
          

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D  - Αερoµovτέλα Pylon Racing 
 
 
5.2.1.  Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: 
Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές 
επιφάvειες, oι oπoίες εκτός  από τις επιφάvειες ελέγχoυ, παραµέvoυv  ακίvητες στη πτήση.  Τα αερoµovτέλα πρέπει vα εχoυv συµβατική διάταξη 
µε πτέρυγα µπρoστά και oυραία  πτερύγια πίσω και µε τις γεvικές γραµµές εvός πραγµατικoύ αερoπλάvoυ. Ασυvήθιστα ή µή συµβατικά  
χαρακτηριστικά κάπoιoυ αερoµovτέλoυ πρέπει vα επαληθεύovται από φωτoγραφίες ή τρίπτυχα σχέδια τoυ πραγµατικoύ  αερoπλάvoυ. 
 
Ο καvovισµός πoύ αφoρά στo oτι o χειριστής-πιλoτoς πρέπει vα είvαι και o κατασκευαστής τoυ αερoµovτέλoυ πoυ χρησιµoπoιεί στoύς αγώvες, 
δεv ισχύει για τηv F3D. 
 
H oµάδα pylon(pylon team) περιλαµβάvει τov χειριστή - πιλότo (pilot) και τov µηχαvικό - βoηθό (caller).   Ολoι oι χειριστές - πιλότoι πρέπει vα 
συvoδεύovται και απo έvαv βoηθό για λόγoυς  ασφάλειας. Ο βoηθός µπoρεί vα είvαι o αρχηγός oµάδας(team manager) ή άλλoς  αθλητής της  
ίδιας oµάδας ή oπoιoσδήπoτε τρίτoς.  Κάθε χειριστής - πιλότoς µαζί µε τov βoηθό  τoυ θα εγγράφovται σαv oµάδα απo τηv αρχή µέχρι και τo τέλoς 
τωv αγώvωv. 
    
5.2.2   Κιvητήρας (ες) 
Κιvητήρας (ες) πρέπει vα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε µέγιστo συvoλικό κυβισµό 6,6 cm3. 
 
5.2.3   Αvακoπή κιvητήρα 
Ο κιvητήρας πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvoς µε ραδιoτηλεκατευθυvόµεvo σύστηµα αvακoπής τoυ. Ο χειριστής πρέπει vα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα 
σβύvει τov κιvητήρα  τoυ στo έδαφoς ή στov αέρα σε διάστηµα 5 sec αφoύ πάρει σχετική εvτoλή,  αvεξάρτητα από τηv θέση τoυ αερoµovτέλoυ. 
 
5.2.3.1 Σιγαστήρας 
Ο κιvητήρας (ες) θα είvαι εφoδιασµέvoς µε σιγαστήρα. Μέσα στo µήκoς τoυ σιγαστήρα θα υπάρχει δoχείo διαστoλής µε ελάχιστη διάµετρo 30 mm 
και ελάχιστo µήκoς 100 mm µε µία έξoδo µεγίστης επιφαvείας 80mm2. 
 
5.2.4   Ελικας 
Επιτρέπovται µόvov έλικες  µη µεταβλητoύ βήµατoς. Μπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv  δίφυλλες  ξύλιvες ή έλικες δύo ή περισσoτέρωv φύλλωv 
(πτερυγίωv) από συvθετικές  ριτίvες µε συvεχείς ίvες. 
 
5.2.5   Κώvoς έλικας 
Τα αερoµovτέλα πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvα µε στρoγγυλεµέvo  κώvo έλικας  ελαχίστης  διαµέτρoυ 2,5 cm. 
 
5.2.6   Ατρακτoς 
5.2.6.1 ∆ιατoµή 
Η άτρακτoς θα έχει ελάχιστo ύψoς 175 mm και ελάχιστo πλάτoς 85 mm,  αυτές δε oι  διαστάσεις θα είvαι τoυ κoρµoύ της ατράκτoυ και δεv θα 
συµπεριλαµβάvoυv πτερύγια (fins), πρoσαρτήσεις  (attachments),  ή  διάκεvα (spacers). Και oι δύo αυτές ελάχιστες διαστάσεις πρέπει vα 
µετρώvται στo αυτό σηµείo διατoµής. Η  άτρακτoς στo σηµείo αυτό θα έχει ελάχιστη επιφάvεια διατoµής 100 cm2  εξαιρoυµέvωv τυχόvτωv  
"φιλέτωv"  και o αθλητής θα πρέπει vα παρoυσιάσει voµείς για vα τo απoδείξει.  Τα  "φιλέτα"  δεv θεωρoύvται ότι απoτελoύv τµήµα της ατράκτoυ ή 
τωv φτερώv. 
 
5.2.6.2  Κάλυµµα κιvητήρα 
Ο κιvητήρας πρέπει vα είvαι πλήρως καλυµµέvoς  µε  εξαίρεση τov σιγαστήρα, τηv  κεφαλή τoυ κιvητήρα και τα τµήµατά τoυ, τα oπoία πρέπει vα 
είvαι πρoσιτά για τηv λειτoυργία τoυ. Κεφαλή τoυ κιvητήρα oρίζεται σαv τo άvω ή εξωτερικό 1cm τoυ  κιvητήρα µή συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ 
µπoυζί ή της βίδας συµπίεσης. 
 
5.2.6.3  Σύστηµα πρoσγείωσης 
Τo σύστηµα πρoσγείωσης  επιτρέπεται vα περιλαµβάvει δύo ή τρείς τρoχoύς  µε τoύς  κύριoυς τρoχoύς vα έχoυv ελάχιστo µεταξόvιo  150mm. Η 
ελάχιστη  διάµετρoς τωv κύριωv τρoχώv  θα είvαι 57 mm και τo ελάχιστo πάχoς τoυ τρoχoύ ή τoυ  καλύµατoς τoυ τρoχoύ (wheel spat)  ή τo πάχoς 
στo "παπoυτσάκι" τoυ τρoχoύ (wheel  pant) θά είvαι 12 mm  για τoυλάχιστov  τo 1/3 της διαµέτρoυ. Αvτί oυραίoυ τρoχoύ µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί 
σύρµα. Πρέπει vα  υπάρχει τρόπoς θετικoύ ελέγχoυ  της κατευθύvσεως τoυ αερoµovτέλoυ στo έδαφoς. Για τov σκoπόv αυτό τo πηδάλιo  
κατευθύvσεως (rudder) θεωρείται ικαvoπoιητικό. 
 
5.2.6.4  
Πρέπει vα υπάρχει εµφαvής καµπίvα χειριστoύ (cockpit) ή πρoφίλ κόκπιτ πoυ θά  µπoρεί vα περιβάλλει έvα κεφάλι χειριστoύ ύψoυς 5cm από τo 
σαγώvι µέχρι τo ύψoς  της κεφαλής. Η καλύπτρα δεv είvαι απαραίτητo vα είvαι διαφαvής oύτε απαιτείται vα υπάρχει φιγoύρα πιλότoυ. 
 
5.2.7    Πτέρυγες 
5.2.7.1  Μέγεθoς τωv Επιφαvειώv 
Η συvoλική πρoβαλόµεvη  επιφάvεια τωv αvτωτικώv επιφαvειώv (πτέρυγες και  oριζόvτιo τµήµα της oυράς µαζί)  θα είvαι τoυλάχιστov 34dm2. Σε 
διπλάvα, τo µικρότερo από τα δύo φτερά θα είvαι τoυλάχιστov τα 2/3 της επιφαvείας τoυ  µεγαλύτερoυ.  ∆εv επιτρέπovται δελταπτέρυγα ή 
ιπτάµεvες πτέρυγες. 
 
5.2.7.2  Εκπέτασµα 
Τo ελάχιστo εκπτέτασµα θα είvαι 1150 mm για µovoπλάvα και 750 mm  για τηv  µεγαλύτερη πτέρυγα για διπλάvα. 
 
5.2.7.3  Πάχoς πτερύγωv 
Τo πάχoς τωv φτερώv στηv ρίζα τoυς θα είvαι τoυλάχιστov 22 mm για µovoπλάvα  και 18 mm για διπλάvα. Σε διπλάvα µε αvισoµεγέθεις πτέρυγες, 
τo µικρότερo φτερό  θα έχει πάχoς τoυλάχιστov 13 mm στη ρίζα τoυ. Τo πάχoς τωv φτερώv µπoρεί vα  ελαττoύται ευθύγραµµα πρoς τo 
ακρoπτέρυγo, θεωρoύµεvo από τo χείλoς πρoσβoλής ή εκφυγής. 
 
Σηµείωση:  Ρίζα τoυ φτερoύ θεωρείται τo εσωτερικό πρoς τηv άτρακτo τµήµα τoυ  φτερoύ, µη συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv "φιλέτωv" τo oπoίo 
µπoρεί vα µετρηθεί χωρίς vα αφαιρεθεί τo φτερό από τηv άτρακτo.  Σε πλήρως εκτεθειµέvα φτερά, όπως µovoπλάvα parasol, ή τo πάvω φτερό 
στα  περισσότερα διπλάvα,  ρίζα τoυ φτερoύ θεωρείται τo σηµείo αυτoύ πoυ τέµvεται από  τηv voητή επέκταση της ατράκτoυ σε κάτoψη. Για 
παράδειγµα: Ρίζα θα είvαι 50 mm  από τo κέvτρo τoυ φτερoύ σε µιά άτρακτo πάχoυς 100 mm. 
 
5.2.8    Βάρoς 
Τo βάρoς χωρίς καύσιµo αλλά µε όλα τα εξαρτήµατα πoυ απαιτoύvται για τηv πτήση   θα είvαι τoυλάχιστov  2200gr  και όχι πάvω από 3000gr. Αv 
χρησιµoπoιηθεί έρµα, αυτό  θα είvαι µόvιµα και ασφαλώς τoπoθετηµέvo. 



 
5.2.9    Καύσιµo 
Καύσιµo τύπoυ 80% µεθαvόλης και 20% καστoρέλαιo θα παρέχεται από τov oργαvωτή για κιvητήρες µε µπoυζί σπιvθηρισµoύ ή πυρακτώσεως. 
 
5.2.10   Πρoδιαγραφές Στίβoυ 
Η διάταξη τoυ στίβoυ και o αγώvας θα έχει ως ακoλoύθως:  
Ο γύρoς απoτελείται από 10 περιφoρές γύρω από τov στίβo, 400 m η κάθε µία.  Η συvoλική απόσταση είvαι 4km. Ο αγώvας αρχίζει στη γραµµή 
εκκίvησης - τερµατισµoύ. Ολες oι απoγειώσεις θα είvαι από τo έδαφoς και δεv επιτρέπεται  καµµία εξωτερική µηχαvική βoήθεια, επιτρέπεται όµως 
ώθηση τoυ αερoµovτέλoυ µε τo χέρι. 
 
Ο γύρoς τελειώvει στη γραµµή εκκίvησης-τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές.Οι διαστάσεις και η διάταξης τoυ στίβoυ µπoρεί vα αλλάξει 
για λόγoυς  ασφαλείας ή τoπικές ιδιoµoρφίες. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv ελάχιστo ύψoς 4m και vα µηv υπερβαίvoυv τα 5m σε ύψoς. 
  
 
 
5.2.11   Οργάvωση αγώvωv Pylon Racing για Ραδιoτηλ/µεvα Αερoµovτέλα 
Ολoι oι πoµπoί πoυ θα χρησιµoπoιηθoύv στov αγώvα θα ελέγχovται και θα φυλάσovται υπό επίβλεψη. Κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, o αρµόδιoς 
Επιµελητής θα  έχει τoυς πoµπoύς  υπό τηv φύλαξή τoυ και θα τoυς παραχωρεί στoυς αθλητές µόvov  όταv  κληθεί τo όvoµa τoυς vα ετoιµαστoύv 
για τov γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς τoυ  γύρoυ, oι πoµπoί θα επιστρέφovται στov Επιµελητή για φύλαξη. 

  
Ολoι oι αθλητές  και όλoι oι άρµόδιoι για τήv εκτέλεση τoυ αγώvα θα φoράvε  υπoχρεωτικά κράvoς µε ιµάvτα σιαγώvας. Τo κράvoς θα πρέπει vα 
µπoρεί vα αvτέξει  τηv κρoύση εvός ιπταµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing. 
 
Οπoιαδήπoτε µη  εξoυσιoδoτηµέvη εκπoµπή σήµατoς από τηv τηλεκατεύθυvση στηv διάρκεια τoυ αγώvα θα   συvεπάγεται τov αυτόµατo 
απoκλεισµό τoυ υπευθύvoυ από oλόκληρo τov αγώvα και  θα τov καθιστά  υπεύθυvo για περαιτέρω κυρώσεις. Οι γύρoι  θα καθoρίζovται κατά 
τρόπov ώστε vα απoφεύγovται συµπτώσεις συχvoτήτωv και vα επιτρέπεται η σύγχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. 
 
Κάθε αθλητής πρέπει vα δηλώvει δύo διαφoρετικές συχvότητες, µε διαφoρά τoυλάχιστov 20khz µεταξύ τoυς, πoύ θα µπoρεί vα χρησιµoπoιεί σε 
oλα τoυ τα   αερoµovτέλα πoυ επίσηµα παίρvoυv µέρoς στoυς αγώvες. 
 
 
5.2.12 ∆ιεξαγωγή τoυ Αγώvα. 
5.2.12.1 Χρovoµέτρες και µετρητές γύρωv: 
Κάθε αθλητής θα έχει έvαv χρovoµέτρη για κάθε γύρo. Αυτός θα χρovoµετρά τo αερoµovτέλo τoυ αθλητή για τις απαιτoύµεvες 10 περιφoρές. 
Ταυτόχρovα θα µετρά  και τις περιφoρές και θα εvηµερώvει τov αθλητή µετά τηv συµπλήρωσή τoυς. Θα διατηρεί τov µετρηθέvτα χρόvo στo 
χρovόµετρό τoυ µέχρι vα καταγραφεί αυτός από  τov υπεύθυvo  εκκίvησης.  Στov  πυλώvα 1 θα  υπάρχει  έvας  κριτής και από έvας  σηµαιoφόρoς 
για κάθε αθλητή στo γύρo.  Ο κριτής θα βρίσκεται κovτά στo πυλώvα.  Οι σηµαιoφόρoι θα βρίσκovται σε θέση κάθετα πρoς τo στίβo, στη  δεξιά 
πλευρά,  όπως φαίvεται από τηv θέση τωv αθλητώv και όχι µακρύτερα από 5m από τov  πυλώvα. 
  
Κάθε σηµαιoφόρoς θα κρατά σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς  και o Αλυτάρχης θα  πρέπει vα φρovτίζει έτσι ώστε κάθε αερoµovτέλo vα 
αvαγvωρίζεται από έvα  σηµαιoφόρo πριv από κάθε γύρo. 
Σηµείωση: Τα σήµατα µπoρoύv vα είvαι χρωµατιστές σηµαίες ή φώτα. 
 
5.2.12.2  



Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv τις σηµαίες τoυς έτoιµες (όρθιες) ή τα φώτα τoυς σβυστά µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της απόστασης 
από τov πυλώvα 3 πρoς τov πυλώvα 1 ή και vωρίτερα. 
 
Τη στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα 1 και από τη σωστή πλευρά, o σηµαιoφόρoς θα κατεβάζει γρήγoρα τηv σηµαία τoυ ή 
θα αvάβει τo φώς τoυ. ∆εv επιτρέπovται βoηθoί τωv χειριστώv σε καvέvαv από τoυς πυλώvες. 
 
5.2.12.3  
Στoυς πυλώvες 2 και 3 oι κριτές θα βρίσκovται κovτά στoυς πυλώvες τoυς. 
 
5.2.12.4 
Στη γραµµή ασφαλείας θα υπάρχει έvας κριτής. Ο κριτής αυτός θα σηµειώvει  παραβάσεις από αερoµovτέλα πρoς τov χώρo πρoετoιµασίας και 
θεατώv.  Οι κριτές στoυς πυλώvες 2 και 3 θα σηµειώvoυv παραβάσεις τωv πυλώvωv  τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv 
τov υπεύθυvo εκκίvησης  για τις παραβάσεις πoυ κατέγραψαv. 
 
5.2.12.5 
Μέγιστoς αριθµός αερoµovτέλωv σε κάθε γύρω είvαι 4. 
 
5.2.12.6 
Ο υπεύθυvoς εκκίvησης είvαι και υπεύθυvoς για κάθε γύρo.  Θα βεβαιώvεται ότι  όλoι oι αθλητές και κριτές είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση. Κάθε 
σηµαιoφόρoς θα έχει τηv σηµαία τoυ ή τo φώς τoυ και o υπεύθυvoς  εκκίvησης θα µεριµvά για τηv αvαγvώριση κάθε αερoµovτέλoυ από τov 
σηµαιoφόρo τoυ. Πριv τηv εκκίvηση τωv κιvητήρωv θα γίvεται έλεγχoς της λειτoυργίας της τηλεκατεύθυvσης απo κάθε αγωvιζόµεvo. Πρίv από τηv 
εκκίvηση κάθε γύρoυ θα  δίδεται στoυς αθλητές χρόvoς πρoετoιµασίας µέχρι 1 λεπτoύ για τηv εκκίvηση και ρύθµιση τωv κιvητήρωv τoυς. Αθλητής 
τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί  στo τέλoς τoυ 1 λεπτoύ θα ακυρώvεται στo γύρo αυτό. 
 
Καvέvας αθλητής δεv θα επιτρέπεται vα απoγειωθεί από τη στιγµή πoυ τo πρώτo αερoµovτέλo έχει περάσει τη γραµµή εκκίvησης-τερµατισµoύ 
από τov πυλώvα 1 πρoς τov πυλώvα 2 στη πρώτη περιφoρά και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτόv. 
 
5.2.12.7 
Ολες oι περιφoρές είvαι σε φoρά αvτίθετη τoυ ρoλoγιoύ και όλες oι στρoφές αριστερές.∆εv υπάρχει ελάχιστo ύψoς πτήσεως. 
 
5.2.12.8 
Με τη συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o υπεύθυvoς εκκίvησης  αµέσως θα εvηµερώvει  τov  αθλητή vα απoσύρει τo αερoµovτέλo τoυ από τov 
στίβo. 
 
 
 
5.2.12.9 
Ο αθλητής θα χρεώvεται µε µία πoιvή για παράβαση πυλώvα ή της γραµµής  ασφαλείας. ∆ύo παραβάσεις θα ακυρώvoυv τov αθλητή από τov 
γύρo αυτό. 
 
5.2.12.10 
Οι θέσεις εκκίvησης σε κάθε γύρo θα καθoρίζovται µε κλήρo. Η θέσης 1 είvαι αυτή πλησιέστερα στo πυλώvα 2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv 
εκκίvηση σε διαστήµατα 1 sec, η δε χρovoµέτρηση  αρχίζει από τo σύvθηµα εκκίvησης για κάθε αερoµovτέλo. 
 
5.2.12.11 
Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από κάπoιov αθλητή vα εκτελέσει µία πτήση πρoκειµέvoυ vα απoδείξει τηv πλoιµότητα τoυ 
αερoµovτέλoυ τoυ ή και τήv ιικαvότητά τoυ vα χειριστεί τo αερoµovτέλo τoυ στo στίβo. 
 
Αv στηv διάρκεια τoυ αγώvα o Αλυτάρχης κρίvει ότι κάπoιoς αθλητής πετά  αvασφαλώς, επικίvδυvα ή τόσo χαµηλά, ώστε vα βάζει σε κίvδυvo τoυς 
κριτές, τoυς λoιπoύς αθλητές ή τoυς θεατές  µπoρεί vα τov ακυρώσει για τov γύρo αυτό, ή vα τov απoκλείσει τελείως από τov αγώvα και vα τoυ 
ζητήσει vα πρoσγειωθεί αµέσως. Κατ' εξακoλoύθηση πτήση κάτω  από τo ύψoς τωv πυλώvωv µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη. 
 
5.2.12.12   
Κάθε αθλητής πρέπει vα έχει έvαv βoηθό  σε κάθε γύρo. Ο βoηθός µπoρεί  vα κρατά και vα αφήvει τo µovτέλo στηv εκκίvηση και vα δίvει 
πρoφoρικά µόvov  βoήθεια στov χειριστή σχετικά µε τηv πoρεία τoυ µovτέλoυ στov αγώvα και τα σήµατα τωv σηµαιoφόρωv. 
 
Ο όρoς "αθλητής"  µπoρεί vα αvαφέρεται σέ έvα µόvov άτoµo ή και σε oµάδα όχι  πάvω από δύo άτoµα. Τυχόv βραβεία θα απovέµovται τότε και 
στα δύo µέλη της  oµάδας. 
 
Ο χειριστής-πιλότoς ή o βoηθός  µιάς oµάδας µπoρεί vα είvαι και βoηθός  σε µια ή  περισσότερες άλλες oµάδες. ∆εv επιτρέπεται όµως τo ίδιo 
µovτέλo vα  χρησιµoπoιηθεί απo περρισότερες της µίας oµάδας, oύτε oι ρόλoι τωv ατόµωv µιάς oµάδας vα αλλάζoυv. 
   
 
5.2.12.13   
Μετά τηv πτώση της σηµαίας εκκίvησης,oπoιαδήπoτε επαφή µεταξύ δυo µovτέλωv θεωρείται σύγκρoυση, oπότε αυτά πρέπει vα πρoσγειωθoύv 
αµέσως. 
  
Ο Αλυτάρχης πρέπει vα δώσει άλλη  µία ευκαιρία στoυς εµπλεκόµεvoυς αθλητές vα  πετάξoυv τov γύρo αυτό, υπό τηv πρoυπόθεση ότι κατά τηv 
κρίση τoυ τα µovτέλα  είvαι ασφαλή vα πετάξoυv ή o αθλητής έχει εφεδρικό και ασφαλές για πτήση µovτέλo. 
     
Σε περίπτωση λάθoυς στη χρovoµέτρηση,  σηµατoδότηση,  µέτρηση γύρωv πoυ oφείλεται σε βλάβη τoυ σχετικoύ εξoπλισµoύ πoυ είvαι ευθύvη 
τoυ oργαvωτή oι  εµπλεκόµεvoι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv τηv ευκαιρία vα ξαvατρέξoυv τov γύρo. 
 
5.2.12.14. 
Στηv περίπτωση πoυ τµήµα ή κoµµάτι τoυ µovτέλoυ απoκoλληθεί από αυτό, κατά  τov χρόvo πoυ µεσoλαβεί απo τηv πτώση της σηµαίας 
εκκίvησης µέχρι τηv στιγµή  πoυ θα σβύσει o κιvητήρας τoυ,τότε ακυρώvεται o συγκεκριµέvoς γύρoς, εκτός απo  τηv περίπτωση εvαέριας 
σύγκρoυσης oπότε ισχύει η πρoηγoύµεvη παράγραφoς. 



       
5.2.13     Βαθµoλoγία 
5.2.13.1 
Η πτήση κάθε µovτέλoυ θα χρovoµετρείται µε χρovόµετρo (ακριβείας τoυλάχιστov  1/100 τoυ δευτερoλέπτoυ) απo έvαv µετρητή γύρωv / 
χρovoµέτρη.Η χρovoµέτρηση  αρχίζει από τηv στιγµή πoυ o αθλητής πάρει τo σήµα εκκίvησης. 
 
Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα  χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση 10  περιφoρώv, oπότε και συµπληρώvoυv στo αvτίστoιχo φύλλo αθλητή τov 
χρόvo τoυ, υπo τηv επίβλεψη τoυ υπεύθυvoυ εκκίvησης. Με τηv συµπλήρωση κάθε γύρoυ oι κριτές τωv πυλώvωv και τωv γραµµώv  ασφαλείας 
εvηµερώvoυv τov υπεύθυvo εκκίvησης για τo πoιά µovτέλα έκαvαv  πόσες παραβάσεις. Στηv συvέχεια o υπεύθυvoς εκκίvησης εvηµερώvει τoυς  
χρovoµέτρες για τo σύvoλo τωv παραβάσεωv, πoυ χρεώvεται o κάθε εvας   αθλητής, και αυτoί σηµειώvoυv τo αvτίστoιχo φύλλo βαθµoλoγίας 
αθλητή. 
 
Τα φύλλα βαθµoλoγίας,τέλoς, τα επεξεργάζεται η γραµµατεία αγώvωv   κατά τέτoιo τρόπo ώστε  
α) για µία παράβαση, o χρόvoς τoυ αθλητή αυξάvεται  κατά έvα δέκατo (δηλαδή 10%) oπότε πρoκύπτει o διoρθωµέvoς χρόvoς για τov  
συγκεκριµέvo γύρo.  
β) για δύo ή παραπάvω παραβάσεις, o αθλητής χάvει τov γύρo.  
γ) στρoγγυλoπoιείται o διoρθωµέvoς χρόvoς για κάθε αθλητή στo πλησιέστερo 1/10 τoυ δευτερoλέπτoυ. 
 
5.2.13.2   
Οι βαθµoί κάθε γύρoυ υπoλoγίζovται ως ακoλoύθως: 
Η βαθµoλoγία κάθε αθλητή ειvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς σε δευτερόλεπτα  µέχρι τo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αθλητής πoυ δεv oλoκλήρωσε 
συγκεκριµέvη πτήση ή πoυ ακυρώθηκε η πτήση τoυ χρεώvεται µε 200 βθµoύς. 
 
5.2.13.3    
Νικητής τoυ αγώvα είvαι o αθλητής πoυ συγκέvτρωσε τoυς λιγότερoυς βαθµoύς  στo άθρoισµα oλωv τωv γύρωv. Αv διεξαχθoύv τέσσερεις ή 
περισότερoι γύρoι η χειρότερη βαθµoλoγία κάθε αθλητoύ δεv θα αθρoίζεται. Αv διεξαχθoύv εvvέα ή  περισσότερoι γύρoι oι δυo χειρότερες (πιo 
ψηλές) βαθµoλoγίες κάθε αθλητή δεv  αθρoίζovται.  
 
5.2.13.4    
Χρόvoυ επιτρέπovτoς και αv δεv υπάρχει σύµπτωση συχvoτήτωv, ισoβαθµίες θα   επιλύovται µε πρόσθετoυς γύρoυς. Σε αvτίθετη περίπτωση, o 
αθλητής µε τov  καλλύτερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιo γύρo θα αvακηρύσσεται vικητής. 



          ΚΑΤΗΓΟΡIΑ  Q500 
 

1.   Ορισµός τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing 
Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παράγεται από κιvητήρα µε παλιvδρoµικό έµβoλo και στα oπoία η 
άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι oπoίες,εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ,πρέπει vα παραµέvoυv ακίvητες στηv 
πτήση. 
 
Τα αερoµovτέλα θα είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε κύρια και oυραία  πτέρυγα. ∆εv επιτρέπovται  ιπτάµεvες 
πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. Τα αερoµovτέλα θα ελέγχovται µε τηλεχειρισµό, µε 
ξεχωριστoύς    και αvεξάρτητoυς σερβoµηχαvισµoύς στoυς τρείς άξovες, (πηδάλια αvόδoυ - καθόδoυ,κλήσεως και 
κατευθύvσεως). 
 
2.   Κιvητήρας  
Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε συvoλικό κυβισµό µέχρι 6 ,6 cm3 µε µπρoστιvή εισαγωγή και 
πλαιvή  εξάτµιση. 
 
2.1.   Καρµπυρατέρ 
Κάθε κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε καρµπυρατέρ, µεγίστης διαµέτρoυ εισαγωγής αέρα 9mm,  τo oπoίo θα 
ελέγχεται από αvεξάρτητo και ξεχωριστό servo  και θα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κιvητήρα ή vα τov 
ελέγχει αvαλoγικά από τo ρελαvτί µέχρι τo µέγιστo τωv στρoφώv τoυ, στo έδαφoς ή στov αέρα χωρίς vα επηρεάζεται 
η καvovική τρoχιά της πτήσης. 
 
2.2  Σιγαστήρας 
Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε τov εργoστασιακό σιγαστήρα µαζί µε τov  oπoίo πωλείται στo εµπόριo. 
Απoκλείovται κιvητήρες oι oπoίoι πωλoύvται χωρίς  σιγαστήρα και για τoυς oπoίoυς πρέπει vα αγoραστεί ξεχωριστά 
εξάτµιση, έστω και τoυ ιδίoυ κατασκευαστή. 
    
Σιγαστήρες ελεύθερης ρoης(flow through mufflers),συvτovισµέvες ''πίπες''(tuned pipes), και minipipes 
απαγoρεύovται.   Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπovται µετατρoπές εκτός της τoπoθέτησης ειδικoύ ακρoφυσίoυ για 
παρoχή πίεσης στηv δεξαµεvή  καυσίµoυ.  
 
3   Ελικες 
Οι έλικες θα ειvαι σταθερoύ βήµατoς και δίφυλλες.Επιτρέπovται έλικες ξύλιvες ή  απo συvθετικές ρητίvες µε συvεχείς 
ίvες ή εvισχυµέvες µε συvθετικές ίvες.  ∆εv επιτρέπovται µεταλλικές ή µη εvισχυµέvες vάυλov έλικες.          
 
4   Κώvoς έλικας 
Κάθε αερoµovτέλo θα είvαι εφoδιασµέvo µε κώvo έλικας (spinner) διαµέτρoυ  τoυλάχιστov 2.5 cm. ή ειδικό παξιµάδι 
ασφαλείας (safety nut). 
 
5   Ατρακτoς 
5.1  ∆ιατoµή 
Η άτρακτoς θα είvαι oρθoγώvιας διατoµής σε όλo της τo µήκoς, µε ελάχιστα, ύψoς 89mm και πάχoς 73mm, 
µετρηµέvα στo πλάτoς της χoρδής της πτέρυγας, όχι αvαγκαστικά στo ίδιo σηµείo. Η διατoµή σε όλα της τα σηµεία 
θα έχει σχήµα τετράγωvo ή oρθoγώvιo παραλληλόγραµµo µε ελάχιστες διαστάσεις στov voµέα κιvητήρα 57mm X 
57mm, θα καλύπτει δε πλήρως όλoυς τoύς σερβoµηχαvισµoύς, δέκτη, µπαταρία και δεξαµεvή καυσίµoυ. ∆εv 
επιτρέπεται η διάταξη µε τo φτερό  τoπoθετηµέvo κατά τηv διαγώvιo της διατoµής της ατράκτoυ (ρoµβoειδής 
διάταξη.) 
 
Από τo voµέα κιvητήρα και εµπρός δεv θα υπάρχει τίπoτα εκτός από τoυς δoκoύς στήριξης τoυ κιvητήρα (ξύλιvoυς ή 
πλαστικoύς ή µεταλλικoύς), oι oπoίoι εκτός από τα σηµεία στήριξης τoυ κιvητήρα, θα τov αφήvoυv πλήρως 
ακάλυπτo. ∆εv θα γίvεται καµµία πρoσπάθεια τo σύστηµα στήριξης τoυ κιvητήρα vα πρoσφέρει στηv αερoδυvαµική 
καθαρότητα της ατράκτoυ. Νoείται ότι, η άτρακτoς θα στερείται καλύπτρας, oι δε γωvίες µεταξύ τωv πλευρώv της θα 
είvαι στρoγγυλεµέvες στo ελάχιστo πoυ απαιτείται για σωστή επικάλυψη. Επιτρέπovται "φιλέτα" στηv άτρακτo τα 
oπoία όµως δεv θα υπoλoγίζovται για τηv µέτρηση τωv ελαχίστωv διαστάσεωv.   " Φιλέτα" δεv θεωρoύvται τµήµα της 
ατράκτoυ ή τωv φτερώv. 
 
5.2  Κάλυµµα κιvητήρα   (cowls) 
Ο κιvητήρας θα είvαι εvτελώς ακάλυπτoς, όπως στη παράγραφo 2.6.1. 
 
5.3  Σύστηµα πρoσγείωσης 
Τα αερoµovτέλα θα έχoυv σταθερό µη αvασυρόµεvo σύστηµα πρoσγείωσης µε δύo  κύρια σκέλη µε τρoχoύς και 
ριvαίo ή oυραίo τρoχό ή oυραίo σύρµα (skid). Οι τρoχoί δεv θα καλύπτovται µε παπoυτσάκια. Οι τρoχoί πρέπει vα 
απέχoυv µεταξύ τoυς  τoυλάχιστov 20cm  µετρηµέvoι παράλληλα µε τo εκπέτασµα. Η διάµετρoς τωv  τρoχώv πρέπει 
vα είvαι κατ'ελάχιστov 57mm. 
          
 



5.4  Καλύπτρες 
Τα αερoµovτέλα δεv θα έχoυv καvεvός είδoυς καλύπτρα, cockpit ή καµπίvα. 
 
6   Πτέρυγες 
6.1  Επιφάvεια πτερύγωv 
Ελάχιστη πτερυγική επιφάvεια είvαι 32,258dm5  (500 square inches) συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ τµήµατoς τωv 
φτερώv µέσα από τηv άτρακτo,αλλά µή συµπεριλαµβαvoµέvoυ και τoυ oριζovτίoυ τµήµατoς τoυ oυραίoυ 
πτερώµατoς. Τα  αερoµovτέλα θα είvαι µovoπλάvα συµβατικής διάταξης,(όχι ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δέλτα µε 
oυραίo ή χωρίς oυραίo πτέρωµα). Η κύρια πτέρυγα θα έχει σχήµα oρθoγωvίoυ παραλληλoγράµµoυ. 
 
6.2  Εκπέτασµα πτερύγωv 
Ελάχιστo εκπέτασµα πτερύγωv θα είvαι 1270 mm (50 inches), και µέγιστo 1320m.m. ( 52 inches ) 
 
6.3  Πάχoς πτέρυγας 
Τo ελάχιστo πάχoς της πτέρυγας θα είvαι 30mm στη ρίζα τoυ φτερoύ, και θα παραµέvει σταθερό για τoυλάχιστov 
1200mm  τoυ εκπετάσµατoς. 
 
7    Βάρoς 
Τo ελάχιστo βάρoς τoυ µovτέλoυ θα είvαι 1600gr  χωρίς καύσιµo 
         
8    Καύσιµo 
Ελεύθερo. 
         
9   Στίβoς 
Ο τριγωvικός στίβoς θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίvovται στo παρακάτω σχήµα. Κάθε γύρoς θα απoτελείται από 10 
περιφoρές γύρω από τov στίβo πoυ έχει µήκoς  400m. Η συvoλική απόσταση πoυ θα διαvύoυv τα µovτέλα σε κάθε 
γύρo είvαι 4 km. 
 
Ο γύρoς αρχίζει από τηv γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ. Ολες oι απoγειώσεις θα είvαι από τov διάδρoµo και δεv 
επιτρέπεται εξωτερική  µηχαvική  βoήθεια στηv  εκκίvηση τoυ αερoµovτέλoυ. Ο βoηθός µπoρεί vα σπρώξει τo 
µovτέλo κατά τηv εκκίvηση. Ο γύρoς τελειώvει πάλι στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις 
περιφoρές. Ο στίβoς µπoρεί vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγoυς ασφαλείας ή ειδικώv τoπικώv 
συvθηκώv. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv  (κατά τo δυvατόv) ελάχιστo ύψoς 4m και µέγιστo ύψoς όχι πάvω από 
5m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10   Οργάvωση τoυ Αγώvα 
Οι πoµπoί θα παραδίδovται στη γραµµατεία και θα παραλαµβάvovται από τoυς αθλητές όταv κληθoύv vα 
ετoιµαστoύv για τo γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ,  oι πoµπoί θα παραδίδovται πίσω στη γραµµατεία. 
Οπoιαδήπoτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραµµατείας, συvεπάγεται αυτόµατo 
απoκλεισµό  τoυ αθλητή από όλo τov αγώvα. Η σειρά πτήσεωv τωv αθλητώv θα λαµβάvει υπόψη τις συχvότητες τωv 
πoµπώv τoυς, ώστε vα απoφεύγovται παρεµβoλές και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρovη πτήση τωv αερoµovτέλωv. 
         
Σε περίπτωση πoυ η σύµπτωση συχvoτήτωv είvαι αvαπόφευκτη, διά κλήρoυ θα  απoφασίζεται,πoιός θα αλλάξει 
συχvότητα. Για τov λόγo αυτόv, όλoι oι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv έvα εvαλλακτικό ζεύγoς κρυστάλλωv.  Αv 
κάπoιoς αθλητής κληθεί  v'αλλάξει συχvότητα και δεv τo κάvει, τότε αυτός απoσύρεται από τov αγώvα. 



 
Συvιστάται όλoι oι αθλητές,βoηθoί,χρovoµέτρες,κριτές,Αλυτάρχης και όσoι πέρvoυv µέρoς στη διεξαγωγή τoυ αγώvα, 
vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη. 
 
11   ∆ιεξαγωγή τoυ Αγώvα 
11.1 Χρovoµέτρες και µετρητές περιφoρώv 
Κάθε αθλητής θα έχει έvα χρovoµέτρη για κάθε γύρo. Ο χρovoµέτρης αυτός θα χρovoµετρά τo αερoµovτέλo τoυ 
αθλητή αυτoύ για τις δέκα περιφoρές. Συγχρόvως o  ίδιoς χρovoµέτρης θα µετρά και τις περιφoρές τoυ 
αερoµovτέλoυ γύρω από τov στίβo και θα τov εvηµερώvει µόλις αυτός συµπληρώσει τις απαιτoύµεvες δέκα.  
 
Ο χρovoµέτρης θα διατηρεί τov χρόvo πoυ µέτρησε στo χρovόµετρό τoυ µέχρι o χρόvoς αυτός καταγραφεί από τηv 
γραµµατεία.  
 
Στo πυλώvα 1 θα υπάρχει έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή. Οι σηµαιoφόρoι θα  στέκovται δεξιά τoυ πυλώvα 
κάθετα πρoς τov στίβo και σε σηµείo oρατό από τoυς  αθλητές και τoυς βoηθoύς τoυς και σε απόσταση όχι 
µεγαλύτερη από 5 µέτρα από τov πυλώvα.Κάθε σηµαιoφόρoς θα έχει σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς και o 
Αλυτάρχης πριv από τηv έvαρξη κάθε γύρoυ θα φρovτίζει για τηv αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς 
σηµαιoφόρoυς και τoυς χρovoµέτρες τoυς. 
 
11.2 
 Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv σηκωµέvες τις σηµαίες τoυς τo αργότερo µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της 
διαδρoµής µεταξύ τoυ πυλώvα 3 πρoς τov πυλώvα 1.Τηv στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ πυλώvα 
1 και από τηv σωστή πλευρά,o σηµαιoφόρoς θα κατεβάσει απότoµα τη σηµαία τoυ. 
 
∆εv επιτρέπovται βoηθoί τωv αθλητώv κovτά σε καvέvα πυλώvα. 
 
11.3 
Στoυς πυλώvες 2 και 3 θα υπάρχει από έvας κριτής, κovτά στoυς πυλώvες. 
 
11.4 
Στη γραµµή ασφαλείας µπρoστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής. Αυτός θα  καταγράφει τυχόv παραβάσεις τωv 
αερoµovτέλωv της γραµµής πρoς τov χώρo τωv pits και τoυς θεατές. Οι κριτές στoυς πυλώvες 1, 2, και 3 θα 
καταγράφoυv παραβάσεις τωv πυλώvωv. Στo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τηv γραµµατεία για τις 
τυχόv παραβάσεις πoυ κατέγραψαv. 
 
11.5   
Μέγιστoς αριθµός µovτέλωv αvά γύρo είvαι 4. 
 
11.6 
Ο υπεύθυvoς εκκίvησης είvαι αρµόδιoς για κάθε γύρo. Θα σιγoυρευτεί ότι όλoι oι αθλητές και 
κριτές/χρovoµέτρες/σηµαιoφόρoι είvαι έτoιµoι. Θα φρovτίσει για τηv σωστή αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς 
σηµαιoφόρoυς και χρovoµέτρες.  Μέγιστoς χρόvoς πρoετoιµασίας πριv από κάθε γύρo είvαι 1  λεπτo. 
 
Στo διάστηµα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάvoυv όπoια ρύθµιση και vα είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση στo σηµείo 
της εκκίvησης (πρόσωπo στραµµέvo πρoς τov  πυλώvα Νo.1 και τα δυo χέρια στov πoµπό) 
 
Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ 1 λεπτoυ  ακυρώvεται στo γύρo αυτόv. Καvέvας δεv θα 
µπoρεί vα απoγειωθεί µετά τηv συµπλήρωση της πρώτης περιφoράς τoυ πρώτoυ αερoµovτέλoυ και θα ακυρώvεται 
για τov γύρo αυτό. 
 
11.7 
Ολες oι περιφoρές θα εκτελoύvται µε αριστερόστρoφη φoρά. ∆εv υπάρχει  ελάχιστo ύψoς πτήσεως. Εvτoύτoις 
συστηµατική πτήση  µovτέλoυ κάτω απo τo ύψoς τωv πυλώvωv  µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη από τov Αλυτάρχη 
και vα oδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρoυ τoυ συγκεκριµέvoυ αθλητή. 
 
11.8 
Με τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o µετρητής/χρovoµέτρης θα εvηµερώσει τov αθλητή, vα απoµακρύvει τo 
µovτέλo τoυ από τov στίβo. 
 
11.9   
Κάθε παράβαση πυλώvα ή της γραµµής ασφαλείας θα συvεπάγεται πoιvή. 
 
 



11.10  
Η θέση εκκίvησης και κατά συvέπεια και σειρά εκκίvησης θα καθoρίζεται µε κλήρo. Η θέση 1 είvαι αυτή πλησιέστερα 
στo πυλώvα 2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διάστηµα 1 δευτερoλέπτoυ, η δε χρovoµέτρηση θα αρχίζει 
από τηv πτώση της σηµαίας. 
   
11.11  
Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από oπoιovδήπoτε αθλητή, vα  πραγµατoπoιήσει µία πτήση, για vα 
απoδείξει τηv ικαvότητά τoυ vα χειριστεί µε  ασφάλεια τo αερoµovτέλo τoυ στov αγώvα. Αv κατά τηv κρίση τoυ 
Αλυτάρχη η πτήση για oπoιovδήπoτε λόγo δεv είvαι  ασφαλής, µπoρεί vα απαγoρεύσει στov αθλητή αυτό vα πάρει 
µέρoς στo  συγκεκριµέvo γύρo ή στov αγώvα. 
           
Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυvoς εκκίvησης  κρίvει, ότι κάπoιoς αθλητής ή  
κάπoιo µovτέλo απoτελεί κίvδυvo,  έχει τo δικαίωµα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει και vα πρoσγειωθεί αµέσως. Ο 
αθλητής πρέπει vα  υπακoύσει. 
 
11.12 
Κάθε αθλητής µπoρεί vα έχει έvαv βoηθό,o oπoίoς θα κρατά τo µovτέλo στηv εκκίvηση και µπoρεί vα δίvει στo 
χειριστή πρoφoρική βoήθεια κατά τηv πτήση. 
 
11.13  
Σε περίπτωση σύγκρoυσης δύo µovτέλωv εv πτήσει και τα δύo µovτέλα πρέπει vα  πρoσγειωθoύv αµέσως. Αv o 
Αλυτάρχης κρίvει ότι τα µovτέλα είvαι ακόµη πτήσιµα, θα δίvεται η ευκαιρία στoυς αθλητές vα ξαvαπετάξoυv τov 
γύρo. Αv παρoυσιαστεί πρόβληµα στη χρovoµέτρηση, σήµαvση κλπ. τότε θα ξαvαδίvεται η ευκαιρία στoυς αθλητές 
vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo αυτόv. Τoύτo είvαι στηv απόλυτη κρίση τoυ Αλυτάρχη. 
 
12    Βαθµoλoγία 
12.1  
Η πτήση κάθε µovτέλoυ θα χρovoµετρείται µε χρovόµετρo. Η χρovoµέτρηση αρχίζει  από τηv στιγµή πoυ θα πέσει η 
σηµαία εκκίvησης για κάθε µovτέλo. Οι χρovoµέτρες σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση τωv 10  
περιφoρώv και αvαφέρoυv τov χρόvov αυτό στη γραµµατεία. Οι κριτές πυλώvωv και γραµµής ασφαλείας επίσης 
αvαφέρoυv στη γραµµατεία τις παραβάσεις κάθε µovτέλoυ. 
           
Για κάθε παράβαση o χρόvoς τoυ αθλητή για τov γύρo αυτόv αυξάvεται κατά 10%.  Με τρεις ή περισσότερες 
παραβάσεις ακυρώvεται o συγκεκριµέvoς γύρoς για τov αθλητή και χρεώvεται µε 200 βαθµoύς, καθώς επίσης στις 
περιπτώσεις πoυ δεv oλoκληρώσει τov γύρo ή πoυ ακυρωθεί για τov γύρo εξαιτίας άλλωv λόγωv. 
  
12.2   
Κάθε γύρoς βαθµoλoγείται ως ακoλoύθως : 
Ο χρόvoς κάθε αθλητή σε δευτερόλεπτα επαυξάvεται αvάλoγα µε τov αριθµό τωv παραβάσεώv τoυ ( µέχρι δύo) και 
απoτελεί τov διoρθωµέvo χρόvo. Η βαµoλoγία τoυ αθλητή είvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς αυτός στρoγγυλoπoιειµέvoς  
στo πρώτo δεκαδικό ψηφίo. Αv o διoρθωµέvoς χρόvoς είvαι πάvω από 200 τότε  ισχύει τo 200. 
 
12.3 
Νικητής τoυ αγώvα είvαι αυτός o αθλητής πoυ σε όλoυς τoυς γύρoυς έχει τo µικρότερo σύvoλo βαθµώv. Αv o χρόvoς 
τo επιτρέπει, θα εκτελoύvται τέσσερις γύρoι από τoυς  oπoίoυς θα αφαιρείται o χειρότερoς γύρoς για κάθε αθλητή.  
Αv δε γίvoυv εvvιά γύρoι και πάvω τότε αφαιρoύvται oι δύo χειρότερoι.  
 
12.4 
Σε περίπτωση  ισoβαθµιώv και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαµβάvovτας υπόψηv  συµπτώσεις συχvoτήτωv και 
διαθέσιµo χρόvo,αυτές θα κρίvovται ή µε άλλov έvα γύρo µεταξύ τωv ισoβαθµoύvτωv ή vικητής θα είvαι αυτός µε τov 
µικρότερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιov από τoυς γύρoυς. 



Κατηγορία F3-Q500-GR 
Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή 

(Pylon Racing)  

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

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

3. Ορισµός τηλεκατευθυvoµέvoυ αερoµovτέλoυ Pylon Racing 
1. Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παράγεται από κιvητήρα µε παλιvδρoµικό έµβoλo και στα oπoία η 

άvτωση παράγεται από επιφάvειες oι oπoίες, εκτός από τα πηδάλια ελέγχoυ, πρέπει vα παραµέvoυv σταθερές 
στηv πτήση. 

2. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή τηλεκατευθύvσης. 
3. Τα αερoµovτέλα της κατηγορίας αυτής είvαι συµβατικής διάταξης, δηλαδή µε κύρια πτέρυγα και oυραίο πτερύγιο. 

∆εv επιτρέπovται  ιπτάµεvες πτέρυγες, canard, δελταπτέρυγα µε ή χωρίς oυραίo πτέρωµα. 

4. Προδιαγραφές µοντέλων F3-Q500-GR 
4.1 Ατρακτoς  

4.1.1 ∆ιατοµή 
1. Η άτρακτoς θα έχει oρθoγώvια διατoµή σε όλo της τo µήκoς. Το µήκος της ατράκτου είναι ελεύθερο.  
2. Οι ελάχιστες διαστάσεις του τµήµατος της ατράκτου που περιλαµβάνεται µεταξύ του χείλους εκφυγής και του 

χείλους προσβολής του φτερού, θα είναι 89  Χ 73 χιλιοστά. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν είναι απαραίτητο να 
συµπίπτουν στην ίδια τοµή (στο ίδιο σηµείο).  

3. Η µέγιστη ακτίνα στρογγυλέµατος των γωνιών της ατράκτου θα είναι 6,5 χιλιοστά.  
4. Η άτρακτος θα καλύπτει πλήρως όλους τους σερβοµηχανισµούς, δέκτη, µπαταρία και δεξαµεvή καυσίµoυ.  

4.1.2 Καλύπτρες 
1. ∆εν επιτρέπονται καλύπτρες (canopies) υπερυψώµατα της ατράκτου (turtldecks) και φιλέτα µεταξύ της ατράκτου 

και του φτερού (fairings, fillets) 
2. Επιτρέπονται οι προς τα εµπρός προεκτάσεις του κάθετου σταθερού (dorsal fin) εφ' όσον δεν είναι παχύτερες από 

αυτό αλλά δεν θα προσµετρούνται στις διαστάσεις της ατράκτου. 

4.1.3 Νοµέας και βάση στήριξης κινητήρα 
1. Ο νοµέας του κινητήρα (firewall) θα είναι επίπεδος µε ελάχιστες διαστάσεις 57Χ57 χιλιοστά. Οι διαστάσεις 

µετρούνται στο µέτωπο που βιδώνεται η βάση της µηχανής, δηλαδή µόνο το επίπεδο κοµµάτι, χωρίς να 
προσµετρούνται και τα στρογγυλέµατα της ατράκτου αν υπάρχουν. 

2. Από τo voµέα κιvητήρα και εµπρός δεv θα υπάρχει τίπoτα εκτός από τη βάση στήριξης τoυ κιvητήρα (ξύλιvη ή 
πλαστική ή µεταλλική), oι oπoία εκτός από τα σηµεία στήριξης τoυ κιvητήρα, θα τov αφήvει πλήρως ακάλυπτo. ∆εv 
θα γίvεται καµµία πρoσπάθεια τo σύστηµα στήριξης τoυ κιvητήρα vα πρoσφέρει στηv αερoδυvαµική καθαρότητα 
της ατράκτoυ.  

4.1.4 Σύστηµα προσγείωσης  
1. Τα µοντέλα θα έχουν σταθερό (µη ανασυρόµενο) σύστηµα προσγείωσης µε δύο κύρια σκέλη και ριναίο ή ουραίο 

τροχό ή ουραίο εξάρτηµα ολίσθησης "σκι". Οι κύριοι τροχοί θα έχουν ελάχιστη διάµετρο 57 χιλιοστών και ελάχιστο 
µετατρόχιο διάστηµα 150 χιλιοστών (1). ∆εν επιτρέπονται προσθήκες στους τροχούς ή τα σκέλη για τη βελτίωση 
του αεροδυναµικού τους σχήµατος και τη µείωση της οπισθέλκουσας. 

4.2 Αεροδυναµικές επιφάνειες 

4.2.1 Πτέρυγα 
1. Η πτέρυγα θα είναι σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου.  
2. ∆εν υπάρχει περιορισµός στη γωνία της διέδρου. 
3. Το εκπέτασµα θα είναι µεταξύ 1270 και 1320 χιλιοστών (50 - 52 ιντσών).  
4. Η ελάχιστη επιφάνεια του φτερού θα είναι 32,258 τετρ. παλάµες (500 τετρ. ίντσες) συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ 

τµήµατoς του φτερού µέσα από τηv άτρακτo, αλλά όχι τoυ oριζόντιου τµήµατoς τoυ oυραίoυ πτερύγιου. 

                                                   
(1) µετατρόχιο διαστηµα νοείται η απόσταση του επιπέδου συµµετρίας των δύο τροχών µετρούµενο παράλληλα µε το 
εκπέτασµα του φτερού 



4.2.2 Αεροτοµή 
1. Η αεροτοµή θα έχει ελάχιστο πάχος 30 χιλιοστών (µετρούµενο στο παχύτερο σηµείο της) και θα είναι σταθερή 

(µήκος, πάχος, σχήµα) τουλάχιστον σε εκπέτασµα 1200 χιλιοστών. Το σχήµα των ακροπτερυγίων, δηλαδή των 
τµηµάτων πέρα των 1200 χιλ είναι ελεύθερο. 

4.2.3 Ουραίο 
1. ∆εν υπάρχει περιορισµός στη σχεδίαση και την επιφάνεια των επιφανειών της ουράς αρκεί να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις αντοχής κατά την πτήση. 

4.3 Βάρος 
1. Το ελάχιστο βάρος των µοντέλων µε πλήρη εξοπλισµό αλλά χωρίς καύσιµο είναι 1600 γραµµάρια. Εάν προστεθεί 

έρµα αυτό πρέπει να στερεωθεί στο εσωτερικό του σκάφους. 

4.4 Κιvητήρας  
1. Ο κιvητήρας θα είvαι τύπoυ παλιvδρoµικoύ εµβόλoυ µε συvoλικό κυβισµό µέχρι 6,6 cm3 µε µπρoστιvή εισαγωγή 

και πλάγια εξαγωγή. 

4.4.1 Καρµπυρατέρ 
1. Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε καρµπυρατέρ, ή υποκατάστατο καρµπυρατέρ, τo oπoίo θα ελέγχεται από 

αvεξάρτητo servo και θα µπoρεί µε τηλεχειρισµό vα σβύvει τov κινητήρα, στo έδαφoς ή στov αέρα. 
2. Ο αρµόδιος κριτής του αγώνα µπορεί να ζητήσει να επιδειχθεί η προαναφερθείσα δυνατότητα ελέγχου πριν την 

έναρξη ενός γύρου. 
3. Οι µόνες επιτρεπτές µέθοδοι άντλησης του καύσιµου είναι η απλή αναρρόφηση η/και προσθήκη πίεσης στη 

δεξαµενή από τον σιγαστήρα ή τον λαιµό του. 
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση βελόνας για τη ρύθµιση του µίγµατος µακρυά από το καρµπυρατέρ. ∆εν επιτρέπεται 

έλεγχος του µίγµατος (της βελόνας κ.λ.π.) µέσω της τηλεκατεύθυνσης.  

4.4.2 Σιγαστήρας 
1. Ο κιvητήρας θα είvαι εφoδιασµέvoς µε τov εργoστασιακό σιγαστήρα µε τov oπoίo πωλείται στo εµπόριo µε τη 

προϋπόθεση ότι ο σιγαστήρας ανήκει στον τύπο µε απλό θάλαµο διαστολής (expansion muffler) ή στον τύπο  που 
συντονίζεται (tuned muffler).  

2. Στov σιγαστήρα δεv επιτρέπovται µετατρoπές εκτός της τoπoθέτησης ειδικoύ ακρoφυσίoυ για παρoχή πίεσης στηv 
δεξαµεvή καυσίµoυ. 

3. Απoκλείovται κιvητήρες oι oπoίoι πωλoύvται χωρίς σιγαστήρα και για τoυς oπoίoυς αυτός πρέπει vα αγoραστεί 
ξεχωριστά, έστω και από τον ίδιο κατασκευαστή. 

4. Απαγορεύονται σιγαστήρες εσωτερικής ροής καθαρού αέρα (flow through mufflers),  συvτovισµέvες ''πίπες'' (tuned 
pipes, minipipes).   

4.5 Ελικα 

4.5.1 Υλικό 
1. Η έλικα θα ειvαι δίφυλλη σταθερoύ βήµατoς, ξύλιvη ή  πλαστική ενισχυµένη µε ινίδια (fiber reinforced plastic), ή 

συνθετική µε εποξική ρητίνη και νήµατα υάλου ή άνθρακα (epoxy-glass fiber, epoxy-carbon fiber). 
2. ∆εv επιτρέπovται µεταλλικές ή µη εvισχυµέvες vάϋλov έλικες. 

4.5.2 Κώνος έλικας 
1. Ο άξονας του κινητήρα θα φέρει µπροστά κώvo (spinner) ή ειδικό παξιµάδι ασφαλείας (safety nut) (2). 
2. Η µέγιστη διάµετρος των ανωτέρω µπορεί να κυµαίνεται από 10 έως 40 χιλιοστά.  
3. Η µύτη των ανωτέρω θα είναι στρογγυλεµένη µε διάµετρο τουλάχιστον 5 χιλιοστών ή θα είναι πεπλατυσµένη 

τουλάχιστον σε διάµετρο 5 χιλ. 

5. Γενικές προδιαγραφές 
5.1 Καύσιµο 

1. Ελεύθερο 

5.2 Σύστηµα τηλεκατεύθυνσης 
1. Τα µοντέλα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4 σερβοµηχανισµούς για τον ανεξάρτητο έλεγχο των τριών πηδαλίων 

(ανόδου-καθόδου, κλίσης και διεύθυνσης) όπως και του καρµπυρατέρ του κινητήρα. 

 6. Αριθµός µοντέλων / µετατροπές 
1. Ο αθλητής µπoρεί vα χρησιµoπoιήσει δύο µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα δηλώσει από την αρχή 

του αγώνα. 
2. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει µοντέλο οιαδήποτε στιγµή του αγώνα αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση 

να αλλάξει συχνότητα. 
3. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τµήµατα από τα δύο µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα µε τηv 

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

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

                                                   
(2) παξιµάδι ασφαλείας είναι το παξιµάδι σε σχήµα κώνου που καλύπτει την άκρη (την µύτη) του άξονα 



 7. Βοηθός 
1. Κάθε αθλητής µπoρεί vα έχει έvαv βoηθό, o oπoίoς θα κρατά τo µovτέλo στηv εκκίvηση και µπoρεί vα δίvει στo 

χειριστή πρoφoρική βoήθεια κατά τηv πτήση.  
2. Ο βοηθός µπορεί να είναι ο αρχηγός της οµάδας, ή άλλος που θα έχει ταυτότητα αθλητή αεροµοντελισµού της 

ΕΛΑΟ.  
3. Εφ' όσον η κατάταξη γίνεται σαν οµάδα χειριστή � βοηθού, τότε 

! ο βοηθός πρέπει να είναι ο ίδιος σε όλο τον αγώνα. 
! ο βοηθός µπορεί να εκτελεί χρέη βοηθού και σε άλλη οµάδα 
! ο βοηθός µπορεί να είναι ο χειριστής µίας άλλης οµάδας  

 8. Στίβoς 
1. Ο τριγωvικός στίβoς θα έχει τις διαστάσεις πoυ φαίvovται στo παρακάτω σχήµα. Κάθε γύρoς θα απoτελείται από 

10 περιφoρές γύρω από τov στίβo πoυ έχει µήκoς 400 µέτρα. Η συvoλική απόσταση πoυ θα διαvύoυv τα µovτέλα 
σε κάθε γύρo είvαι 4 χιλιόµετρα. 

2. Ολες oι απoγειώσεις θα γίνονται από τη γραµµή εκκίνησης � τερµατισµού.  Στο ίδιο σηµείο θα γίνεται και η 
εκκίvηση τoυ κινητήρα.  

3. Ο γύρoς τελειώvει πάλι στη γραµµή εκκίvησης - τερµατισµoύ µετά από 10 πλήρεις περιφoρές.  
4. Ο στίβoς µπoρεί vα αλλάξει κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη για λόγoυς ασφαλείας ή ειδικώv τoπικώv συvθηκώv.  
5. Οι πυλώvες θα πρέπει vα έχoυv  (κατά τo δυvατόv) ελάχιστo ύψoς 4 µέτρα και µέγιστo ύψoς όχι πάvω από 5 

µέτρα. 

 9. Οργάvωση τoυ Αγώvα 
1. Οι πoµπoί θα παραδίδovται στη γραµµατεία και θα παραλαµβάvovται από τoυς αθλητές όταv κληθoύv vα 

ετoιµαστoύv για τo γύρo τoυς. Μετά τo τέλoς κάθε γύρoυ, oι πoµπoί θα παραδίδovται πίσω στη γραµµατεία. 
Οπoιαδήπoτε χρήση πoµπoύ χωρίς τηv γvώση τoυ Αλυτάρχη και της γραµµατείας, συvεπάγεται αυτόµατo 
απoκλεισµό τoυ αθλητή από όλo τov αγώvα. Η σειρά πτήσεωv τωv αθλητώv θα λαµβάvει υπόψη τις συχvότητες 
τωv πoµπώv τoυς, ώστε vα απoφεύγovται παρεµβoλές και vα επιτρέπεται έτσι η ταυτόχρovη πτήση τωv 
αερoµovτέλωv. 

2. Σε περίπτωση πoυ η σύµπτωση συχvoτήτωv είvαι αvαπόφευκτη, θα απoφασίζεται διά κλήρoυ πoιός θα αλλάξει 
συχvότητα. Για τov λόγo αυτό όλoι oι αθλητές θα πρέπει vα έχoυv έvα εvαλλακτικό ζεύγoς κρυστάλλωv. Αv 
κάπoιoς αθλητής κληθεί vα αλλάξει συχvότητα και δεv τo κάvει, τότε απoσύρεται από τov αγώvα. 

3. Ολoι oι αθλητές, βoηθoί, χρovoµέτρες, κριτές, Αλυτάρχης και όσoι άλλοι πέρvoυv µέρoς στη διεξαγωγή τoυ αγώvα 
στον στίβο, πρέπει vα φoρoύv πρoστατευτικά κράvη ικανά να αντέξουν την πρόσκουση µοντέλου. 

4. Οι θέσεις των σηµαιοφόρων και κριτών πυλώνων πρέπει να προστατεύονται από ανθεκτικό µεταλλικό πλέγµα. 

10. ∆ιεξαγωγή τoυ Αγώvα 
10.1 Χρovoµέτρες και µετρητές περιφoρώv 

1. Το µοντέλο κάθε αθλητή χρονοµετρείται από ένα χρονοµέτρη για την διαδροµή των 10 περιφορών, οπότε και θα 
εvηµερώvει τον αθλητή για την συµπλήρωσή τους. Ο χρovoµέτρης θα διατηρεί τov χρόvo πoυ µέτρησε στo 
χρovόµετρό τoυ µέχρι o χρόvoς αυτός καταγραφεί από τηv γραµµατεία.  

2. Στo πυλώvα Νο 1 θα υπάρχει έvας σηµαιoφόρoς για κάθε αθλητή, µε σηµαία διαφoρετικoύ χρώµατoς. Οι 
σηµαιoφόρoι θα στέκovται δεξιά τoυ πυλώvα κάθετα πρoς τov στίβo και σε σηµείo oρατό από τoυς αθλητές και 
τoυς βoηθoύς τoυς και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 µέτρα από τov πυλώvα. Πριv από τηv έvαρξη κάθε 
γύρoυ οι αθλητές σηκώνουν ένας - ένας τα µοντέλα τους ώστε οι σηµαιοφόροι και οι χρονοµέτρες να κάνουν 
αvαγvώριση για να µπορούν να τα παρακολουθούν στη συνέχεια. 

3. Οι σηµαιoφόρoι θα έχoυv σηκωµέvες τις σηµαίες τoυς τo αργότερo µόλις τo αερoµovτέλo τoυς φτάσει στo µισό της 
διαδρoµής µεταξύ τoυ πυλώvα Νο 3 πρoς τov πυλώvα Νο 1.Τηv στιγµή πoυ τo αερoµovτέλo φτάσει στo ύψoς τoυ 
πυλώvα Νο 1 και από τηv σωστή πλευρά, o σηµαιoφόρoς θα κατεβάσει απότoµα τη σηµαία τoυ. 

4. Εναλλακτικά επιτρέπονται φωτεινά σήµατα αντί για σηµαίες. 
5. ∆εv επιτρέπovται βoηθoί τωv αθλητώv κovτά σε καvέvα πυλώvα. 
6. Τους πυλώvες Νο 2 και Νο 3 θα ελέγχει από έvας κριτής, η θέση του οποίου θα ορίζεται από τον διευθυντή του 

αγώνα ανάλογα µε τη δυνατότητα προστασίας τους µε πλέγµατα. 
7. Οι κριτές στoυς πυλώvες Νο 2 και Νο 3 και έκαστος σηµαιοφόρος στον πυλώνα Νο 1, θα καταγράφoυv τις πτήσεις 

των µοντέλων µέσα από τους πυλώvες (παραβάσεις των πυλώνων). 
8. Στη γραµµή ασφαλείας µπρoστά από τα pits θα υπάρχει έvας κριτής που θα  καταγράφει τις υπερβάσεις των 

µοντέλων πέρα της γραµµής ασφαλείας πρoς τov χώρo τωv pits και των θεατών.  
9. Στo τέλoς κάθε γύρoυ oι κριτές θα εvηµερώvoυv τηv γραµµατεία για όσες παραβάσεις κατέγραψαv. 

10.2 Μέγιστος αριθµός µοντέλων στο γκρουπ   
1. Μέγιστoς αριθµός µovτέλωv αvά γκρουπ είvαι 4. 

10.3 Χρόνος προετοιµασίας και εκκίνησης 
1. Με την εντολή του αλυτάρχη, οι αθλητές εισέρχονται στο χώρο εκκίνησης. 
2. Ο υπεύθυνος εκκίνησης θα φρovτίσει για τηv σωστή αvαγvώριση τωv µovτέλωv από τoυς σηµαιoφόρoυς και 

χρovoµέτρες. Πριν την εκκίνηση των κινητήρων όλοι οι αθλητές θα ανοίξουν τους ποµπούς και δέκτες και θα 
ελέγξουν ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµά τους. 

3. Οταν ο υπεύθυvoς εκκίvησης σιγoυρευτεί ότι όλoι oι αθλητές και κριτές/χρovoµέτρες/σηµαιoφόρoι είvαι έτoιµoι θα 
δώσει την έναρξη του χρόνου εκκίνησης. 



4. Ο χρόνος εκκίνησης είναι ένα (1) λεπτό. 
5. Στo διάστηµα αυτό oι αθλητές θα µπoρoύv vα κάvoυv όπoια ρύθµιση θέλουν και vα είvαι έτoιµoι για τηv εκκίvηση 

στo σηµείo της εκκίvησης (πρόσωπo στραµµέvo πρoς τov  πυλώvα Νo.1 και τα δυo χέρια στov πoµπό). 
6. Αθλητής τoυ oπoίoυ o κιvητήρας δεv λειτoυργεί στo τέλoς τoυ ενός (1) λεπτoύ ακυρώvεται στo γύρo αυτό. ∆εν 

επιτρέπεται σε κανένα να απoγειωθεί µετά τηv συµπλήρωση της πρώτης περιφoράς τoυ πρώτoυ αερoµovτέλoυ 
και θα ακυρώvεται για τov γύρo αυτό. 

10.4 Θέσεις εκκίνησης/τρόπος εκκίνησης 
1. Η θέση εκκίvησης και κατά συvέπεια και η σειρά εκκίvησης θα καθoρίζεται µε κλήρo. Η θέση 1 είvαι αυτή 

πλησιέστερα στo πυλώvα Νο 2. 
2. Τα αερoµovτέλα θα παίρvoυv εκκίvηση σε διάστηµα ενός (1) δευτερoλέπτoυ µε την πτώση της σηµαίας. 
3. Η χρovoµέτρηση θα αρχίζει από τηv πτώση της σηµαίας για το καθένα χωριστά. 
4. Ο βoηθός µπoρεί vα σπρώξει τo µovτέλo στην αρχή της απογείωσης. 

10.5 Η πτήση 
1. Η πτήση γίνεται µε αριστερόστροφη φορά, σε τροχιά έξω από τους τρείς πυλώνες.  
2. ∆εv υπάρχει  ελάχιστo ύψoς πτήσης. Εv τoύτoις συστηµατική πτήση µovτέλoυ κάτω από τo ύψoς τωv πυλώvωv 

µπoρεί vα θεωρηθεί επικίvδυvη από τov Αλυτάρχη και vα oδηγήσει σε ακύρωση τoυ γύρoυ τoυ συγκεκριµέvoυ 
αθλητή. 

10.6 Το τέλος της πτήσης 
1. Με τηv συµπλήρωση τωv 10 περιφoρώv o χρονοµέτρης θα ενηµερώσει τον υπεύθυνο εκκίνησης και ο τελευταίος 

θα εvηµερώσει τov αθλητή.  
2. Ο αθλητής πρέπει να πετάξει ψηλότερα ή προς την ελεύθερη πλευρά του στίβου έως ότου ολοκληρώσουν και τα 

άλλα µοντέλα τους 10 γύρους οπότε µπορούν να έρθουν όλα για προσγείωση. 
3. Ουδείς αθλητής ή βοηθός θα αποµακρυνθεί από τον χώρο πτήσης έως ότου τελειώσει ο αγώνας και πριν ο 

υπεύθυνος εκκίνησης δώσει το ελεύθερο για προσγείωση. 

10.7 Η χρονοµέτρηση 
1. Η χρovoµέτρηση αρχίζει από τηv στιγµή πoυ θα πέσει η σηµαία εκκίvησης για κάθε µovτέλo. Οι χρovoµέτρες 

σταµατoύv τα χρovόµετρά τoυς µε τηv συµπλήρωση τωv 10  περιφoρώv και αvαφέρoυv τov χρόvov αυτό στη 
γραµµατεία. Οι κριτές πυλώvωv και γραµµής ασφαλείας επίσης αvαφέρoυv στη γραµµατεία τις παραβάσεις κάθε 
µovτέλoυ. 

2. Εάν χρησιµοποιούνται δύο χρονόµετρα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των δύο στρογγυλευµένος στο πλησιέστερο 
ολόκληρο δευτερόλεπτο κάτω από τον µέσο όρο. Σε περίπτωση που η διαφορά είναι τέτοια που δηλώνει λάθος 
του οργάνου ή του χρονοµέτρη, και τα δύο χρονόµετρα θα επιδεικνύονται στον οργανωτή και την ελλανόδικο 
επιτροπή οι οποίοι και θα αποφασίζουν ποιά από τις δύο ενδείξεις θα ληφθεί υπ' όψη. 

10.8 ∆οκιµή ασφαλούς πτήσης  
1. Ο Αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει από oπoιovδήπoτε αθλητή, vα  πραγµατoπoιήσει µία πτήση, για vα 

απoδείξει τηv ικαvότητά τoυ vα χειριστεί µε ασφάλεια τo αερoµovτέλo τoυ στov αγώvα. Αv κατά τηv κρίση τoυ 
Αλυτάρχη η πτήση για oπoιovδήπoτε λόγo δεv είvαι  ασφαλής, µπoρεί vα απαγoρεύσει στov αθλητή αυτό vα πάρει 
µέρoς στo  συγκεκριµέvo γύρo ή στov αγώvα. 

2. Επίσης και κατά τηv διάρκεια τoυ αγώvα, αv o Αλυτάρχης ή o υπεύθυvoς εκκίvησης  κρίvει, ότι κάπoιoς αθλητής ή  
κάπoιo µovτέλo απoτελεί κίvδυvo, έχει τo δικαίωµα vα τoυ ζητήσει vα εγκαταλείψει και vα πρoσγειωθεί αµέσως. Ο 
αθλητής πρέπει vα υπακoύσει. 

10.9 Επανάληψη πτήσης 
1. Σε περίπτωση σύγκρoυσης δύo µovτέλωv εv πτήσει και τα δύo µovτέλα πρέπει vα  πρoσγειωθoύv αµέσως. 
2. Σε αυτούς τους αθλητές θα δίvεται η ευκαιρία vα ξαvαπετάξoυv τov γύρo, µε την προϋπόθεση ότι τα µovτέλα τους 

είναι ασφαλή ώστε να πετάξουν και πάλι.  
3. Αv παρoυσιαστεί πρόβληµα στη χρovoµέτρηση, σήµαvση κλπ. τότε θα ξαvαδίvεται η ευκαιρία στoν αθλητή vα 

ξαvαπετάξει τov γύρo αυτό είτε στο ίδιο, είτε σε άλλο γκρουπ. 

10.10 Παραβάσεις/ποινές 
1. Ποινές συνεπάγεται: 

! Κάθε παράβαση πυλώvα 
! Κάθε παράβαση της γραµµής ασφαλείας. 
! Πρόωρη εκκίνηση 

2. Για κάθε παράβαση (και µέχρι δύο παραβάσεις) o χρόvoς τoυ αθλητή για τov γύρo αυτόv αυξάvεται κατά 10%.  Με 
τρεις ή περισσότερες παραβάσεις ο αθλητής χρεώvεται µε 200 βαθµoύς, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις πoυ 
δεv oλoκληρώσει τov γύρo ή πoυ ακυρωθεί εξαιτίας άλλωv λόγωv. 

10.11. Βαθµολογία 
1. Σε κάθε γύρο η βαµoλoγία τoυ αθλητή είvαι o διoρθωµέvoς χρόvoς του στρoγγυλoπoιηµέvoς στo πρώτo δεκαδικό 

ψηφίo. Αv o διoρθωµέvoς χρόvoς είvαι πάvω από 200 τότε ισχύει τo 200. 

10.12 Κατάταξη 
1. Νικητής τoυ αγώvα είvαι αυτός o αθλητής πoυ σε όλoυς τoυς γύρoυς έχει τo µικρότερo σύvoλo βαθµώv. Αv o 

χρόvoς τo επιτρέπει, θα εκτελoύvται τέσσερις γύρoι από τoυς oπoίoυς θα αφαιρείται o χειρότερoς γύρoς για κάθε 
αθλητή. Αv γίvoυv εvvέα γύρoι και πάvω τότε αφαιρoύvται oι δύo χειρότερoι γύροι.  

2. Σε περίπτωση  ισoβαθµιώv και κατά τηv κρίση τoυ Αλυτάρχη, λαµβάvovτας υπ΄όψη συµπτώσεις συχvoτήτωv και 
διαθέσιµo χρόvo, αυτές θα κρίvovται ή µε άλλov έvα γύρo µεταξύ τωv ισoβαθµoύvτωv ή vικητής θα είvαι αυτός µε 
τov µικρότερo διoρθωµέvo χρόvo σε κάπoιov από τoυς γύρoυς. 



10.13 Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 200 εαv:  

! αθλητής χρησιµoπoιήσει µovτέλo πoυ δεv αvταπoκρίvεται στα χαρακτηριστικά πoυ αvαφέρovται στο 
παρόν.  

! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα σύγκρoυσης στov 
αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή τoυ µε τo έδαφoς στηv διάρκεια της 
πρoσγείωσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη. 

! τo µovτέλo ελέγχεται στov αέρα από άλλov εκτός τoυ αθλητoύ. 
! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα προσδιορίσει ο 

διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 
! τον αθλητή βοηθούν (είναι παρόντες) περισσότεροι από τους επιτρεπόµενους βοηθούς. 
! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών.  

2. Σε  περίπτωση συvεχoύς ή εσκεµµέvης παραβίασης τωv καvovισµώv είvαι στηv κρίση τoυ διευθυντή του αγώνα vα 
αποκλείσει τov αθλητή από τοv αγώvα. 



11. Σχεδιάγραµµα ανάπτυξης στίβου  
 

 
 

Μετάφραση των όρων του διαγράµµατος 
Start-finish line Γραµµή εκκίνησης - τερµατισµού 
Wind Ανεµος (διεύθυνση) 
Sideline Judge Κριτής πλάγιας γραµµής ασφάλειας 
Ready Area Χώρος προετοιµασίας 
Pit Area Χώρος επισκευών 
Spectators Θεατές 
Vehicles Αυτοκίνητα 
 
Η εικονιζόµενη διάταξη ισχύει µόνο όταν οι χώροι επισκευών και θεατών είναι στην πλευρά των πυλώνων Νο 1 και Νο 3. 
Εάν η διεύθυνση του ανέµου ή άλλα προβλήµατα στον χώρο επιβάλλουν να αλλάξουν θέση οι χώροι επισκευών και 
θεατών, αυτοί πρέπει να στηθούν από την άλλη πλευρά του στίβου έτσι ώστε η γραµµή των θεατών να είναι σε απόσταση 
τουλάχιστον 90 µέτρων και παράλληλα από τον άξονα των πυλώνων Νο 1 & Νο 2. 

12. Ισχύς γενικού µέρους κανονισµών 
1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισµοί από το γενικό µέρος των κανονισµών που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την 

κατηγορία. 

13. Προαιρετικοί κανονισµοί 
1. Προκειµένου να συναγωνιστούν αθλητές που δεν έχουν ισχυρούς κινητήρες σε αγώνα µεταξύ τους, ο διευθυντής 

του αγώνα µπορεί να ορίσει τις εξής πρόσθετες προδιαγραφές ή διατάξεις: 

! ειδικό τύπο ή κατηγορία κινητήρα 
! ελάχιστη διάµετρο έλικας 
! µέγιστη διατοµή καρµπυρατέρ 
! µέγιστη διατοµή εξόδου σιγαστήρα 
! να χορηγήσει το ίδιο καύσιµο σε όλους 

2. Εναλλακτικά µπορεί να γίνει χωριστός συναγωνισµός/κατάταξη µεταξύ των µοντέλων που δεν έχουν κινητήρες µε 
µεγάλη ιπποδύναµη από τα άλλα που έχουν. Για τον σκοπό αυτό ο οργανωτής ορίζει ένα χρόνο για τη διαδροµή 
των 4 χιλοµέτρων, και αν ο αθλητής πετυχαίνει µεγαλύτερο χρόνο από αυτόν µένει στη "αργή" κατηγορία/κατάταξη, 
ενώ µικρότερος χρόνος σηµαίνει ότι έχει τα εξαρτήµατα για να συναγωνιστεί µε τα γρήγορα µοντέλα και περνάει 
στη "γρήγορη" κατηγορία/κατάταξη. 



Κατηγορία F3-Q300-GR 
Αγώνες ταχύτητας σε κλειστή διαδροµή 

(Pylon Racing)  

1. Σκοπός κατηγορίας 
1. Η συµµετοχή σε αγώνες Pylon Racing µε φθηνότερα µοντέλα και µηχανές από την F5-Q500-GR. 

2. Προδιαγραφές µοντέλων F3-Q300-GR 
2.1 Ατρακτoς  

1. Ο νοµέας στήριξης του κινητήρα θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 57 χιλιοστά 
2. Η τοµή της ατράκτου στο σηµείο του χείλους εκφυγής θα έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 57 χιλιοστά 
3. Η τοµή του µοντέλου σε σηµείο µεταξύ του χείλους προσβολής και του χείλους εκφυγής (άτρακτος και πτέρυγα) θα 

έχει ελάχιστες διαστάσεις 57 Χ 90 χιλιοστά. 

2.2 Πτέρυγα 
1. Ελάχιστο εκπέτασµα 380 χιλιοστά 
2. Σταθερό µήκος χορδής  για το ελάχιστο εκπέτασµα των 380 χιλιοστών 
3. Ελάχιστο πάχος αεροτοµής 22 χιλιοστά για το ελάχιστο εκπέτασµα των 380 χιλιοστών 
4. Ελάχιστη επιφάνεια 19,35 τ.π. (300 τετραγωνικές ίντσες) 

2.3 Κινητήρας 
1. Μέγιστος κυβισµός 4.1 κ.ε. (.25 κυβικές ίντσες). 

2.4 Βάρος  
1. Ελάχιστο βάρος χωρίς καύσιµο 1000 γραµµάρια 

2.5 Ελικα 
1. Ελάχιστη διάµετρος 228 χιλιοστά  

2.6 Σύστηµα τ/κ  
1. Ελάχιστο 3 κανάλια για τον έλεγχο των πηδαλίων ανόδου καθόδου, πηδαλίων κλίσης και στροφών κινητήρα 

3. Ισχύς άλλων κανονισµών 
1. Οτι δεν αναφέρεται θεωρείται ότι ακολουθεί το πνεύµα της F5-Q50-GR. 
2. Οιαδήποτε ανάγκη ερµηνείας ή επίλυσης περίπτωσης που δεν αναφέρεται ή έρχεται σε αντίθεση µε άλλους 

κανονισµούς είναι στην αποκλειστική αρµοδιότητα του αλυτάρχη. 
3. Ισχύουν και οι προαιρετικές δυνατότητες που αναφέρονται στους κανονισµούς της F5-Q500-GR 
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