισμός της 
βαθμολογίας της άσκησης. 

Μοντέλο με ανασυρόμενο σύστημα προσγείωσης που προσγειώνεται με ένα ή περισσότερα σκέλη σε 
ανασυρμένη θέση, οι βαθμοί που θα έπαιρνε για την άσκηση μειώνονται κατά 30%.  

 


