
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F3D  ‐ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ Pylon Racing 

5.2  
Σημείωση: Στόχος: Η κατηγορία καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε  να συνδυάζει  το υψηλότερο επίπεδο 

ανάπτυξης του αεροδυναμικής σχεδίασης και της κατασκευής του αερομοντέλου, της επιλογής 
κινητήρα, ελίκων κ.λπ. καθώς και του πιο υψηλού επιπέδου στον τρόπο πετάγματος, με τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 
Στρατηγική ελέγχου ταχύτητας: Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναπτυχθούν κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο μέσος όρος ταχύτητας να περιοριστεί στα 234 km/h, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ασφάλεια και η ικανότης ελέγχου των  pylon αερομοντέλων τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.  

 

5.2.1  Ορισμός τηλεκατευθυνόμενου αερομοντέλου Pylon Racing  
 
Αερομοντέλα στα οποία η προωθητική τους ενέργεια παράγεται από εμβολοφόρο κινητήρα και στα οποία η 
άντωση παράγεται από αεροδυναμικές επιφάνειες οι οποίες εκτός από τις επιφάνειες ελέγχου παραμένουν 
ακίνητες στην διάρκεια της πτήσης.   
 
5.2.2  Τεχνικές προδιαγραφές  αερομοντέλου Pylon Racing 
 

α) Τα αερομοντέλα πρέπει να έχουν συμβατική σχεδίαση με κύρια πτέρυγα τοποθετημένη στο 
εμπρόσθιο τμήμα της ατράκτου,  ουραίο πτερύγιο στο πίσω τμήμα, και γενικά θα πρέπει να έχει την 
μορφή ενός πραγματικού αεροπλάνου. 
β) Ο γενικός κανονισμός που αναφέρει ότι ο αθλητής πρέπει να είναι και ο κατασκευαστής του 
αερομοντέλου, δεν έχει εφαρμογή στην κατηγορία F3D. 
γ) Το ίδιο αερομοντέλο συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα με το σιγαστήρα  του δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από περισσότερες από μια  ομάδα (αθλητής – βοηθός). 
δ) Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει στον τεχνικό έλεγχο και να χρησιμοποιήσει στον αγώνα έως τρια  
αερομοντέλα. 
 

5.2.3  Σιγαστήρας 

Ο κινητήρας (ες) θα είναι εφοδιασμένος με σιγαστήρα. Μέσα στο μήκος του σιγαστήρα θα υπάρχει δοχείο 
διαστολής με ελάχιστη διάμετρο 30mm και ελάχιστο μήκος 100mm. Η έξοδος του σιγαστήρα δεν πρέπει να 
έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 80 mm2 
 
5.2.4  Βάρος  

Το βάρος χωρίς το καύσιμο, συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για πτήση, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2250gr και όχι πάνω από 3000gr. Αν χρησιμοποιηθεί έρμα τότε αυτό θα πρέπει να είναι 
μόνιμα τοποθετημένο και με ασφάλεια. 

5.2.5   Άτρακτος 

5.2.5.1 ∆ιατομή  
Η άτρακτος θα έχει ελάχιστο ύψος 175mm και ελάχιστο πλάτος 85mm. Οι διαστάσεις αυτές είναι του 
κορμού της ατράκτου και δεν θα συμπεριλαμβάνουν πτερύγια (fins), προσαρτήματα (attachments), ή 
αποστάτες (spacers).Και οι δύο αυτές ελάχιστες διαστάσεις πρέπει να βρίσκονται  στο αυτό σημείο 
διατομής. Η άτρακτος στο σημείο αυτό θα έχει ελάχιστη επιφάνεια διατομής 100cm2 εξαιρουμένων 
τυχόντων «φιλέτων» και ο αθλητής θα πρέπει να παρουσιάσει νομείς σε σχέδιο για να τεκμηριώσει . 
Τα «φιλέτα» δεν αποτελούν τμήμα της ατράκτου ή των πτερύγων. 
 
5.2.5.2 Κάλυμμα Κινητήρα.  
Ο κινητήρας πρέπει να είναι καλυμμένος με εξαίρεση τον σιγαστήρα, την κεφαλή του κινητήρα, και τα 
τμήματα του, τα οποία πρέπει να είναι προσιτά για την ρύθμιση της λειτουργίας του. Κεφαλή του 



κινητήρα ορίζεται σαν το άνω ή εξωτερικό 1cm του κινητήρα. Στην διάσταση αυτή δεν  υπολογίζεται  
το μπουζί ή η βίδα(πεταλούδα) συμπίεσης. 
 
5.2.5.3 Καμπίνα χειριστή (cockpit)  
Στην άτακτο πρέπει να υπάρχει εμφανές cockpit, ή προφίλ cockpit που θα μπορεί να περιέχει ένα 
κεφάλι χειριστού ύψους 50mm από το πηγούνι μέχρι το πάνω μέρος της κεφαλής. Η καλύπτρα δεν 
είναι απαραίτητο να είναι διαφανής ούτε απαιτείται να υπάρχει τοποθετημένη φιγούρα ή ομοίωμα 
πιλότου. 
 

5.2.6  Πτέρυγες  

5.2.6.1 Μέγεθος των επιφανειών 

Η συνολική προβαλλόμενη επιφάνεια των πτερύγων (κύριες και ουραίο πτέρυγες μαζί) θα είναι 
τουλάχιστο 34dm2. Σε διπλάνα, η μικρότερη από τις δύο πτέρυγες θα είναι τουλάχιστο τα 2/3 της 
επιφάνειας της μεγαλύτερης. ∆εν επιτρέπονται δελταπτέρυγα ή ιπτάμενες πτέρυγες. 
 
5.2.6.2 Εκπέτασμα 
 
Το ελάχιστο εκπέτασμα των πτερύγων θα είναι 1150mm για ένα μονοπλάνο και 750mm για την 
μεγαλύτερη πτέρυγα διπλάνου. 
 
5.2.6.3 Πάχος Πτερύγων. 
 
Το πάχος των πτερύγων στην ρίζα τους θα είναι τουλάχιστο 22mm για μονοπλάνα, και 18mm για 
διπλάνα. Σε διπλάνα με ανισομεγέθεις πτέρυγες, η μικρότερη πτέρυγα θα έχει πάχος τουλάχιστο 
13mm στη ρίζα της. Το πάχος των πτερύγων μπορεί να μειώνεται προοδευτικά, από τη ρίζα ως το 
ακροπτέρυγιο,  
 

Σημείωση:  Ρίζα του φτερού θεωρείται το εσωτερικό προς την άτρακτο τμήμα της πτέρυγας, μη 
συμπεριλαμβανομένων των «φιλέτων», το οποίο μπορεί να μετρηθεί χωρίς να 
αφαιρεθεί η πτέρυγα από την άτρακτο.  

 
Σε αερομοντέλα που η πτέρυγα δεν εφάπτεται στην άτακτο, όπως μονοπλάνα 
parasol, ή στην πάνω πτέρυγα στα περισσότερα διπλάνα, ρίζα του φτερού θεωρείται 
το σημείο αυτού που τέμνεται από την νοητή προέκταση  της ατράκτου σε κάτοψη. 
Για παράδειγμα : Η ρίζα θα είναι προσμετρηθεί σε απόσταση 50mm από την κεντρική 
γραμμή της πτέρυγας, σε μια άτρακτο πάχους 100mm. 
 

5.2.7  Κινητήρας (ες).  

Κινητήρας(ες) πρέπει να είναι τύπου παλινδρομικού εμβόλου με μέγιστο συνολικό κυβισμό 6,6cm3. Οι έλικες 
θα πρέπει να περιστρέφονται με ίδιες στροφές με αυτές του στροφαλοφόρου άξονα. Η συνολική διατομή του 
αεραγωγού εισαγωγής του κινητήρα περιορίζεται σε συνολικά 114 mm2. 
 
5.2.8  Έλικες και Κώνος έλικας 

Επιτρέπονται μόνο σταθερές έλικες (μη μεταβαλλόμενου βήματος). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δίφυλλες 
ξύλινες έλικες ή δύο και περισσοτέρων φύλλων (πτερυγίων) από συνθετικές  ρητίνες με συνεχείς ίνες. Τα 
αερομοντέλα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα στρογγυλευμένο κώνο έλικας, με διάμετρο τουλάχιστο 
25mm και σε ακτίνα περισσότερο από 5mm. 
 
5.2.9  ∆ιακοπή λειτουργίας κινητήρα 

Ο αθλητής πρέπει να είναι σε θέση να διακόψει την λειτουργία του κινητήρα, στο έδαφος ή στον αέρα, μέσω 
εντολής της τηλεκατεύθυνσης, εντός πέντε(5) δευτερόλεπτων από την στιγμή που του δοθεί εντολή, 



ανεξάρτητα από το ύψος του αερομοντέλου. Η τηλεκατεύθυνση που χρησιμοποιείται για να ελέγξει το 
αερομοντέλο, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα παθητικής ασφάλειας (fail safe). Αυτό θα πρέπει να 
είναι ρυθμισμένο και ενεργοποιημένο ώστε να διακόπτει την λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση απώλειας 
σήματος.  
 
5.2.10  Σύστημα προσγείωσης 

Το σύστημα προσγείωσης επιτρέπεται να περιλαμβάνει δύο (2) ή τρείς(3) τροχούς με τους κύριους να έχουν 
ελάχιστο μεταξόνιο 150mm. Η ελάχιστη διάμετρος των κυρίων τροχών θα είναι 57mm. Ο αθλητής θα πρέπει 
να δίνει την δυνατότητα στον διοργανωτή να κάνει εφικτή αυτή τη μέτρηση. Αντί ουραίου τροχού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σύρμα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της τροχοδρόμησης του αερομοντέλου. Η 
χρήση του πηδαλίου κατευθύνσεως (rudder) είναι αποδεκτή. Επιτρέπεται η χρήση ανασυρόμενου σύστηματος 
προσγείωσης.  
 
5.2.11  Τεχνικοί έλεγχοι και απαιτήσεις ασφαλείας. 

(α) Στην διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των αερομοντέλων, των κινητήρων, και των συστημάτων 
εξαγωγής, πριν τον αγώνα, ο υπεύθυνος του τεχνικού ελέγχου, μπορεί να πραγματοποιήσει, τους 
τεχνικούς ελέγχους είτε κατά την κρίση του είτε κατά παράκληση του αθλητή, για να ελέγξει αν τα 
αερομοντέλα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εντούτοις, κάτω από όλες τις συνθήκες κατά 
τη διάρκεια του αγώνα, αυτό είναι η ευθύνη του αθλητή, να εξασφαλίσει ότι ολόκληρο το αεροντέλο είναι  
σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές των κεφαλαίων 5.2.1-5.2.11. 

(β) Κατά τη διάρκεια του αγώνα όλα τα όργανα μέτρησης θα είναι στη διάθεση των αγωνιζομένων  για 
να ελέγξουν εάν επιθυμούν τα αερομοντέλα τους. 

(γ) Μετά από οποιοδήποτε γύρο, ο υπεύθυνος τεχνικού ελέγχου μπορεί να πραγματοποιήσει 
επιθεώρηση σε οποιαδήποτε αερομοντέλο. Ο υπεύθυνος τεχνικού ελέγχου μπορεί να ζητήσει από τον 
αγωνιζόμενο να αδειάσει την δεξαμενή καυσίμου για  έλεγχο βάρους  αλλά και για  ανάλυση σύστασης 
καύσιμων. Όπου γίνεται ανάλυση σύστασης καυσίμων, ένα δείγμα των καυσίμων που διατίθενται από 
τον οργανωτή θα ληφθεί επίσης για σύγκριση. Εάν, μετά από την ανάλυση της σύστασης των καυσίμων 
από τη δεξαμενή, αυτά τα καύσιμα εμφανίζονται να είναι διαφορετικά από τα καύσιμα που διατίθενται 
από τον οργανωτή, ο αγωνιζόμενος  θα αποκλεισθεί  από τον αγώνα. Εάν το αποτέλεσμα  της 
ανάλυσης σύστασης καυσίμων δεν είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του αγώνα η ποινή αποκλεισμού 
μπορεί να εφαρμοστεί και εκ των υστέρων. 

(δ) Εάν το αερομοντέλο δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές κεφ. 5.2.2- 5.2.11, ο 
αγωνιζόμενος  θα αποκλεισθεί από τον αγώνα. 

(ε) O ∆ιευθυντής αγώνα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από οποιοδήποτε αγωνιζόμενο  να κάνει μια πτήση 
για να καταδείξει την αξιοπλοΐα του αερομοντέλου. 

(στ) Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας όλων των αερομοντέλων πριν από, ή κατά τη διάρκεια του τεχνικού 
ελέγχου και τυχαία πριν από την πτήση κατά τη διάρκεια του αγώνα θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο 
τον αγωνιζόμενο κάτω από τη επίβλεψη του υπευθύνου του τεχνικού ελέγχου. 

Ο κατάλογος ελέγχων ασφάλειας πρέπει να περιλάβει τα εξής:  

 ι) Σύρματα,(push/pull), ντίζες,(push rod), μηχανισμοί ελέγχου των πηδαλίων,(control horns) τα 
μπράτσα των σερβομηχανισμών,(servo leads), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μη μπορούν να αποσυνδεθούν κατά την διάρκεια της πτήσης. Τα 
ακρόντιζα,(clevises), θα πρέπει να είναι κλεισμένα και ασφαλισμένα με κομμάτι από σωληνάκι 
καυσίμου, (σιλικόνη), ή παρόμοιο υλικό. Τα μεταλλικά ακρόντιζα, (metal clevises), θα πρέπει 



να είναι προστατευμένα από κραδασμούς με παξιμάδι ασφαλείας ή χρησιμοποιώντας loctite ή 
παρόμοιο υλικό ασφαλείας. Τα ball links θα πρέπει να μην είναι χαλαρά. 

ιι) Όλες οι  βίδες που στηρίζουν τον κινητήρα και την βάση του θα πρέπει να είναι σφιγμένες, 
και ασφαλισμένες. 

ιιι) Ο δέκτης, καθώς και η μπαταρία θα πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα σε υλικό που θα 
τα προστατεύει από τους κραδασμούς, αλλά και από τα υπολείμματα καυσίμου - λαδιού της 
εξαγωγής του κινητήρα. 

iv) Η μπαταρία που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να έχει ικανή χωρητικότητα για τον αριθμό και 
το τύπο των σερβομηχανισμών. Ελάχιστο όριο χωρητικότητας 500mah. 

v) Οι σερβομηχανισμοί που ελέγχουν την κίνηση των πηδαλίων ανόδου – καθόδου καθώς και 
της κλίσεως των φτερών, θα πρέπει να έχουν την δύναμη να ανταπεξέλθουν στο βάρος και 
την ταχύτητα του αερομοντέλου. Αν ένας σερβομηχανισμός ελέγχει κάποια από τις 
παραπάνω κινήσεις θα πρέπει να έχει τουλάχιστο τέσσερεις βίδες συγκράτησης. Αν δύο ή 
περισσότεροι σερβομηχανισμοί έχουν επιλεγεί για να κινήσουν ανεξάρτητα τα πηδάλια 
κλίσεως ή ανόδου καθόδου που είναι σε σχήμα «V», τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σερβομηχανισμοί που έχουν δύο βίδες συγκράτησης. 

vi) Οι κινούμενες επιφάνειες ελέγχου θα πρέπει να είναι σίγουρα τοποθετημένες στην 
άρθρωση με το σταθερό μέρος και να μην εμφανίζουν παίξιμο. Ο υπεύθυνος ασφαλείας θα 
πρέπει να προειδοποίηση για τον κίνδυνο που υπάρχει σε περίπτωση που ο 
σερβομηχανισμός είναι σε λειτουργία και  εμφανίζονται τέτοια παιξίματα. 

vii) Όλες οι βίδες που συγκρατούν τους σερβομηχανισμούς στην βάση τους ή τα μπράτσα 
των σερβομηχανισμών θα πρέπει να είναι τοποθετημένες και ασφαλισμένες. Όλα τα 
αντικραδασμικά λάστιχα που παρέχονται με τους σερβομηχανισμούς θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένα. 

viii) Οι ντίζες κίνησης  θα πρέπει να έχουν μόνο στη μία τους πλευρά ρυθμιζόμενο ακρόντιζο, 
ενώ στην άλλη του, σύνδεση τύπου z. Αν παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η εφαρμογή 
σύνδεσης τύπου z, είναι δυνατό να υπάρχει μεταλλικό ακρόντιζο κολλημένο και ασφαλισμένο, 
ή σύνδεση τύπου ball link ασφαλισμένη χωρίς να μπορεί να περιστραφεί. 

 
ix) Τα φτερά αν είναι αφαιρούμενα, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και ασφαλισμένα με 
βίδες ή μπουλόνια πάνω στην άτρακτο. 

 
x) Οι ρόδες θα πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένες, και θα πρέπει να μπορούν να 
περιστρέφονται ελεύθερα.  

 
xi) Τα αερομοντέλα θα πρέπει να είναι χωρίς ρωγμές, και οποιαδήποτε άλλη εμφανή ένδειξη 
ζημιάς. 

 
xii) Κατάλληλο σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα (fail safe), θα 
πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. 

 
Εάν ένα  αερομοντέλο  δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες ασφάλειας κατά τη διάρκεια ενός πρό- 
πτήσης έλεγχο, ο υπεύθυνος τεχνικού ελέγχου  δεν θα επιτρέψει σε αυτό να λάβει μέρος στον αγώνα. 

 

 



5.2.12  Αθλητές  

(α) Μια ομάδα αποτελείται από τον χειριστή του αερομοντέλου και τον βοηθό του. Όλοι οι χειριστές 
αερομοντέλων θα έχουν υποχρεωτικά βοηθό για λόγους ασφαλείας. Ο βοηθός μπορεί να είναι ο 
αρχηγός ομάδας, κάποιος άλλος διαγωνιζόμενος από την ίδια Εθνική ομάδα, ή ένα τρίτο πρόσωπο. Σε 
κάθε περίπτωση ο βοηθός θα είναι κάτοχος άδειας που εκδίδει η FΑΙ, όχι απαραιτήτως από την ίδια  
Εθνική ομοσπονδία του χειριστή αερομοντέλου, και θα πρέπει να έχει καταβάλει  το τέλος συμμετοχής  
(β) Κάθε χειριστής αερομοντέλου και βοηθός θα εγγράφονται μαζί από την αρχή ως το τέλος του 
αγώνα. 
(γ) Χωρίς να καταργείτε η (β) παράγραφος ο χειριστής ή ο βοηθός του, μπορεί να ενεργήσει ως βοηθός 
σε μια άλλη αγωνιστική ομάδα σε ένα μέγιστο αριθμό τριών ατόμων που αποτελεί μια εθνική ομάδα. 
Εντούτοις με το που θα εγγραφούν οι πιλότοι/βοηθοί σε μια ομάδα οι ρόλοι τους δεν μπορούν να 
αντιστραφούν και ο βοηθός δεν μπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε άλλη Εθνική ομάδα.  
(δ) Σε κάθε αγώνα ο βοηθός θα πρέπει να αφήσει το αερομοντέλο στην εκκίνηση και εν συνεχεία να 
δίνει στον χειριστή του αερομοντέλου πληροφορίες σχετικές με την πορεία πτήσης καθώς, και για 
οποιοδήποτε άλλο επίσημο  σήμα.  
(ε) Ηλεκτρονικά μεταδιδόμενες πληροφορίες προς τους χειριστές αερομοντέλων απαγορεύονται. 
(στ) Κανείς βοηθός χειριστή αερομοντέλου δεν θα βρίσκεται στους πυλώνες. 
(ζ) Ο ∆ιευθυντής αγώνα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από οποιονδήποτε αθλητή να κάνει μια πτήση 
ώστε να δείξει την ικανότητα του, στην πτήση γύρω από τους πυλώνες. 
 

5.2.13  Κράνη  

(α) Όλοι οι εμπλεκόμενοι με την οργάνωση, οι αθλητές και οι βοηθοί τους, θα πρέπει να φορούν 
κατάλληλο κράνος κατάλληλα στερεωμένο με υποσιάγωνο. Τα κράνη θα πρέπει να φοριούνται τόσο 
στην διάρκεια του αγώνα όσο και στην διάρκεια της προπόνησης. 
 
(β) Κατά την διάρκεια του αγώνα οποιοσδήποτε από τους χειριστές αερομοντέλων ή βοηθός του, δεν 
φορά το κατάλληλο κράνος  θα αποκλείεται η ομάδα από το   συγκεκριμένο γύρο αγώνα. 
 
(γ) Κατά την διάρκεια της προπόνησης οποιοσδήποτε από την ομάδα (πιλότος/βοηθός), δεν φορά 
κατάλληλο κράνος δεν θα επιτρέπεται η πτήση και αν βρίσκεται ήδη στον αέρα, θα καθοδηγείται άμεσα 
για προσγείωση  και δεν θα του επιτρέπεται να πετάξει ως ότου και τα δυο μέλη της ομάδας 
συμμορφωθούν με την κατάλληλη χρήση κράνους. 
 

5.2.14  Τηλεκατεύθυνση και έλεγχος συχνότητας 

α) Για την τηλεκατεύθυνση και τον έλεγχο συχνοτήτων δείτε το κεφάλαιο Β.11.4 στο γενικό τμήμα. Αν 
χρησιμοποιείται τεχνολογία 2.4GHZ τότε η παράγραφος 5.2.14 (β) & (γ) δεν ισχύει. 
 
(β) Η σειρά πτήσεων τωv αθλητώνv θα λαμβάνει υπόψη τις συχνότητες  τωv πομπών τους , ώστε vα 
αποφεύγονται παρεμβολές  και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρονη  πτήση τωv αερομοντέλων. 
 
(γ) Κάθε αγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δύο διαφορετικές συχνότητες με διαφορά 
τουλάχιστο 20KHZ η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα αερομοντέλα του που πέρασαν 
από τεχνικό έλεγχο. 

 
5.2.15  Καύσιμο 
 

(α) Ο διοργανωτής θα παράσχει τυποποιημένα καύσιμα για κινητήρες με μπουζί σπινθηρισμού ή 
πυρακτώσεως. Η σύνθεση του θα είναι 80% και 20% καστορέλαιο σε αναλογία όγκου. 
 
(β) ∆είτε επίσης κεφάλαιο  στο γενικό τμήμα Α.5V.5.3 

 
5.2.16 Στίβος αγώνα, απόσταση, και αριθμός γύρων.  

 



(α) Ο στίβος αγώνα καθορίζεται από ένα τρίγωνο που οι πλευρές του έχουν μήκος 40m, 180m, 180m 
και στις γωνίες του υπάρχουν οι τρεις πυλώνες. Μέσα σε αυτό το τρίγωνο θα καθορίζεται ένας κύκλος 
με διάμετρο 20 μέτρων, που μέσα σε αυτόν θα μένουν για λόγους ασφαλείας κατά την διάρκεια του 
γύρου οι διαγωνιζόμενοι με τους βοηθούς τους καθώς και ο αλυτάρχης. 
 
(β) Για το σχεδιάγραμμα του στίβου δείτε το σχήμα που ακολουθεί. Ο στίβος μπορεί να τροποποιηθεί 
προς όφελος της ασφάλειας του ή για να ταιριάξει με τις συνθήκες της περιοχής πτήσης χωρίς να 
παραβλέπει τον κανόνα 5.2.16.(α). 
 
(γ) Το παράρτημα 5R δίνει τις οδηγίες για το σχεδιάγραμμα και την οργάνωση της περιοχής πτήσης 
προκειμένου να επιτύχει μέγιστη ασφάλεια για τους διαγωνιζόμενους, τους κριτές και τους θεατές 
 
(δ) Οι πυλώνες πρέπει να έχουν το ελάχιστο 4 μέτρα ύψος και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα  5 μέτρα 
 
(ε) Οι πυλώνες θα αποτελούνται  από  άκαμπτο υλικό τουλάχιστον 70mm σε διάμετρο σε οποιοδήποτε 
σημείο τους. Οι πυλώνες πρέπει να έχουν στην κορυφή τους φωτεινό χρώμα προκειμένου να είναι 
ευδιάκριτοι.  

(στ) Ο κάθε γύρος αποτελείται από δέκα (10) περιστροφές της απόστασης των 400 μέτρων. Συνολική 
ονομαστική απόσταση γύρου 4000 μέτρα. 

(ζ) Ο αγώνας ξεκινά από την γραμμή εκκίνησης –τερματισμού, και ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 
10 περιστροφών στην γραμμή εκκίνησης – τερματισμού. 

(η) Ο αριθμός των γύρων θα ανακοινώνεται από τον διοργανωτή πριν την έναρξη του αγώνα με 
ελάχιστο αριθμό τρεις (3) και μέγιστο δεκαπέντε (15). Λόγω των καιρικών συνθηκών ή άλλων 
σημαντικών λόγων, ο αριθμός γύρων  μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά μόνο μετά 
από τις διαβουλεύσεις με  αρχηγούς ομάδων, διευθυντές αγώνα ή διαγωνιζόμενους στην δυνατόν 
νωρίτερα χρονική στιγμή. 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΒΟΥ 

 

 



5.2.17  Ο αγώνας από την έναρξη ως τον τερματισμό 

(α) Το παράρτημα 5R περιγράφει τα καθήκοντα του διευθυντή αγώνα, του αλυτάρχη , των κριτών  και 
άλλου προσωπικού. 
 
(β) Το παράρτημα 5Τ περιγράφει την σειρά των αγωνιζόμενων. 
 
(γ) Μέγιστος αριθμός διαγωνιζόμενων ανά γύρο τρεις (3) 
 
(δ) Όλοι οι διαγωνιζόμενοι, οι βοηθοί τους, (και ο υπεύθυνος εκκίνησης),θα πρέπει να  είναι μέσα στον 
κύκλο των 20 μέτρων, (δείτε το σχεδιάγραμμα του ΚΕΦ 5.2.7.2). ∆εδομένου ότι η γραμμή εκκίνησης 
είναι έξω από τον κύκλο των 20 μέτρων ο βοηθός θα κατευθυνθεί σε αυτόν αμέσως μετά την άφεση του 
αερομοντέλου Εάν ο χειριστής του αερομοντέλου ή ο βοηθός του σκόπιμα βγάλει και τα δύο του πόδια 
εκτός κύκλου ( η κρίση θα γίνει από τον ο υπεύθυνος εκκίνησης), τότε θα δοθεί ποινή. Ο υπεύθυνος 
εκκίνησης θα πρέπει να έχει την προσοχή του ώστε οι χειριστές των αερομοντέλων να έχουν αρκετή 
απόσταση μεταξύ τους ώστε να  μην έρθουν σε επαφή τόσο μεταξύ τους όσο και οι κεραίες των 
συστημάτων τηλεκατεύθυνσης. 
 

 (ε) Η θέση εκκίνηση 1 σε όλους τους γύρους είναι η πλησιέστερη στον πυλώνα 2 
 

(στ) Ο υπεύθυνος εκκίνησης είναι υπεύθυνος για κάθε γύρο. Θα βεβαιώνεται ότι όλοι οι αθλητές  και 
κριτές είναι έτοιμοι για την εκκίνηση. Κάθε κριτής χειριστής φαναριών – σημαιοφόρος θα έχει ξεχωριστό 
φως – σημαία και ο υπεύθυνος εκκίνησης θα μεριμνά για την αναγνώριση κάθε αερομοντέλου από τον 
κάθε κριτή χειριστή φαναριών – σημαιοφόρο, καθώς και από τον χρονομέτρη του. Πριν την εκκίνηση 
των κινητήρων θα γίνεται έλεγχος της λειτουργίας της τηλεκατεύθυνσης από κάθε αγωνιζόμενο 

 
(ζ) Χρόνος προετοιμασίας ενός (1) λεπτού θα δίδεται πριν από κάθε γύρο ώστε να γίνει εκκίνηση – 
ρύθμιση του κινητήρα. Ο αγώνας ξεκινάει άμεσα με την πάροδο τους ενός λεπτού. Αθλητής του οποίου 
ο κινητήρας δεν λειτουργεί με την πάροδο του λεπτού θα ακυρώνεται από τον συγκεκριμένο γύρο. 
Κανένας αθλητής δεν θα επιτρέπεται να απογειωθεί από την στιγμή που το πρώτο αερομοντέλο έχει 
περάσει την γραμμή εκκίνησης τερματισμού και κατευθύνεται από τον πυλώνα ένα (1) προς τον 
πυλώνα δύο (2) στην πρώτη περιστροφή και θα ακυρώνεται για τον συγκεκριμένο γύρο. 

 
(η) Όλες οι απογειώσεις  θα είναι του τύπου «απογείωση από το έδαφος». Τα αερομοντέλα θα 
απελευθερώνονται από την γραμμή εκκίνησης με το σήμα εκκίνησης (πτώση σημαίας – φωτεινό σήμα), 
με διάστημα ενός δευτερολέπτου το ένα από το άλλο. Καμιά μηχανική υποβοήθηση δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η απογείωση, ωστόσο η ώθηση με τα χέρια επιτρέπεται.  

 
(θ) Οι κύριες ρόδες των συστημάτων προσγείωσης θα πρέπει να βρίσκονται πίσω από την γραμμή 
εκκίνησης μέχρι το σήμα εκκίνησης ειδάλλως θα τιμωρείται ως παράβαση  

 
(ι) Κάθε πρόωρη διέλευση του αερομοντέλου από την γραμμή εκκίνησης θα τιμωρείται ως παράβαση. 

 
(ια) Εάν η πορεία απογείωσης ενός αερομοντέλου δεν είναι ελεύθερη τότε ο υπεύθυνος εκκίνησης δεν 
θα δώσει σήμα εκκίνησης στο συγκεκριμένο αερομοντέλο και ο ∆ιευθυντής Αγώνα θα δίνει την ευκαιρία 
στον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο να ξαναπετάξει το γύρο. 

 
(ιβ) Μετά το σήμα εκκίνησης οποιαδήποτε επαφή μεταξύ δύο αερομοντέλων, θεωρείται σύγκρουση και 
ως εκ τούτου τα αερομοντέλα θα πρέπει να προσγειωθούν άμεσα. 

 
(ιγ) Εάν το (ιβ) συμβεί και  ο ∆ιευθυντής αγώνα διαπιστώσει πως το αερομοντέλο πτητικά είναι  εντάξει, 
ή ο αθλητής έχει άλλο αερομοντέλο προς πτήση, θα δίνει την δυνατότητα στον αθλητή να ξαναπετάξει 
τον γύρο. 

 
(ιδ) Όλες οι περιστροφές είναι σε αντίθετη φορά με των δεικτών του ρολογιού με αριστερές στροφές. 

 
(ιε) Το συνεχές πέταγμα κάτω από την κορυφή των πυλώνων  θα θεωρείται επικίνδυνο. 



 
(ιστ) Πέταγμα πάνω στην νοητή γραμμή των πυλώνων θα θεωρείται επικίνδυνο. 

 
(ιζ)  Μετά το πέρασμα του πρώτου πυλώνα του πρώτου γύρου αν το αερομοντέλο πετάει κάτω από 
τους πυλώνες (σύμφωνα με την κρίση των κριτών), ή στην νοητή ευθεία των πυλώνων (σύμφωνα με 
την κρίση των κριτών), θα τιμωρείται ως παράβαση. 
 
(ιη) Πέρασμα εσωτερικά του πυλώνα (σύμφωνα με την κρίση των κριτών), τιμωρείται ως παράβαση. 
 
(ιθ) Σε δυσλειτουργία των χρονομέτρων, μέτρημα γύρων, σηματοδότησης, ή άλλης αιτίας ευθύνης του 
διοργανωτή, θα δίδεται η δυνατότητα να ξαναγίνει ο γύρος για οποιοσδήποτε αθλητή που επηρεάζεται 
από την συγκεκριμένη δυσλειτουργία. 
 
(κ) Αν κατά την διάρκεια του αγώνα ο υπεύθυνος εκκίνησης, ή οι κριτές πυλώνων θεωρήσουν πως 
κάποιο αερομοντέλο πετάει επικίνδυνα ή ανεξέλεγκτα  και διακυβεύεται η ασφάλεια του αγώνα, ο  
υπεύθυνος εκκίνησης θα υποδείξει στον χειριστή του αερομοντέλου να προσγειωθεί αμέσως. Ο 
χειριστής του αερομοντέλου θα αποκλεισθεί από τον συγκεκριμένο γύρο ή ο ∆ιευθυντής του αγώνα 
μπορεί να τον  αποβάλει από τον αγώνα. 
 
(κα) Με την ολοκλήρωση των δέκα (10) γύρων ο  υπεύθυνος εκκίνησης θα πρέπει να υποδείξει στον 
πιλότο να βγάλει το αερομοντέλο του από τον στίβο και να διακόψει την λειτουργία του κινητήρα σε 
διάστημα δέκα (10) δευτερόλεπτα. Αν με το πέρας τον δέκα (10) δευτερολέπτων ο κινητήρας 
εξακολουθεί να δουλεύει ο διαγωνιζόμενος θα  ακυρωθεί από τον συγκεκριμένο γύρο (ως κρίση του 
υπευθύνου εκκίνησης). Σε ορισμένες περιπτώσεις ο υπεύθυνος εκκίνησης μπορεί να επιτρέψει στον 
διαγωνιζόμενο την πτήση για μικρό χρονικό διάστημα. 
 
(κβ) Με την ολοκλήρωση του γύρου όλα τα αερομοντέλα θα πρέπει να προσγειωθούν σε περιοχή που 
έχει οριστεί από τον ∆ιευθυντή Αγώνα. Κανένας πιλότος ή βοηθός δεν θα εισέλθει στην συγκεκριμένη 
περιοχή προσγείωσης πριν ολοκληρωθεί η προσγείωση όλων των αερομοντέλων. Παράβαση αυτού 
του κανόνα, που κρίνεται από τον υπεύθυνο εκκίνησης επιφέρει αποκλεισμό από τον γύρο. 
 
(κγ) Μετά την διακοπή λειτουργίας όλων των κινητήρων οι πιλότοι και οι βοηθοί τους μπορούν να 
φύγουν από τον κύκλο των 20 μέτρων και να κατευθυνθούν κοντά μα όχι μέσα στην περιοχή 
προσγείωσης που έχει οριστεί πριν την έναρξη. 
 
(κδ) Μετά το αρχικό σήμα εκκίνησης, (πέσιμο σημαίας – φωτεινή ένδειξη), και πριν την διακοπή 
λειτουργίας των κινητήρων, απώλεια (αποκόλληση)  οποιουδήποτε μέρος του αερομοντέλου , εκτός της 
περίπτωσης σύγκρουσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.17 (ιβ), συνεπάγεται σε αποκελισμό 
του αθλητή από τον συγκεκριμένο γύρο. 
 
(κε) Ο αγώνας (γύρος) τελειώνει όταν όλα τα αερομοντέλα έχουν προσγειωθεί και έχουν 
ακινητοποιηθεί. 

5.12.18 Χρονομέτρες και Κριτές 

(α) Το παράρτημα 5R περιγράφει τα καθήκοντα των χρονομετρών και των κριτών. 

Χρονομέτρες και μετρητές περιστροφών. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει ένα χρονομέτρη – 
μετρητή περιστροφών σε κάθε γύρο. Αυτός θα χρονομετρά το αερομοντέλο του αθλητή για τις 
προβλεπόμενες δέκα (10) περιστροφές. Ταυτόχρονα θα μετρά και τις περιστροφές και θα ενημερώνει 
τον αθλητή μετά την συμπλήρωση τους. Θα διατηρεί τον καταμετρηθέντα  χρόνο στο χρονόμετρο του 
μέχρι αυτός να καταγραφεί από τον υπεύθυνο εκκίνησης. 

(β) Στην γραμμή εκκίνησης – τερματισμού ένα ξεχωριστό ηλεκτρονικό σήμα θα παρέχεται σε κάθε 
διαγωνιζόμενο. Οι κριτές του πυλώνα ένα (1) θα ενεργοποιούν αυτά τα σήματα. Αυτοί οι κριτές θα 
ενημερώνουν τον χειριστή του αερομοντέλου όταν το αεροσκάφος περάσει τον πυλώνα νούμερο ένα 
(1).  Οι κριτές του πυλώνα ένα (1) θα βρίσκονται στο στίβο σύμφωνα με την περιγραφή του σχηματικού 



διαγράμματος 5.2.16 (β). Κάθε κριτής του πυλώνα ένα (1) θα έχει διαφορετικού χρώματος σήμα και ο 
υπεύθυνος εκκίνησης θα πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε κάθε αερομοντέλο να αναγνωρίζεται από ένα 
κριτή πυλώνα πριν από κάθε γύρο. 

(γ) Τα φώτα των κριτών του πυλώνα ένα (1) θα είναι σβηστά καθώς τα αερομοντέλα φτάνουν στο 
μεσοδιάστημα μεταξύ των πυλώνων τρία (3) και ένα (1) ή νωρίτερα. Όταν το αερομοντέλο έρθει σε 
ευθεία με τον πυλώνα ένα (1) ο κριτής θα ανάψει τον σηματοδότη. Όταν το αερομοντέλο ξεπεράσει τον 
πυλώνα ένα (1) κατευθυνόμενο προς τον πυλώνα δύο (2) ο κριτής θα σβήσει τον σηματοδότη. Αν το 
αερομοντέλο περάσει εσωτερικά του πυλώνα τότε ο κριτής θα αναβοσβήσει το σηματοδότη πέντε (5) 
φορές ή θα ενεργοποιήσει άλλο σήμα για να πληροφορήσει τον χειριστή του αερομοντέλου ότι έχει γίνει 
παράβαση.. 

(δ) Για τον έλεγχο παραβάσεων στους πυλώνες δύο (2) και τρία (3) οι κριτές θα τοποθετούνται σε θέση 
σύμφωνα με το διάγραμμα στίβου 5.2.16.(β) 

(ε) Οι κριτές πυλώνα νούμερο δύο (2) και τρία (3) θα καταγράφουν τις παραβάσεις των αερομοντέλων 
που περνούν εσωτερικά των πυλώνων. 

(στ) ∆ύο (2) κριτές που θα ελέγχουν την γραμμή ασφαλείας (side line) θα βρίσκονται κοντά στους κριτές 
του πυλώνα ένα (1) και θα καταγράφουν παραβάσεις που γίνονται στην νοητή ευθεία των πυλώνων ή 
κάτω από το ύψος του πυλώνα. 

(ζ) Ένας (1) κριτής που θα ελέγχει παραβάσεις της γραμμής ασφαλείας (side line) θα βρίσκεται 
μπροστά από την περιοχή των pits προς την πλευρά των θεατών, και θα καταγράφει τις παραβάσεις 
που γίνονται από την πτήση των αερομοντέλων πάνω από την χώρο των θεατών. 

(η) Στο τέλος του κάθε γύρου ο κάθε κριτής ελέγχου παραβάσεων της γραμμής ασφαλείας(side line) θα 
αναφέρει τυχούσες παραβάσεις  του κάθε αερομοντέλου στον υπεύθυνο εκκίνησης. 

 
5.2.19  Παραβάσεις Ποινές 
  

(α) Για λόγους σαφήνειας όλες οι παραβάσεις που αναφέρονται στους κανόνες, οι κριτές που κρίνουν 
και οι αντίστοιχες ποινές αναφέρονται στον πίνακα ποινών που ακολουθεί. 
 
(β) ∆είτε παράγραφο 5.2.20.(δ) για τις επιπτώσεις των παραβάσεων στο αποτέλεσμα του 
διαγωνιζόμενου. 
 
(γ) Μόνο ο ∆ιευθυντής αγώνα μπορεί να αποκλείσει διαγωνιζόμενο από τον αγώνα. 

 
 
5.2.20  Βαθμολογία Κατάταξη 
 

(α) Η πτήση κάθε αερομοντέλου θα χρονομετρείται από έναν κριτή περιστροφών/χρονομέτρη με 
χρονόμετρο που έχει την δυνατότητα να μετρά το 1/100 του δευτερολέπτου. Η χρονομέτρηση ξεκινά με 
την πτώση της σημαίας ή με την ενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης για κάθε αερομοντέλο. 
 
(β) Ο μετρητής περιστροφών/χρονομέτρης σταματά το χρονόμετρο με την ολοκλήρωση των δέκα (10) 
περιστροφών, και εποπτευόμενος από τον Υπεύθυνο εκκίνησης καταγράφει τον καταμετρηθέντα χρόνο 
στο ειδικό φύλλο καταγραφής αποτελεσμάτων. 
 
(γ) Στην ολοκλήρωση του κάθε γύρου οι κριτές θα ενημερώνουν τον υπεύθυνο εκκίνησης αν κάποιο 
από τα αερομοντέλα έχει υποπέσει σε παράβαση και εν συνεχεία αυτός θα ενημερώνει τον μετρητή 
περιστροφών/χρονομέτρη να καταγράψει την παράβαση στο φύλλο καταγραφής. 
 
(δ) Τα φύλλα καταγραφής αποτελέσματος υποβάλλονται για επεξεργασία από τον υπεύθυνο 
αποτελεσμάτων ο οποίος : 



ι) Για μία (1) παράβαση θα προσθέτει 1/10 στο χρόνο του αθλητή, οπότε προκύπτει ο 
διορθωμένος χρόνος για τον συγκεκριμένο γύρο 

 ιι) Για δύο (2) ή περισσότερες παραβάσεις ο αθλητής θα βαθμολογείται με 200 
 
(ε) Οι βαθμοί του κάθε γύρου υπολογίζονται ως ακολούθως : 
Οι βαθμολογία του αθλητή θα είναι ο διορθωμένος χρόνος του στα δευτερόλεπτα και τα εκατοστά του 
δευτερολέπτου. Εάν ο αγωνιζόμενος αποτύχει να ολοκληρώσει  ή αποκλειστεί από τον γύρο θα 
βαθμολογείτε με 200 
 
(στ) Νικητής του αγώνα είναι ο αγωνιζόμενος που συγκέντρωσε την μικρότερη βαθμολογία στο 
άθροισμα όλων των γύρων. Αν διεξαχθούν τέσσερεις (4) ή περισσότεροι γύροι, η υψηλότερη  
βαθμολογία κάθε αγωνιζόμενου δεν θα προσμετρά. Αν διεξαχθούν οχτώ (8) ή περισσότεροι γύροι η 
υψηλότερη  βαθμολογία δύο (2) γύρων κάθε αγωνιζόμενου δεν θα προσμετράτε. Αν διεξαχθούν 
δώδεκα (12) ή περισσότεροι γύροι  η υψηλότερη  βαθμολογία τριών (3) γύρων κάθε αγωνιζόμενου δεν 
θα προσμετράτε. 
 
(ζ) Αν ο χρόνος το επιτρέπει και δεν υπάρχει σύμπτωση συχνοτήτων οι ισοβαθμίες θα επιλύονται με 
την διεξαγωγή επιπροσθέτων γύρων. Σε άλλη περίπτωση ο αγωνιζόμενος με την μικρότερη 
διορθωμένη βαθμολογία σε κάποιο γύρο θα ανακηρύσσεται νικητής. 

 
5.2.20.1  Κατάταξη Ομάδας 

 
Για την κατάταξη των εθνικών ομάδων προστίθενται τα τελικά μεμονωμένα αποτελέσματα των μελών 
της ομάδας. Οι ομάδες κατατάσσονται από το χαμηλότερο συνολικό αποτέλεσμα προς το υψηλότερο  
με πλήρεις ομάδες τριών (3) αθλητών μπροστά από ομάδες με δύο (2), οι οποίες βρίσκονται μπροστά 
από ομάδα ενός (1) αθλητή. Σε περίπτωση ισοβαθμιών των ομάδων η ομάδα που έχει τις μικρότερες 
θέσεις από την κορυφή στην κατάταξη κερδίζει. Εάν ακόμη υπάρχει ισοβαθμία κερδίζει η ομάδα που  
αγωνιζόμενος της έχει την καλύτερη βαθμολογία. 

 
5.2.20.2  Έπαθλα 
 
Έπαθλα θα δοθούν σύμφωνα με παράρτημα του γενικού τμήματος των κανονισμών ABR B.5 Οι βοηθοί 
θα τιμηθούν μόνο με δίπλωμα. 



 

Παράγραφος  Θέμα 
Κρίση και  Εφαρμογή 

Ποινή 
 από : 

5.2.11( γ) 

Σε έλεγχο μετά τον αγώνα το 
αερομοντέλο δεν είναι σύμφωνο με 
τις τεχνικές προδιαγραφές των 5.2.1‐
5.2.11 

Υπεύθυνο Τεχνικού 
Ελέγχου 

Αποβολή από 
τον αγώνα 

Διευθυντή Αγώνα 

5.2.11. (ε)  Μη πιστοποίηση  ασφαλείας  του 
αερομοντέλου ή της ικανότητας του 
χειριστή του 

Διευθυντής Αγώνα 
Αποβολή από 
τον αγώνα 5.2.12 (ζ ) 

5.2.2.11 (στ) 
Το αερομοντέλο δεν πέρασε προ 
πτήσης έλεγχο ασφαλείας 

Υπεύθυνο  Τεχνικού 
Ελέγχου  Αποβολή από 

τον γύρο 
Διευθυντή Αγώνα 

5.2.1.13 
Μη συμμόρφωση στην χρήση  
προστατευτικού κράνους  από 
(πιλότο/βοηθό) 

Υπεύθυνο Εκκίνησης 
Αποβολή από 

τον γύρο 

5.2.14 (γ) 
Μη δήλωση  εναλλακτικής (2ης ) 
συχνότητας  εκτός αν γίνεται χρήση  
2.4 GΗz 

  
Αποβολή από 
τον αγώνα Διευθυντή Αγώνα 

5.2.15  Χρήση μη εγκεκριμένου καυσίμου  Διευθυντή Αγώνα 

Αποβολή από 
τον αγώνα 

(μπορεί να 
επιβληθεί και 
αναδρομικά) 

5.2.16 (α)  Σκόπιμα και με τα δύο πόδια έξω 
από τον κύκλο των είκοσι μέτρων 

Υπεύθυνο Εκκίνησης  Μία ποινή 
5.2.17 (α) 

5.2.17 (ζ) 
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί με το 
πέσιμο της σημαίας ή πολύ 
αργοπορημένη εκκίνηση 

Υπεύθυνο Εκκίνησης 
Αποβολή από 

τον γύρο 

5.2.17 (θ) 
Οι τροχοί δεν είναι  πίσω από την 
γραμμή εκκίνησης 

  
Μία ποινή 

Υπεύθυνο Εκκίνησης 

5.2.17 (ι )  Πρόωρη εκκίνηση 
  

Μία ποινή 
Υπεύθυνο Εκκίνησης 

5.2.17 (ιε)  Πτήση κάτω από το ύψος των 
πυλώνων 

Κριτές Γραμμής Ασφαλείας 
Μία ποινή 

5.2.17 (ιστ)  Κριτές Πυλώνα 
5.2.17.(ιζ)  Πτήση έξω από την γραμμή 

ασφαλείας 
Κριτές Γραμμής Ασφαλείας  Μία ποινή 

5.2.17 (ιστ) 

5.2.17 (ιη)  Πτήση εσωτερικά του πυλώνα  Κριτές Πυλώνα  Μία Ποινή 

5.2.17 (κ) 
Ακανόνιστη, επικίνδυνη ή 
ανεξέλεγκτη πτήση 

Υπεύθυνο Εκκίνησης  Αποβολή από 
τον γύρο Κριτές Γραμμής Ασφαλείας 

5.2.17 (κ) 
Ακανόνιστη, επικίνδυνη ή 
ανεξέλεγκτη πτήση 

Διευθυντή Αγώνα 
Αποβολή από 
τον αγώνα 



5.2.17(κα) 

Αποτυχία στην διακοπή λειτουργίας  
του κινητήρα στο χρόνο των 10 
δευτερολέπτων από την υπόδειξη 
του Υπευθύνου Εκκίνησης 

Υπεύθυνο Εκκίνησης 
Αποβολή από 

το γύρο 

5.2.17 (κβ) 
Προσγείωση έξω από την 
προκαθορισμένο τόπο προσγείωσης 

Υπεύθυνο Εκκίνησης 
Αποβολή από 

το γύρο 

5.2.17 (κβ) 

Χειριστής αερομοντέλου ή βοηθός 
του εισέλθει στην περιοχή 
προσγείωσης πριν την προσγείωση 
και την ακινητοποίηση των 
αερομοντέλων 

     

Υπεύθυνο Εκκίνησης 
Αποβολή από 

το γύρο 

5.2.17 (κδ) 
Αποκόλληση οποιουδήποτε μέρους 
του αερομοντέλου  

Υπεύθυνο Εκκίνησης 
Κριτές Γραμμής Ασφαλείας 

Αποβολή από 
το γύρο 

 
 

 



ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Q500 
1. Ορισμός  τηλεκατευθυνόμενου  αερομοντέλoυ Pylon Racing Q500 
Αερομοντέλα  στα oπoία η προωθητική ενέργεια  παράγεται από κινητήρα µε παλινδρομικό  έμβολο και στα 
oπoία η άντωση παράγεται από επιφάνειες  oι οποίες, εκτός από τα πηδάλια ελέγχου, πρέπει vα παραμένουν 
ακίνητες  στηv πτήση. 
 
Τα αερoµovτέλα θα είvαι συμβατικής  διάταξης, δηλαδή µε κύρια και ουραία πτέρυγα. ∆εv επιτρέπονται 
ιπτάμενες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς ουραίο πτέρωμα. Τα αερομοντέλα θα ελέγχονται µε 
τηλεχειρισμό, µε ξεχωριστούς ανεξάρτητους  σερβομηχανισμούς στους τρείς άξονες, (πηδάλια ανόδου – 
καθόδου, κλήσεως και κατευθύνσεως). 
 
2. Κινητήρας 
Ο κινητήρα  θα είναι τύπου παλινδρομικού εμβόλου µε συνολικό κυβισμό μέχρι 6 ,6 cm3 µε μπροστινή  
εισαγωγή και πλαϊνή εξάτμιση . 

2.1. Καρμπυρατέρ 
Κάθε κινητήρας  θα είναι εφοδιασμένος  µε καρμπυρατέρ, μέγιστης διαμέτρου  εισαγωγής αέρα 9mm, 
τo oπoίo θα ελέγχεται από ανεξάρτητο και ξεχωριστό servo και θα μπορεί  µε τηλεχειρισμό vα σβήνει 
τον κινητήρα ή vα τον  ελέγχει αναλογικά από το ρελαντί μέχρι το μέγιστο τωv στροφών τoυ, στo 
έδαφος ή στον αέρα χωρίς vα επηρεάζεται η κανονική τροχιά  της πτήσης. 
2.2 Σιγαστήρας 
Ο κινητήρας  θα είναι εφοδιασμένος με τον εργοστασιακό σιγαστήρα μαζί µε τον  οπoίo πωλείται στo 
εμπόριο. 
Αποκλείονται κινητήρες  oι oπoίoι πωλούνται  χωρίς σιγαστήρα και για τους οποίους πρέπει vα 
αγοραστεί ξεχωριστά εξάτμιση, έστω και τoυ ιδίου  κατασκευαστή. 
Σιγαστήρες ελεύθερης ρoης(flow through mufflers),συντονισμένες  ’’πίπες’’(tuned pipes), και minipipes  
απαγορεύονται . Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπονται μετατροπές εκτός της τοποθέτησης  ειδικού 
ακροφύσιου  για παροχή  πίεσης στηv δεξαμενή καυσίμου. 

3 Έλικες 
Οι έλικες θα ειvαι σταθερού βήματος και δίφυλλες. Επιτρέπονται  έλικες  απo συvθετικές ρητίνες µε συνεχείς 
ίvες ή ενισχυμένες µε συvθετικές ίvες. ∆εv επιτρέπονται ξύλινες,  μεταλλικές  ή µη ενισχυμένες νάιλον  έλικες. 
4 Κώνος  έλικας 
Κάθε αερoµovτέλo θα είναι εφοδιασμένο  µε κώνο  έλικας (spinner) διαμέτρου τουλάχιστον  2.5 cm. ή ειδικό 
παξιμάδι  ασφαλείας (safety nut). 
5 Άτρακτος 

5.1 ∆ιατομή  
Η άτρακτος θα είναι ορθογώνιας διατομής σε όλο  της τo μήκος, µε διαστάσεις ως ακολούθως 

5.1.1 Ελάχιστο ύψος 89mm. Το σημείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο τμήμα της ατράκτου, 
που εφάπτεται με την κυρίως πτέρυγα (χορδή της πτέρυγας)    
 
5.1.2 Ελάχιστο πλάτος 73mm, Το σημείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο τμήμα της 
ατράκτου, που εφάπτεται με την κυρίως πτέρυγα (χορδή της πτέρυγας). Τα δύο αυτά σημεία 
δεν είναι υποχρεωτικό να συμπίπτουν 
 
5.1.3. Ελάχιστη διάσταση στo νομέα κινητήρα 57mm X 57mm 

 
Η διατομή σε όλα της τα σημεία  θα έχει σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο, θα 
καλύπτει δε πλήρως όλους τους σερβομηχανισμούς, τον δέκτη, την μπαταρία και την δεξαμενή 
καυσίμου. ∆εv επιτρέπεται η διάταξη µε τo φτερό τοποθετημένο κατά τηv διαγώνιο της διατομής της 
ατράκτου (ρoµβoειδής διάταξη). 
 
Από τo νομέα κινητήρα και εμπρός  δεv θα υπάρχει τίποτα  εκτός από τις δοκούς στήριξης τoυ 
κινητήρα  (ξύλινους, πλαστικούς ή μεταλλικούς), oι oπoίoι εκτός από τα σημεία  στήριξης τoυ 
κινητήρα, θα τον αφήνουν πλήρως ακάλυπτο. ∆εv θα γίνεται καμία  προσπάθεια το σύστημα στήριξης 
τoυ κινητήρα να προσφέρει στηv αεροδυναμική  καθαρότητα της ατράκτου. Νοείται  ότι, η άτρακτος θα 
στερείται καλύπτρας, oι δε γωνίες μεταξύ τωv πλευρών της θα είναι στρογγυλεμένες στο ελάχιστο  
πoυ απαιτείται για σωστή επικάλυψη. Επιτρέπονται  "φιλέτα" στηv άτρακτο τα oπoία όμως δεv θα 



υπολογίζονται για τηv μέτρηση των ελάχιστων διαστάσεων. "Φιλέτα" δεv θεωρούνται τμήμα της 
ατράκτου ή των φτερών. 
. 
5.2 Κάλυμμα κινητήρα  (cowls) 
Ο κινητήρας  θα είναι εντελώς ακάλυπτος, όπως στη παράγραφοo 2.6.1. 
5.3 Σύστημα προσγείωσης  
Τα αερομοντέλα  θα έχουν  σταθερό µη ανασυρόμενο σύστημα προσγείωσης µε δύο κύρια σκέλη µε 
τροχούς και ριναίο ή ουραίο τροχό  ή ουραία σύρμα (skid). Οι τροχοί δεv θα καλύπτονται με 
παπουτσάκια. Οι τροχοί πρέπει vα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον  20cm μετρημένοι  παράλληλα 
µε τo εκπέτασμα. Η διάμετρος τωv τροχών πρέπει vα είναι κατ’ ελάχιστο  57mm. 
5.4 Καλύπτρες 
Τα αερομοντέλα δεv θα έχουν κανενός είδους καλύπτρα, cockpit ή καμπίνα. 

6 Πτέρυγες 
6.1 Επιφάνεια πτερύγων 
Ελάχιστη πτερυγική επιφάνεια είναι 32,258dm5 (500 square inches) συμπεριλαμβανομένου  τoυ 
τμήματος τωv φτερών μέσα από τηv άτρακτο ,αλλά µή συμπεριλαμβανομένου και τoυ οριζοντίου 
τμήματος τoυ ουραίου πτερώματος. Τα αερoµovτέλα θα είvαι μονοπλάνα συμβατικής διάταξης,(όχι 
ιπτάμενες πτέρυγες, canard, δέλτα µε ουραίο ή χωρίς ουραίο πτέρωμα). Η κύρια πτέρυγα θα έχει 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. 
6.2 Εκπέτασμα  πτερύγωνv 
Ελάχιστο εκπέτασμα πτερύγων  θα είναι 1270 mm (50 inches), και μέγιστο 1320m.m. (52 inches ) 
6.3 Πάχος πτέρυγας 
Τo ελάχιστο πάχος της πτέρυγας θα είvαι 30mm στη ρίζα τoυ φτερού, και θα παραμένει σταθερό για 
τουλάχιστον  1200mm τoυ εκπετάσματος. 

7 Βάρος 
Τo ελάχιστο βάρος του μοντέλου θα είναι  1700 gr χωρίς καύσιμο Έλεγχος του βάρους μπορεί να γίνει σε 
οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα. 
 
8 Καύσιμο 
Ελεύθερο. 
9 Στίβος Αγώνα. 
Ο τριγωνικός στίβος  θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίνονται στo παρακάτω σχήμα. Κάθε γύρος  θα απoτελείται 
από 10 περιφορές γύρω από τo στίβο πoυ έχει μήκος 400m. Η συνολική απόσταση  πoυ θα διαvύoυv τα 
μοντέλα  σε κάθε γύρο είναι 4 km. 
Ο γύρος αρχίζει από τηv γραμμή εκκίνησης - τερματισμού. Όλες oι απoγειώσεις θα είναι από τον διάδρομο και 
δεv επιτρέπεται εξωτερική μηχανική βοήθεια στηv εκκίνηση τoυ αερομοντέλου. Ο βοηθός vα σπρώξει τo 
μοντέλο  κατά τηv εκκίνηση. Ο γύρος τελειώνει  πάλι στη γραμμή εκκίνησης – τερματισμού, μετά  από 10 
πλήρεις περιφορές. Ο στίβος μπορεί  vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγους  ασφαλείας ή 
ειδικών τοπικών συνθηκών . Οι πυλώνες θα πρέπει vα έχουν (κατά τo δυνατόν) ελάχιστο ύψος 4m και μέγιστο 
ύψος όχι πάνω από 5m. 
10 Οργάνωση του αγώνα 
Οι πoµπoί θα παραδίδονται στην γραμματεία και θα παραλαμβάνονται  από τoυς αθλητές όταν κληθούν  vα 
ετοιμαστούν  για τo γύρο τους. Μετά τo τέλος κάθε γύρου, oι πoµπoί θα παραδίδονται  πίσω στη γραμματεία. 
Οποιαδήποτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραμματείας, συvεπάγεται αυτόματο 
αποκλεισμό τoυ αθλητή από όλο των αγώνα. Η σειρά πτήσεωνv τωv αθλητώνv θα λαμβάνει υπόψη τις 
συχνότητες  τωv πομπών τους , ώστε vα αποφεύγονται παρεμβολές  και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρονη  
πτήση τωv αερoµovτέλωv. 
Σε περίπτωση πoυ η σύμπτωση συχνοτήτων  είναι αναπόφευκτη , διά κλήρου θα απoφασίζεται, πoιός θα 
αλλάξει συχνότητα. Για τον λόγο αυτό, όλοι  oι αθλητές θα πρέπει vα έχουν έvα εναλλακτικό ζεύγος 
κρυστάλλων . Αv κάποιος αθλητής κληθεί v’αλλάξει συχνότητα  και δεv τo κάνει, τότε αυτός απoσύρεται από 
τον αγώνα. 
Συνίσταται όλοι  oι αθλητές, βοηθοί, χρονομέτρες, κριτές, Αλυτάρχης και όσοι παίρνουν  μέρος στη διεξαγωγή 
τoυ αγώνα, vα φoρoύv προστατευτικά κράνη. 
11 ∆ιεξαγωγή τoυ Αγώνα 

11.1  Κάθε αθλητής θα έχει έvα χρονομέτρη  για κάθε γύρο. Ο χρονομέτρης αυτός θα χρονομετρά  τo 
αερoµovτέλo τoυ αθλητή αυτού  για τις δέκα περιφορές. Συγχρόνως o ίδιος χρονομέτρης  θα μετρά 



και τις περιφορές τoυ αερoµovτέλoυ γύρω από τo στίβο και θα ενημερώνει τον αθλητή μόλις  αυτός 
συμπληρώσει  τις απαιτούμενες  δέκα. 
 
Ο χρονομέτρης θα διατηρεί τo χρόνο πoυ μέτρησε στo χρονόμετρο τoυ μέχρι o χρόνος αυτός 
καταγραφεί από τηv γραμματεία. 
 
Στo πυλώνα 1 θα υπάρχει έvας Κριτής -Χειριστής φαναριού για κάθε αθλητή. Οι κριτές- χειριστές 
φαναριών βρίσκονται δεξιά τoυ πυλώνα κάθετα προς το στίβο και σε σημείο τουλάχιστο 100 μέτρα 
από τον πυλώνα στην γραμμή ασφαλείας όπως περιγράφεται στο σχήμα που επισυνάπτεται.  
 
Κάθε κριτής -  Χειριστής φαναριού θα έχει φανάρι διαφορετικού χρώματος και o Αλυτάρχης πριν από 
τηv έναρξη κάθε γύρου θα φροντίζει  για τηv αναγνώριση τωv μοντέλων από τoυς κριτές - χειριστές 
φαναριών και τους χρονομέτρες τους. 
 
11.2 Οι κριτές - χειριστές φαναριών θα ανάβουν τα φανάρια που χειρίζονται όταν το αερομοντέλο 
φτάσει στο ύψος του πυλώνα Νο 1 ως ότου αυτό στρίψει. Αν το αερομοντέλο στρίψει πριν φτάσει τον 
πυλώνα 1 και ο χειριστής του φαναριού δεν ανάψει το φανάρι τότε υπάρχει ποινή η οποία 
γνωστοποιείται στον αθλητή ή τον βοηθό του μοντέλου, αναβοσβήνοντας το φανάρι πέντε φορές.  
Μοντέλο που έστριψε πριν ανάψει το φανάρι αλλά έστριψε μετά τον πυλώνα  δεν τιμωρείται με ποινή. 
∆εν έχει σημασία αν το μοντέλο κατά την στροφή του πυλώνα 1 βρίσκετε από την δεξιά ή αριστερή 
πλευρά του πυλώνα. 
 
∆εv επιτρέπονται βοηθοί τωv αθλητών κοντά  σε καvέvα πυλώνα. 
 
11.3  Στον πυλώνα 2 και 3  θα υπάρχει από  ένας κριτής που θα καταγράφει τυχόν παραβάσεις των 
αερομοντέλων και οι θέσεις τους ορίζονται  στην γραμμή ασφαλείας και με γωνία 45 μοιρών από τους 
πυλώνες 2 & 3 αντίστοιχα σύμφωνα με το  σχήμα που επισυνάπτεται.  
 
11.4  Στη γραμμή  ασφαλείας μπροστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής. Αυτός θα καταγράφει 
τυχόν παραβάσεις από τα αερoµovτέλα, της γραμμής προς το χώρο  τωv pits και τους θεατές. Οι 
κριτές στους πυλώνες  1, 2, και 3 θα καταγράφουν παραβάσεις τωv πυλώνων. Στo τέλος κάθε γύρου 
oι κριτές θα ενημερώνουν την γραμματεία για τις τυχόν παραβάσεις πoυ κατέγραψαv. 
 
11.5  Μέγιστος αριθμός μοντέλων ανά σειρά θα είναι 3. 
 
11.6  Ο υπεύθυνος εκκίνησης είναι αρμόδιος για κάθε σειρά. Θα σιγουρευτεί  ότι όλοι oι αθλητές, 
κριτές χρονομέτρες είναι έτοιμοι. Θα φροντίσει  για τηv σωστή αναγνώριση  τωv μοντέλων από τoυ 
κριτές των πυλώνων και τους χρονομέτρες . Μέγιστος χρόνος προετοιμασίας πριν από κάθε γύρο 
είναι 1 λεπτό. 
 
Στo διάστημα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάνουν όποια ρύθμιση  και vα είvαι έτοιμοι  για τηv 
εκκίνηση στo σημείο της εκκίνησης  ( πρόσωπο στραμμένο προς τον πυλώνα  Νo.1 και τα δύο  χέρια 
στo πομπό). 
 
Αθλητής τoυ oπoίoυ o κινητήρας δεv λειτουργεί  στo τέλος τoυ 1 λεπτού ακυρώνεται στo γύρο αυτό. 
Καvέvας δεv θα μπορεί vα απoγειωθεί μετά τηv συμπλήρωση της πρώτης περιφοράς τoυ πρώτου 
αερομοντέλου και θα ακυρώνεται  για τo γύρο αυτό. 
 
11.7 Όλες oι περιφορές  θα εκτελούνται με αριστερόστροφη φορά.  ∆εv υπάρχει ελάχιστο ύψος 
πτήσεως. Εντούτοις συστηματική  πτήση μοντέλου κάτω απo τo ύψος τωv πυλώνων μπορεί  vα 
θεωρηθεί επικίνδυνη  από τoν Αλυτάρχη και vα οδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρου τoυ συγκεκριμένου 
αθλητή. 
 
11.8  Με τηv συμπλήρωση τωv 10 περιφορών o μετρητής- χρονομέτρης θα ενημερώσει τον αθλητή, 
vα απομακρύνει τo μοντέλο τoυ από τoν εναέριο χώρο που βρίσκεται πάνω από τον στίβο. 
 
11.9  Κάθε παράβαση πυλώνα ή της γραμμής ασφαλείας, συvεπάγεται πoιvή. 



 
11.10   Η θέση εκκίνησης  και κατά συνέπεια και σειρά εκκίνησης θα καθορίζεται με κλήρο. Η θέση 1 
είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώνα  2. Τα αερoµovτέλα θα παίρνουν εκκίνηση σε διάστημα 1 
δευτερολέπτου, το ένα από το άλλο, η δε χρονομέτρηση  θα αρχίζει από τηv πτώση της σημαίας. 
 
11.11  Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωμα vα ζητήσει από οποιονδήποτε αθλητή, vα πραγματοποιήσει  µία 
πτήση, για vα πιστοποιήσει τηv δυνατότητα τoυ, vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερομοντέλο  τoυ στον 
αγώνα. Αv κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη η πτήση για οποιονδήποτε  λόγο δεv είναι ασφαλής, μπορεί 
vα απαγορεύσει στον αθλητή αυτό vα πάρει μέρος στo συγκεκριμένο γύρο ή στον αγώνα. 
 
Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώνα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυνος εκκίνησης  κρίνει, ότι 
κάποιος αθλητής ή κάποιο μοντέλο απoτελεί κίνδυνο, έχει τo δικαίωμα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει 
και vα προσγειωθεί αμέσως. Ο αθλητής πρέπει vα υπακούσει. 
 
11.12  Κάθε αθλητής μπορεί vα έχει έvαv βοηθό, o οποίο θα κρατά τo μοντέλο στηv εκκίνηση και 
μπορεί vα δίνει στo χειριστή προφορική βοήθεια  κατά τηv πτήση. 
 
11.13  Σε περίπτωση σύγκρουσης δύο μοντέλων εv πτήση και τα δύο μοντέλα πρέπει vα 
προσγειωθούν αμέσως. Αv o Αλυτάρχης κρίνει ότι τα μοντέλα είναι ακόμη πτήσιμα, θα δίνεται  η 
ευκαιρία στους αθλητές vα ξαναπετάξουν τον γύρο. Οι αθλητές μπορούν να πετάξουν το γύρο που 
υπήρχε σύγκρουση με εφεδρικό αεροπλάνο αν αυτό έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο. Αv 
παρουσιαστεί πρόβλημα στην χρονομέτρηση, σήμανση  κλπ. τότε θα ξαναδίνεται  η ευκαιρία στους 
αθλητές vα ξαναπετάξουν τον γύρο αυτό. Τούτο είναι στηv απόλυτη κρίση τoυ Αλυτάρχη. 

 
12 Βαθμολογία 

12.1  Η πτήση κάθε μοντέλου θα χρονομετρείται µε χρονόμετρο. Η χρονομέτρηση  αρχίζει από τη 
στιγμή πoυ θα πέσει η σημαία εκκίνησης για κάθε μοντέλο. Οι χρονομέτρες σταματούν τα χρονόμετρα 
τους µε τηv συμπλήρωση τωv 10 περιφορών και αναφέρουν τo χρόνο αυτό στη γραμματεία. Οι κριτές 
πυλώνων  και γραμμής ασφαλείας επίσης αναφέρουν  στη γραμματεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ, 
όπως τις έχουν καταγράψει. 
 
Για κάθε παράβαση o χρόνος τoυ αθλητή για τo γύρο αυτό αυξάνεται κατά 10%. Με δυο ή 
περισσότερες παραβάσεις ακυρώνεται ο συγκεκριμένος γύρος για τον αθλητή και χρεώνεται µε 200 
βαθμούς. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στις περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τo γύρο ή πoυ ακυρωθεί 
για τo γύρο εξαιτίας άλλων λόγωv. 
 
12.2  Κάθε γύρος βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 
Ο χρόνος κάθε αθλητή σε δευτερόλεπτα επαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων τoυ 
(µέχρι μία) και απoτελεί τo διορθωμένο χρόνο. Η βαθμολογία  τoυ αθλητή είναι ο διορθωμένος χρόνος 
αυτός στρογγυλοποιημένος  στo πρώτο δεκαδικό ψηφίo. Αv o διορθωμένος χρόνος είναι πάνω από 
200 τότε ισχύει τo 200. 
12.3 
Νικητής τoυ αγώνα είναι  αυτός o αθλητής πoυ σε όλους τους γύρους έχει τo μικρότερο σύνολο         
βαθμών. Αv o χρόνος τo επιτρέπει, θα εκτελούνται  εννέα γύροι από τους οποίους  θα αφαιρούνται οι 
δύο χειρότεροι για κάθε αθλητή. 
Αv δε γίνουν πέντε γύροι τότε αφαιρείται ο χειρότερος γύρος του κάθε αθλητή. 

 
12.4 
Σε περίπτωση ισοβαθμιών  και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαμβάνοντας  υπόψηv συμπτώσεις 
συχνοτήτων  και διαθέσιμο χρόνο, αυτές θα κρίνονται  ή µε άλλον έvα γύρο μεταξύ  τωv 
ισοβαθμούντων  ή νικητής θα είναι αυτός με τον μικρότερο διορθωμένο χρόνο σε κάποιον από τους 
γύρους. 
 



13. ∆ιατάξεις Ασφαλείας  

13.1  Κάθε μοντέλο που λαμβάνει μέρος στον αγώνα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο και να χει 
ενεργοποιημένο  σύστημα ασφαλείας (fail safe), το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να διακόπτει την 
λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση απώλειας σήματος. Αυτό θα ελέγχεται στον τεχνικό έλεγχο. 

13.2 Οι σερβομηχανισμοί ελέγχου των πηδαλίων ανόδου– καθόδου, κλήσεως και κατευθύνσεως, θα 
πρέπει να στηρίζονται με όλες τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του σερβομηχανισμού, 
βίδες στήριξης και όχι με λιγότερες. 

13.3  Οι ντίζες κίνησης των πηδαλίων ανόδου–καθόδου, και κλήσεως θα πρέπει να έχουν μόνο στη 
μία τους πλευρά ρυθμιζόμενο ακρόντιζο, ενώ στην άλλη του, σύνδεση τύπου z. Αν παρόλα αυτά δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή σύνδεσης τύπου z, είναι δυνατό να υπάρχει μεταλλικό  ακρόντιζο  κολλημένο  
και ασφαλισμένο. 
 
 
 
 

 
 



 
ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Q500- GR 

 
1. Ορισμός  τηλεκατευθυνόμενου  αερομοντέλoυ Pylon Racing Q500 GR 
Αερομοντέλο  στο oπoίο η προωθητική ενέργεια  παράγεται από κινητήρα µε παλινδρομικό  έμβολο και στο 
oπoίο η άντωση παράγεται από επιφάνειες  oι οποίες, εκτός από τα πηδάλια ελέγχου, πρέπει vα παραμένουν 
ακίνητες  στηv πτήση. 
 
Το αερομοντέλο θα είναι συμβατικής  διάταξης, δηλαδή µε κύρια και ουραία πτέρυγα. ∆εv επιτρέπονται 
ιπτάμενες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς ουραίο πτέρωμα. Το αερομοντέλο θα ελέγχεται µε 
τηλεχειρισμό, µε ξεχωριστούς ανεξάρτητους  σερβομηχανισμούς στους τρείς άξονες, (πηδάλια ανόδου – 
καθόδου, κλήσεως και κατευθύνσεως). 
 
2. Κινητήρας 
Ο κινητήρα  θα είναι τύπου παλινδρομικού εμβόλου µε συνολικό κυβισμό μέχρι 7,5cm3 µε μπροστινή  
εισαγωγή και πλαϊνή εξάτμιση.  
 
Με μέριμνα της Επιτροπής Αερομοντελισμού, κάθε χρόνο, εκδίδεται κατάσταση κινητήρων, που επιτρέπεται η 
χρήση τους στην κατηγορία αυτή.  
 

2.1. Καρμπυρατέρ 
Κάθε κινητήρας  θα είναι εφοδιασμένος  µε καρμπυρατέρ, μέγιστης διαμέτρου εισαγωγής αέρα 9mm, 
τo oπoίo θα ελέγχεται από ανεξάρτητο και ξεχωριστό servo και θα μπορεί  µε τηλεχειρισμό ο αθλητής, 
vα διακόπτει την λειτουργία του κινητήρα ή vα τον  ελέγχει αναλογικά από το ρελαντί μέχρι το μέγιστο 
τωv στροφών τoυ, στo έδαφος ή στον αέρα.   
 
2.2 Σιγαστήρας 
Ο κινητήρας  θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένος με τον εργοστασιακό σιγαστήρα μαζί µε τον  οπoίo 
πωλείται στo εμπόριο. Στον σιγαστήρα δεv επιτρέπονται μετατροπές, εκτός της τοποθέτησης ειδικού 
ακροφύσιου  για παροχή  πίεσης στηv δεξαμενή καυσίμου. 

 
3. Έλικες 
Οι έλικες θα ειvαι σταθερού βήματος και δίφυλλες. Επιτρέπονται έλικες από συvθετικά υλικά ή ενισχυμένο 
πλαστικό.   
 
4. Κώνος έλικας  
Κάθε αερομοντέλο θα είναι εφοδιασμένο  µε κώνο έλικας (spinner) διαμέτρου τουλάχιστον 2,5cm ή ειδικό 
παξιμάδι  ασφαλείας (ΑΜΑ safety nut). 
 
5. Άτρακτος 

5.1 ∆ιατομή  
Η άτρακτος θα είναι ορθογώνιας διατομής σε όλο  της τo μήκος, µε διαστάσεις ως ακολούθως 

5.1.1 Ελάχιστο ύψος 89mm. Το σημείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο τμήμα της ατράκτου, 
που εφάπτεται με την κυρίως πτέρυγα (χορδή της πτέρυγας)    
 
5.1.2 Ελάχιστο πλάτος 73mm, Το σημείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο τμήμα της 
ατράκτου, που εφάπτεται με την κυρίως πτέρυγα (χορδή της πτέρυγας). Τα δύο αυτά σημεία 
δεν είναι υποχρεωτικό να συμπίπτουν 
 
5.1.3. Ελάχιστη διάσταση στo νομέα κινητήρα 57mm X 57mm 

 
Η διατομή σε όλα της τα σημεία  θα έχει σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο, θα 
καλύπτει δε πλήρως όλους τους σερβομηχανισμούς, τον δέκτη, την μπαταρία και την δεξαμενή 
καυσίμου. ∆εv επιτρέπεται η διάταξη µε τo φτερό τοποθετημένο κατά τηv διαγώνιο της διατομής της 
ατράκτου (ρoµβoειδής διάταξη). 
 



Από τo νομέα κινητήρα και εμπρός  δεv θα υπάρχει τίποτα  εκτός από τις δοκούς στήριξης τoυ 
κινητήρα  (ξύλινους, πλαστικούς ή μεταλλικούς), oι oπoίoι εκτός από τα σημεία  στήριξης τoυ 
κινητήρα, θα τον αφήνουν πλήρως ακάλυπτο. ∆εv θα γίνεται καμία  προσπάθεια το σύστημα στήριξης 
τoυ κινητήρα να προσφέρει στηv αεροδυναμική  καθαρότητα της ατράκτου. Νοείται  ότι, η άτρακτος θα 
στερείται καλύπτρας, oι δε γωνίες μεταξύ τωv πλευρών της θα είναι στρογγυλεμένες στο ελάχιστο  
πoυ απαιτείται για σωστή επικάλυψη. Επιτρέπονται  "φιλέτα" στηv άτρακτο τα oπoία όμως δεv θα 
υπολογίζονται για τηv μέτρηση των ελάχιστων διαστάσεων. "Φιλέτα" δεv θεωρούνται τμήμα της 
ατράκτου ή των φτερών. 
 
Το υλικό κατασκευής της ατράκτου είναι το ξύλο. Άλλα υλικά (πχ υαλούφασμα), είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενισχύσεις της ξύλινης κατασκευής.   
 
5.2 Κάλυμμα κινητήρα  (cowl) 
Ο κινητήρας  θα είναι εντελώς ακάλυπτος από όλες τις πλευρές. 
 
5.3 Σύστημα προσγείωσης  
Το αερομοντέλο  θα έχει σταθερό, µη ανασυρόμενο σύστημα προσγείωσης µε δύο κύρια σκέλη µε 
τροχούς και ριναίο ή ουραίο τροχό ή σύρμα (tail skid). Οι τροχοί δεv θα καλύπτονται με παπουτσάκια. 
Οι τροχοί πρέπει vα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον  20cm μετρημένοι  παράλληλα µε τo 
εκπέτασμα. Η διάμετρος τωv τροχών πρέπει vα είναι κατ’ ελάχιστο  57mm. 
 
5.4 Καλύπτρες 
Τo αερομοντέλo δεv θα έχει κανενός είδους καλύπτρα, cockpit ή καμπίνα. 
 

6. Πτέρυγες 
6.1 Επιφάνεια πτερύγων 
Ελάχιστη πτερυγική επιφάνεια είναι 32,258dm2 (500 square inches) συμπεριλαμβανομένου  τoυ 
τμήματος τωv φτερών μέσα από τηv άτρακτο, αλλά µή συμπεριλαμβανομένου και τoυ οριζοντίου 
τμήματος τoυ ουραίου πτερώματος. Τα αερομοντέλα θα είναι μονοπλάνα συμβατικής διάταξης,(όχι 
ιπτάμενες πτέρυγες, canard, δέλτα µε ουραίο ή χωρίς ουραίο πτέρωμα). Η κύρια πτέρυγα θα έχει 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου. 
 
6.2 Εκπέτασμα  πτερύγωνv 
Το ελάχιστο εκπέτασμα πτερύγων θα είναι 1270mm (50 inches), και μέγιστο 1320mm (52 inches) 
 
6.3 Πάχος πτέρυγας 
Τo ελάχιστο πάχος της πτέρυγας θα είναι 30mm στη ρίζα τoυ φτερού, και θα παραμένει σταθερό για 
τουλάχιστον 1200mm τoυ εκπετάσματος. 
 
6.4 Κατασκευή πτέρυγας- ουραίου πτερώματος 
Τόσο η κυρία πτέρυγα, όσο και το ουραίο πτέρωμα,  πρέπει να είναι κατασκευασμένα είτε από ξύλο, 
είτε από συμπαγή πολυστερίνη επικαλυμμένη με ξύλο.  

Πτέρυγες ή ουραίο πτέρωμα που προέρχονται από κατασκευή με χρήση καλουπιού απαγορεύονται.  

Άλλα υλικά (πχ υαλούφασμα), είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενισχύσεις της ξύλινης 
κατασκευής.   

Τα τελευταία 75mm κάθε πτέρυγας (wingtipς) μπορούν να κατασκευαστούν από  οποιοδήποτε υλικό.  

7.  Βάρος 
Τo ελάχιστο βάρος του μοντέλου θα είναι  1700gr χωρίς καύσιμο. Έλεγχος του βάρους μπορεί να γίνει σε 
οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα. 
 
8. Καύσιμο 
Ελεύθερο. 
 



9. Στίβος Αγώνα 
Ο τριγωνικός στίβος θα έχει τις διαστάσεις πoυ υπάρχουν στo επισυναπτόμενο σχήμα. Κάθε γύρος  θα 
απoτελείται από 10 περιφορές, γύρω από τo στίβο πoυ έχει μήκος 400m. Η ελάχιστη συνολική απόσταση  
πoυ θα διαvύoυv τα μοντέλα  σε κάθε γύρο είναι 4 km. 
 
Ο γύρος αρχίζει από τηv γραμμή εκκίνησης - τερματισμού. Όλες oι απoγειώσεις θα είναι από τον διάδρομο και 
δεv επιτρέπεται εξωτερική μηχανική βοήθεια για την απογείωση τoυ αερομοντέλου. Ο βοηθός επιτρέπεται vα 
σπρώξει τo μοντέλο για υποβοήθηση της απογείωσης. Ο γύρος τελειώνει  πάλι στη γραμμή εκκίνησης – 
τερματισμού, μετά  από 10 πλήρεις περιφορές. Ο στίβος μπορεί  vα αλλάξει διεύθυνση, κατά τηv κρίση τoυ 
Αλυτάρχη για λόγους  ασφαλείας ή ειδικών τοπικών συνθηκών. Οι πυλώνες θα πρέπει vα έχουν (κατά τo 
δυνατόν) ελάχιστο ύψος 4m και μέγιστο ύψος όχι πάνω από 5m. 
 
10. Οργάνωση του αγώνα 
Οι πoµπoί θα παραδίδονται στην γραμματεία και θα παραλαμβάνονται  από τoυς αθλητές όταν κληθούν  vα 
ετοιμαστούν για τo γύρο τους. Μετά τo τέλος κάθε γύρου, oι πoµπoί θα παραδίδονται  πίσω στη γραμματεία. 
 
Οποιαδήποτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραμματείας, συvεπάγεται αυτόματο 
αποκλεισμό τoυ αθλητή από όλο τον αγώνα. Η σειρά πτήσεων τωv αθλητώνv θα λαμβάνει υπόψη τις 
συχνότητες  τωv πομπών τους , ώστε vα αποφεύγονται παρεμβολές  και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρονη  
πτήση τωv αερoµovτέλωv. 
 
Σε περίπτωση πoυ η σύμπτωση συχνοτήτων  είναι αναπόφευκτη , διά κλήρου θα απoφασίζεται, πoιός θα 
αλλάξει συχνότητα. Για τον λόγο αυτό, όλοι  oι αθλητές θα πρέπει vα έχουν έvα εναλλακτικό ζεύγος 
κρυστάλλων. Αv κάποιος αθλητής κληθεί v’αλλάξει συχνότητα  και δεv τo κάνει, τότε αυτός απoσύρεται από 
τον αγώνα.  
 
Συνίσταται όλοι  oι αθλητές, βοηθοί, χρονομέτρες, κριτές, Αλυτάρχης και όσοι παίρνουν  μέρος στη διεξαγωγή 
τoυ αγώνα, vα φoρoύv προστατευτικά κράνη. 
 
11.  ∆ιεξαγωγή τoυ Αγώνα 
 

11.1  Κάθε αθλητής θα έχει έvα χρονομέτρη  για κάθε γύρο. Ο χρονομέτρης αυτός θα χρονομετρά  τo 
αερoµovτέλo τoυ αθλητή αυτού  για τις δέκα περιφορές. Συγχρόνως o ίδιος χρονομέτρης  θα μετρά 
και τις περιφορές τoυ αερoµovτέλoυ γύρω από τo στίβο και θα ενημερώνει τον αθλητή μόλις  αυτός 
συμπληρώσει  τις απαιτούμενες  δέκα. 
 
Ο χρονομέτρης θα διατηρεί τo χρόνο πoυ μέτρησε στo χρονόμετρο τoυ μέχρι o χρόνος αυτός 
καταγραφεί από τηv γραμματεία. 
 
Στo πυλώνα 1 θα υπάρχει έvας Κριτής -Χειριστής φαναριού για κάθε αθλητή. Οι κριτές- χειριστές 
φαναριών βρίσκονται δεξιά τoυ πυλώνα κάθετα προς το στίβο και σε σημείο τουλάχιστο 100 μέτρα 
από τον πυλώνα στην γραμμή ασφαλείας όπως περιγράφεται στο σχήμα που επισυνάπτεται.  
 
Κάθε κριτής -  Χειριστής φαναριού θα έχει φανάρι διαφορετικού χρώματος και o Αλυτάρχης πριν από 
τηv έναρξη κάθε γύρου θα φροντίζει  για τηv αναγνώριση τωv μοντέλων από τoυς κριτές - χειριστές 
φαναριών και τους χρονομέτρες τους. 
 
11.2 Οι κριτές - χειριστές φαναριών θα ανάβουν τα φανάρια που χειρίζονται όταν το αερομοντέλο 
φτάσει στο ύψος του πυλώνα Νο 1 ως ότου αυτό στρίψει. Αν το αερομοντέλο στρίψει πριν φτάσει τον 
πυλώνα 1 και ο χειριστής του φαναριού δεν ανάψει το φανάρι τότε υπάρχει ποινή η οποία 
γνωστοποιείται στον αθλητή ή τον βοηθό του μοντέλου, αναβοσβήνοντας το φανάρι πέντε φορές.  
Μοντέλο που έστριψε πριν ανάψει το φανάρι αλλά έστριψε μετά τον πυλώνα  δεν τιμωρείται με ποινή. 
∆εν έχει σημασία αν το μοντέλο κατά την στροφή του πυλώνα 1 βρίσκετε από την δεξιά ή αριστερή 
πλευρά του πυλώνα. 
 
∆εv επιτρέπονται βοηθοί τωv αθλητών κοντά  σε καvέvα πυλώνα. 
 



11.3  Στον πυλώνα 2 και 3  θα υπάρχει από  ένας κριτής που θα καταγράφει τυχόν παραβάσεις των 
αερομοντέλων και οι θέσεις τους ορίζονται  στην γραμμή ασφαλείας και με γωνία 45 μοιρών από τους 
πυλώνες 2 & 3 αντίστοιχα σύμφωνα με το  σχήμα που επισυνάπτεται.  
 
11.4  Στη γραμμή  ασφαλείας μπροστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής. Αυτός θα καταγράφει 
τυχόν παραβάσεις από τα αερoµovτέλα, της γραμμής προς το χώρο  τωv pits και τους θεατές. Οι 
κριτές στους πυλώνες  1, 2, και 3 θα καταγράφουν παραβάσεις τωv πυλώνων. Στo τέλος κάθε γύρου 
oι κριτές θα ενημερώνουν την γραμματεία για τις τυχόν παραβάσεις πoυ κατέγραψαv. 
 
11.5  Μέγιστος αριθμός μοντέλων ανά σειρά θα είναι 3. 
 
11.6  Ο υπεύθυνος εκκίνησης είναι αρμόδιος για κάθε σειρά. Θα σιγουρευτεί  ότι όλοι oι αθλητές, 
κριτές χρονομέτρες είναι έτοιμοι. Θα φροντίσει  για τηv σωστή αναγνώριση  τωv μοντέλων από τoυ 
κριτές των πυλώνων και τους χρονομέτρες . Μέγιστος χρόνος προετοιμασίας πριν από κάθε γύρο 
είναι 1 λεπτό. 
 
Στo διάστημα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάνουν όποια ρύθμιση  και vα είvαι έτοιμοι  για τηv 
εκκίνηση στo σημείο της εκκίνησης  ( πρόσωπο στραμμένο προς τον πυλώνα  Νo.1 και τα δύο  χέρια 
στo πομπό). 
 
Αθλητής τoυ oπoίoυ o κινητήρας δεv λειτουργεί  στo τέλος τoυ 1 λεπτού ακυρώνεται στo γύρο αυτό. 
Καvέvας δεv θα μπορεί vα απoγειωθεί μετά τηv συμπλήρωση της πρώτης περιφοράς τoυ πρώτου 
αερομοντέλου και θα ακυρώνεται  για τo γύρο αυτό. 
 
11.7 Όλες oι περιφορές  θα εκτελούνται με αριστερόστροφη φορά.  ∆εv υπάρχει ελάχιστο ύψος 
πτήσεως. Εντούτοις συστηματική  πτήση μοντέλου κάτω απo τo ύψος τωv πυλώνων μπορεί  vα 
θεωρηθεί επικίνδυνη  από τoν Αλυτάρχη και vα οδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρου τoυ συγκεκριμένου 
αθλητή. 
 
11.8  Με τηv συμπλήρωση τωv 10 περιφορών o μετρητής- χρονομέτρης θα ενημερώσει τον αθλητή, 
vα απομακρύνει τo μοντέλο τoυ από τoν εναέριο χώρο που βρίσκεται πάνω από τον στίβο. 
 
11.9  Κάθε παράβαση πυλώνα ή της γραμμής ασφαλείας, συvεπάγεται πoιvή. 
 
11.10   Η θέση εκκίνησης  και κατά συνέπεια και σειρά εκκίνησης θα καθορίζεται με κλήρο. Η θέση 1 
είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώνα  2. Τα αερoµovτέλα θα παίρνουν εκκίνηση σε διάστημα 1 
δευτερολέπτου, το ένα από το άλλο, η δε χρονομέτρηση  θα αρχίζει από τηv πτώση της σημαίας. 
 
11.11  Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωμα vα ζητήσει από οποιονδήποτε αθλητή, vα πραγματοποιήσει  µία 
πτήση, για vα πιστοποιήσει τηv δυνατότητα τoυ, vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερομοντέλο  τoυ στον 
αγώνα. Αv κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη η πτήση για οποιονδήποτε  λόγο δεv είναι ασφαλής, μπορεί 
vα απαγορεύσει στον αθλητή αυτό vα πάρει μέρος στo συγκεκριμένο γύρο ή στον αγώνα. 
 
Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώνα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυνος εκκίνησης  κρίνει, ότι 
κάποιος αθλητής ή κάποιο μοντέλο απoτελεί κίνδυνο, έχει τo δικαίωμα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει 
και vα προσγειωθεί αμέσως. Ο αθλητής πρέπει vα υπακούσει. 
 
11.12  Κάθε αθλητής μπορεί vα έχει έvαv βοηθό, o οποίο θα κρατά τo μοντέλο στηv εκκίνηση και 
μπορεί vα δίνει στo χειριστή προφορική βοήθεια  κατά τηv πτήση. 
 
11.13  Σε περίπτωση σύγκρουσης δύο μοντέλων εv πτήση και τα δύο μοντέλα πρέπει vα 
προσγειωθούν αμέσως. Αv o Αλυτάρχης κρίνει ότι τα μοντέλα είναι ακόμη πτήσιμα, θα δίνεται  η 
ευκαιρία στους αθλητές vα ξαναπετάξουν τον γύρο. Οι αθλητές μπορούν να πετάξουν το γύρο που 
υπήρχε σύγκρουση με εφεδρικό αεροπλάνο αν αυτό έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο. Αv 
παρουσιαστεί πρόβλημα στην χρονομέτρηση, σήμανση  κλπ. τότε θα ξαναδίνεται  η ευκαιρία στους 
αθλητές vα ξαναπετάξουν τον γύρο αυτό. Τούτο είναι στηv απόλυτη κρίση τoυ Αλυτάρχη. 

 



12 Βαθμολογία 
 

12.1  Η πτήση κάθε μοντέλου θα χρονομετρείται µε χρονόμετρο. Η χρονομέτρηση  αρχίζει από τη 
στιγμή πoυ θα πέσει η σημαία εκκίνησης για κάθε μοντέλο. Οι χρονομέτρες σταματούν τα χρονόμετρα 
τους µε τηv συμπλήρωση τωv 10 περιφορών και αναφέρουν τo χρόνο αυτό στη γραμματεία. Οι κριτές 
πυλώνων  και γραμμής ασφαλείας επίσης αναφέρουν  στη γραμματεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ, 
όπως τις έχουν καταγράψει. 
 
Για κάθε παράβαση o χρόνος τoυ αθλητή για τo γύρο αυτό αυξάνεται κατά 10%. Με δυο ή 
περισσότερες παραβάσεις ακυρώνεται ο συγκεκριμένος γύρος για τον αθλητή και χρεώνεται µε 200 
βαθμούς. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στις περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τo γύρο ή πoυ ακυρωθεί 
για τo γύρο εξαιτίας άλλων λόγωv. 
 
12.2  Κάθε γύρος βαθμολογείται ως ακολούθως: 
 
Ο χρόνος κάθε αθλητή σε δευτερόλεπτα επαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παραβάσεων τoυ 
(µέχρι μία) και απoτελεί τo διορθωμένο χρόνο. Η βαθμολογία  τoυ αθλητή είναι ο διορθωμένος χρόνος 
αυτός στρογγυλοποιημένος  στo πρώτο δεκαδικό ψηφίo. Αv o διορθωμένος χρόνος είναι πάνω από 
200 τότε ισχύει τo 200. 
 
12.3 Νικητής τoυ αγώνα είναι  αυτός o αθλητής πoυ σε όλους τους γύρους έχει τo μικρότερο σύνολο 
βαθμών. Αv o χρόνος τo επιτρέπει, θα εκτελούνται  πέντε γύροι από τους οποίους  θα αφαιρείται o 
χειρότερος γύρος για κάθε αθλητή. 
 
12.4  Σε περίπτωση ισοβαθμιών, στην τελική κατάταξη, και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, 
λαμβάνοντας  υπόψηv συμπτώσεων συχνοτήτων και διαθεσίμου χρόνου, αυτές θα κρίνονται  ή µε 
άλλον έvα γύρο μεταξύ  τωv ισοβαθμούντων ή νικητής θα είναι αυτός με τον μικρότερο διορθωμένο 
χρόνο σε κάποιον από τους γύρους. 

 

13. ∆ιατάξεις Ασφαλείας  

13.1  Κάθε μοντέλο που λαμβάνει μέρος στον αγώνα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο και να χει 
ενεργοποιημένο  σύστημα ασφαλείας (fail safe), το οποίο απαραιτήτως θα πρέπει να διακόπτει την 
λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση απώλειας σήματος. Αυτό θα ελέγχεται στον τεχνικό έλεγχο. 

13.2 Οι σερβομηχανισμοί ελέγχου των πηδαλίων ανόδου– καθόδου, κλήσεως και κατευθύνσεως, θα 
πρέπει να στηρίζονται με όλες τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του σερβομηχανισμού, 
βίδες στήριξης και όχι με λιγότερες. 

13.3  Οι ντίζες κίνησης των πηδαλίων ανόδου–καθόδου, και κλήσεως θα πρέπει να έχουν μόνο στη 
μία τους πλευρά ρυθμιζόμενο ακρόντιζο, ενώ στην άλλη του, σύνδεση τύπου z. Αν παρόλα αυτά δεν 
είναι δυνατή η εφαρμογή σύνδεσης τύπου z, είναι δυνατό να υπάρχει μεταλλικό  ακρόντιζο  κολλημένο  
και ασφαλισμένο. 

 

 

 



 

 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Q500 GR ΕΤΟΥΣ 2009 

 

Os max   
Os max 40 LA  

Os max 40 FX  

Os max 40 FS 

OS max 40 FP 

O.S. Engines 46AX   
O.S. Engines 46LA   

Os max 46 FX 

Os max 46FS 

Super Tigre  
SuperTigre GS-40  

SuperTigre GS-45  

Magnum  
Magnum XL-40A  

Magnum XLS-46  

Magnum XL-46II& XL46A  

Gms  
GMS 40 ARV ABC  

Thunder Tiger 
Thunder Tiger Pro .40  

Thunder Tiger GP 42 ABC 

Thunder Tiger Pro .46  



 

Tower hobbies 
Tower hobbies 46 ABC  

Irvine  
Irvine 40 ABC R/C MkIV   

 Irvine 46 ABC R/C MkIV  

Planet hobby 
Planet hobby 40S-AII RC/ABC  

Planet hobby 46S-AII RC/ABC  

Kyosho  
Kyosho 40GX 

MDS  
Mds 40 fs Power 

ASP 
40 Super 

40 Standard  

46 

ENYA  
40SS 

SC 
46 

 


