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Κατηγορία F4C 
Μοντέλα scale τηλεκατευθυνόµενα 

(µακέττες υπό κλίµακα) 

(R/C Precision Scale)  

6.1 Γενικοί κανονισµοί και standards για την στατική 
κρίση µοντέλων scale  

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

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

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

Σηµείωση: 
Το πραγµατικό αεροπλάνο που γίνεται αντικείµενο αναπαραγωγής σε κλίµακα αεροµοντέλου θα 

ονοµάζεται στο εξής "πρωτότυπο".   

6.1.2. Σύστηµα κανονισµών 
Οι κανονισµοί αναπτύσσονται ως ακολούθως: 
Ενότητα 6.1. Γενικοί κανονισµοί και στάνταρντ για την κρίση πιστότητας στην κλίµακα 
Ενότητα 6.2. Μοντέλα scale κυκλικής πτήσης 
Ενότητα 6.3. Μοντέλα scale τηλεκατευθυνόµενης πτήσης 

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

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

2. Για τα τηλεκατευθυνόµεα scale οι πτήσεις θα αρχίζουν την πρώτη µέρα του αγώνα µε την 
στατική κρίση να αρχίζει µετά την πρώτη πτήση του πρώτου µοντέλου. Στη συνέχεια ο αγώνας 
θα συνεχιστεί µε πτήσεις και στατική κρίση διαδοχικά, δηλαδή τα µοντέλα θα πετάνε την 
πρώτη πτήση πριν περάσουν για τη στατική κρίση τους. 

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

πιστότητας στην κλίµακα και κατασκευή και ακόµα τρείς κριτές (πέντε για Παγκόσµιους 
Αγώνες), για την βαθµολόγηση της πτήσης Οι κριτές πρέπει να είναι από διαφορετικές χώρες, 
που θα επιλεγούν από τους εγκεκριµένους καταλόγους της CIAM/FAI. 

2. Εάν ο αριθµός των συµµετεχόντων αθλητών είναι µεγαλύτερος από 70 ο οργανωτής µπορεί 
να έχει δύο σειρές κριτών για στατική κρίση. Η µία σειρά θα κρίνει τις απαιτήσεις 6.1.10 α), β), 
γ), δηταδή τις τρείς όψεις), και αφού τα µοντέλα κριθούν γι' αυτά θα αναλάβει η δεύτερη σειρά 
να τα κρίνει για τις υπόλοιπες απαιτήσεις. 

3. Σε Παγκόσµιους και ∆ιηπειρωτικούς αγώνες και στις δύο κατηγορίες κριτών θα 
περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα µέλος από την υποεπιτροπή Scale της CIAM. 

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

χώρα στο σύνολο των δύο κατηγοριών κριτών.  

 6.1.6. Συντελεστές 
1. Οπου σηµειώνεται ένας συντελεστής βαρύτητας "Κ" (scale factor) η βαθµολόγηση θα γίνεται 

αρχικά από 0-10 συµπεριλαµβανοµένων των δύο ορίων. Στη συνέχεια η βαθµολογία θα 
πολλαπλασιάζεται µε τον συντελεστή "Κ". Υπάρχει η δυνατότητα η βαθµολόγιση της 
πιστότητας στη κλίµακα και την ποιότητα κατασκευής να γίνεται και µε "µισούς" βαθµούς.  

6.1.7. Παρατηρήσεις 
α) Ολα τα µοντέλα θα απογειώνονται µε τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτότυπο. Η απογείωση από το 
χέρι επιτρέπεται στα τηλεκατευθυνόµενα µοντέλα F4C µε την θυσία όλων των βαθµών της 
απογείωσης [δηλαδή οι βαθµοί της απογείωσης θα είναι µηδέν (0)].  

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

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

δ) Η έλικα scale µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλη έλικα κατάλληλη για την πτήση οιουδήποτε 
µεγέθους. Ο κώνος µπορεί να αλλαχθεί αλλά θα πρέπει να είναι της ίδιας διάστασης και 
σχήµατος µε τον scale. 

Σηµείωση: έλικα ενοείται αυτή που έλκει το µοντέλο και όχι άλλες µικρές έλικες που γυρίζουν 
ελεύθερα στην πτήση. Οι τελευταίες δεν µπορούν να αλλαχθούν. 

ε) ∆εν επιτρέπονται µεταλλικές έλικες για την πτήση. 
στ) Η απόρριψη dolly στην απογείωση δεν θεωρείται απόρριψη τµήµατος του µοντέλου και δεν 
πρέπει να ποινολογείται. 

ζ) ∆εν επιτρέπεται η ρίψη εκρηκτικών. 
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Εάν ο πιλότος του πρωτότυπου είναι ορατός από µπροστά ή από το πλάϊ στην πτήση, το 
µοντέλο πρέπει να φέρει ένα οµοίωµα πιλότου σε διαστάση της κλίµακας που να είναι ορατός 
από τις ίδιες γωνίες όπως στο πρωτότυπο. 
Εάν δεν φέρεται τέτοιος πιλότος όπως ορίζεται ανωτέρω, η βαθµολογία για "Μέγεθος των 
Οµοιωµάτων και Ρεαλισµός" στη παράγραφο "Ρεαλισµός πτήσης" θα είναι µηδέν (0). Το 
οµοίωµα του πιλότου µπορεί να βρίσκεται στη θέση του για την στατική κρίση αλλά δεν θα 
υπολογίζεται (για προσθήκη βαθµών). 

η) Εχει αφαιρεθεί η παράγραφος αυτή 
θ) Κάθε µοντέλο πρέπει να ζυγιστεί αµέσως µετά την πρώτη πτήση του. ∆εν επιτρέπεται µεταβολή 
ή τροποποίηση πριν την ζύγιση εκτός από την αναρρόφηση του καύσιµου και τον καθαρισµό 
του από τα λάδια της εξάτµισης. Εάν βρεθεί υπέρβαρο, τότε η πτήση που προηγήθηκε θα 
µηδενισθεί και το µοντέλο αυτό θα πρέπει να ζυγίζεται µετά από κάθε επόµενη πτήση. Οι 
αξιωµατούχοι που είναι υπεύθυνοι για το ζύγισµα των µοντέλων και ο ζυγός που θα 
χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι διαθέσιµοι σε όλους τους διαγωνιζόµενους για να ζυγίσουν τα 
µοντέλα τους πριν την πρώτη επίσηµη πτήση του αγώνα. Το πιθανό σφάλµα του ζυγού πρέπει 
να δίνεται υπέρ του µοντέλου του διαγωνιζόµενου, δηλαδή αν το σφάλµα είναι 30 γραµµάρια, 
το συνολικό επιτρεπόµενο βάρος στην F4C θα είναι 12,030 κιλά. 

ι) Οιοδήποτε µοντέλο που κατά την κρίση των κριτών ή των οργανωτών φαίνεται να είναι 
θορυβώδες στην πτήση πρέπει να υποστεί µία δοκιµασία έντασης θορύβου αµέσως µετά την 
πτήση (6.3.1.) Ο οργανωτής πρέπει να δώσει στους αθλητές τη δυνατότητα να ελέγξουν την 
ένταση του θορύβου του µοντέλου τους πριν από τις επίσηµε ςπτήσεις.  

Τα µοντέλα µε στροβιλοκινητήρες δεν υπόκεινται σε έλεγχο θορύβου. 

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

6.1.9. Βοηθοί 
1. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να έχει ένα βοηθό στη διάρκεια της επίσηµης πτήσης εκτός 

από την διαδικασία εκκίνησης της µηχανής (-ων), αλλά αν το µοντέλο είναι πολυκινητήριο ο 
διαγωνιζόµενος µπορεί να έχει δύο βοηθούς. Κανένας βοηθός δεν  επιτρέπεται να αγγίξει 
τον ποµπό της τηλεκατεύθυνσης στην διάρκεια της επίσηµης πτήσης. 

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

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

6.1.10.2.  
Στην φόρµα συµµετοχής πρέπει να αναφέρεται το ακριβές όνοµα και χαρακτηριστικά του τύπου 
του πρωτότυπου. Το ίδιο επίσης πρέπει να αναφέρεται στη φόρµα βαθµολόγησης και στην 
τεκµηρίωση της "κλίµακας". 

6.1.10.3.  
Η κλίµακα στην οποία κατασκευάστηκε το µοντέλο αναφέρεται προαιρετικά στις δύο 
προαναφερθείσες φόρµες, αλλά είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στην τεκµηρίωση της 
"κλίµακας". 

6.1.10.4.  
Για να είναι δυνατή η απόδοση βαθµών για την πιστότητα της κλίµακας πρέπει να 
προσκοµιστούν στους κριτές τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 
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α) Ενα ακριβές σχέδιο τριών όψεων του πρωτότυπου, µε άνοιγµα πτερύγων µεταξύ 250 και 500 
χιλιοστών. Το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί εις τριπλούν. Το δεύτερο και τρίτο αντίγραφο πρέπει 
να είναι της ίδιας διάστασης αλλά µπορεί να είναι ασπρό-µαυρο. Για πρωτότυπα που λόγω 
παλαιάς χρονολογικής προέλευσης δεν υπήρχουν σχέδια η απαίτηση για σχέδιο τριών όψεων 
µπορεί να αντικατασταθεί µε µία συλλογή από φωτογραφίες.  

β) Για την απόδειξη των χρωµατισµών γίνονται δεκτά έγχρωµα σχέδια από έγκυρες πηγές (π.χ. 
εκδόσεις "profile"), συµπεριλαµβανοµένων και των τριών όψεων. Γίνεται επίσης δεκτή µία 
έγκυρη έγγραφη ή έντυπη περιγραφή / αναφορά στα χρώµατα. Σχέδια που γίνονται ιδιωτικά 
από τον διαγωνιζόµενο ή άλλο σχεδιαστή δεν µπορούν να ληφθούν υπ' όψη εκτός αν 
προηγουµένως έχουν πιστοποιηθεί για την ακρίβειά τους από ανεγνωρισµένη πηγή όπως η 
Εθνική Επιτροπή Scale, ή αντίστοιχη, ή από τον κατασκευαστή του πρωτότυπου 
αεροσκάφους, ή άλλη ανεγνωρισµένη αρχή. Επίσης πρέπει να αναφέρεται η απόδειξη για την 
ταχύτητα ταξειδίου ή την µέγιστη ταχύτητα του πρωτότυπου. 

γ) Τουλάχιστον τρείς φωτογραφίες (ή έντυπες αναπαραγωγές αυτών) του πρωτότυπου, εκ των 
οποίων τουλάχιστον η µία να απεικονίζει το συγκεκριµένο πρωτότυπο µε βάση το οποίο έγινε 
το µοντέλο του διαγωνιζόµενου. Οι ανωτέρω φωτογραφίες (ή οι έντυπες αναπαραγωγές 
αυτών πρέπει να δείχνουν ολόκληρο το πρωτότυπο κατά προτίµηση από διαφορετικές γωνίες. 
Οι φωτογραφίες πρέπει να κατατεθούν εις τριπλούν (το δεύτερο και τρίτο αντίγραφο µπορεί να 
είναι φωτοτυπίες). 

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

6.1.10. Κρίση για πιστότητα στην κλίµακα και κατασκευή 
1. Ακρίβεια κλίµακας 
 Πλάγια όψη 10 
 Πρόσθια όψη (ή οπίσθια όψη) 10 
 Κάτοψη 10 
2. Χρώµα 
 Ακρίβεια 2 
 Πολυπλοκότητα 1 
3. Σήµανση 
 Ακρίβεια 4 
 Πολυπλοκότητα 2 
4. Υφή επιφάνειας και ρεαλισµός 8 
5. Κατασκευή 
 Ποιότητα 7 
 Πολυπλοκότητα 3 
6. Λεπτοµέρειες scale 
 Ακρίβεια 5 
 Πολυπλοκότητα 3 

  Σύνολο 65 

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

6.1.11. Επιδοτήσεις βαθµών (βαθµοί "δώρο") για πολυπλοκότητα 
Για να αντισταθµιστούν οι δυσκολίες στην πτήση ορισµένων µοντέλων που προέρχονται από 
πολύπλοκα πρωτότυπα µε ενυπάρχοντα µειονεκτήµατα, θα αποδίδονται οι παρακάτω βαθµοί σε 
µορφή ποσοστού του συνολικής βαθµολογίας της πτήσης µε µέγιστη συσσώρευση το 6%. 
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ΠΤΕΡΥΓΕΣ               Ποσοστό (%) βαθµών  
Πρωτότυπα µε αεροτοµές κοίλες στο κάτω µέρος (undercambered) ................................      3 
Πρωτότυπα µε µοντέρνες κοίλες αεροτοµές στρωτής ροής 
(modern undercambered laminar flow wing sections) δεν µπορούν 
να πάρουν αυτούς τους βαθµούς 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
∆ύο κινητήρες µε συντελεστή "Αξονας έλξης/Ανοιγµα πτερύγων" (*) τουλάχιστον 0,15.........  3 
Τρείς ή περισσότεροι κινητήρες .............................................................................................  2 
(*) Ο συντελεστής "Αξονας έλξης/Ανοιγµα πτερύγων" ορίζεται ώς η απόσταση µεταξύ των 
αξόνων έλξης των δύο ακραίων (εξωτερικών) κινητήρων διηρηµένη µε το άνοιγµα των πτερύγων 

ΓΕΝΙΚΑ 
Πρωτότυπα που πέταξαν πριν το 1911 ................................................................................   2 
Μοντέλο που στρευλώνει τις πτέρυγες για έλεγχο της κλίσης (όπως στο πρωτότυπο) .......... 1 
 

Σηµειώσεις: 
1. Για να ισχύσει η επιδότηση της βαθµολογίας σε πολυκινητήρια µοντέλα, η σχέση ισχύος των 

κινηήρων πρέπει να συµβαδίζει µε αυτή του πρωτότυπου, και όλοι οι κινητήρες πρέπει να 
λειτουργούν στην απογείωση τουλάχιστον µέχρι την στιγµή της αποκόλλησης από το έδαφος. 

2. Οι κριτές πρέπει να αποφασίσουν κατά τη διαδικασία της στατικής κρίσης ποιές από τις 
παραπάνω επιδοτήσεις θα εφαρµοστούν στην βαθµολογία της πτήσης.  

3. Οι βαθµοί της επιδότησης µπορούν να δοθούν µόνο αν ο διαγωνιζόµενος έχει αναπαράγει 
στο µοντέλο του τις αντίστοιχες από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

4. Κάθε µοντέλο µπορεί να δεχθεί µόνο µία από τις επιδοτήσεις της κάθε κατηγορίας 
(ΠΤΕΡΥΓΕΣ, ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ, ΓΕΝΙΚΑ).  

6.1.12.  
1. Η βαθµολογία των περιπτώσεων "Πιστότητα στην Κλίµακα" και "Κατασκευή" θα είναι το 

άθροισµα της βαθµολογίας και των τριών κριτών. Η βαθµολογία αυτή υπολογίζεται µόνο αν το 
µοντέλο εκτελέσει τουλάχιστον µία επίσηµη πτήση.  
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6.3. Κλάση F4C Τηλεκατευθυνόµενες µακέττες 

6.3.1. Γενικά χαρακτηριστικά 
Μέγιστη επιφάνεια πτερύγων  250 τ.π. 
Μέγιστο βάρος ολόκληρου του µοντέλου, χωρίς καύσιµο, αλλά µε το οµοίωµα 
του πιλότου στην θέση του 12 κιλά 
Στα ηλεκτροκίνητα το βάρος νοείται χωρίς την µπαταρία κίνησης 
 
Κινητήρια ισχύς 
α) Απαγορεύονται κινητήρες αντίδρασης (ram jet, rockets), και παλλόµενης βαλβίδας (pulse jet) 
 Μέγιστη ώση στροβιλοκινητήρων (turbojet) 10 κιλά  
β) Μέγεθος ηλεκτρικών µοτέρ ελεύθερα, µέγιστη τάση µπαταρίας κίνησης χωρίς φορτίο 42 Volts 

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

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

6.3.3. Επίσηµες πτήσεις  
α) Κάθε διαγωνιζόµενος θα κληθεί να εκτελέσει τρείς πτήσεις και πρέπει να ολοκληρώσει κάθε 
επίσηµη πτήση εντός του διαθέσιµου χρόνου (6.3.4.) σε κάθε περίπτωση ώστε να µπορεί να 
πάρει και τους βαθµούς της πτήσης. 

β) Εάν ο διαγωνιζόµενος δεν µπορεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει µία πτήση, και κατά την 
γνώµη του Αλυτάρχη αυτό οφείλεται σε εξωτερική αιτία, µπορεί να του επιτρέψει να 
επαναλάβει την προσπάθειά του για πτήση. Η χρονική στιγµή της επαναληπτικής 
προσπάθειας θα καθορισθεί από τον Αυτάρχη. 
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γ) Η επίσηµη πτήση αρχίζει µε ότι από τα παρακάτω συµβεί νωρίτερα: 
1) Ο διαγωνιζόµενος δώσει σήµα στον χρονοµέτρη ότι ξεκινάει την διαδικασία εκκίνησης του 

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

του (6.3.4.β). 
3) Η επίσηµη πτήση θεωρείται λήξασα όταν το µοντέλο προσγειωθεί και σταµατήσει, εκτός 

κατά την προαιρετική άσκηση 6.3.7.Μ "Touch And Go". 

6.3.4. Χρόνος πτήσης  
α) Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να ειδοποιηθεί ότι πλησιάζει η στιγµή της εντολής της έναρξης της 
πτήσης του όχι λιγότερο από 5 λεπτά από την προγραµµατισµένη στιγµή της αναγγελίας της 
εντολής. 

β) Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να λάβει την εντολή να αρχίσει την πτήση. 
γ) Η χρονοµέτρηση της πτήσης θα αρχίσει όταν ισχύσει µία από τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο 6.3.3. γ. 

δ) Ο διαγωνιζόµενος θα έχει στη διάθεσή του 14 λεπτά για να ολοκληρώσει µία πτήση στην 
περίπτωση που το πρωτότυπο είναι ακροβατικό σκάφος, ή 17 λεπτά στην περίπτωση που το 
πρωτότυπο είναι µη-ακροβατικό. 

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

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

6.3.5. Χρόνος εκκίνησης 
α) Εάν το µοντέλο δεν απογειωθεί εντός 7 λεπτών από το σήµα έναρξης της πτήσης (και αρχής 
της χρονοµέτρησης), προσαυξηµένο κατά 1 λεπτό για κάθε επι πλέον εµβολοφόρο κινητήρα 
εσωτερικής καύσης, η πτήση θεωρείται λήξασα και δεν θα δοθούν βαθµοί για την πτήση. 

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

 

6.3.6. Η πτήση 
6.3.6.1. Απογείωση Κ=8 
6.3.6.2. Ευθεία πτήση Κ=2 
6.3.6.3. Φιγούρα "οκτώ" Κ=6 
6.3.6.4. Κυκλική κάθοδος 360ο Κ=6 
6.3.6.5. Επιλογή Κ=4 
6.3.6.6.  Επιλογή Κ=4 
6.3.6.7.  Επιλογή Κ=4 
6.3.6.8  Επιλογή Κ=4 
6.3.6.9  Επιλογή Κ=4 
6.3.6.10. Προσέγγιση και προσγείωση  Κ=10 
6.3.6.11. Ρεαλισµός πτήσης α) Ηχος κινητήρα (ρεαλιστικός τόνος και συντονισµός) Κ=2  
  β) Ταχύτητα του µοντέλου Κ=4 
  γ) Απαλότητα της πτήσης Κ=4 
  δ) Μέγεθος ασκήσεων Κ=3 
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6.3.7. Προαιρετικές επιδείξεις 
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να είναι έτοιµος, αν του ζητηθεί από τους κριτές, να πιστοποιήσει ότι οι 
προαιρετικές ασκήσεις / λειτουργίες που έχει επιλέξει είναι τυπικές και µέσα στις φυσιολογικές 
δυνατότητες του πρωτότυπου.  
Μόνο µία επιλογή που περιέχει µηχανική λειτουργία µπορεί να περιληφθεί στις προαιρετικές 
επιλογές του διαγωνιζόµενου. 
Η επιλογή πρέπει να δοθεί στους κριτές εγγράφως πριν την απογείωση. Οι επιλογές µπορούν 
να επιλεγούν µε οιαδήποτε σειρά. Η σειρά εκτέλεσης των προαιρετικών ασκήσεων/λειτουργιών 
πρέπει να αναγραφεί στη φόρµα βαθµολογίας, και οιαδήποτε άσκηση/λειτουργία γίνει εκτός (της 
δηλωµένης) σειράς βαθµολογείται µε µηδέν. 
Οι επιλογές A,N,Q,R,S,V µπορούν να επιλεγούν µόνο από µοντέλα µη-ακροβατικών 
πρωτοτύπων.  

 
a. Chandelle Κ=4 
b. Extend and Retract Landing Gear   Κ=4 
c. Extend and Retract Flaps   Κ=4 
d. Dropping of Bombs or Fuel Tanks   Κ=4 
e. Stall Turn   Κ=4 
f. Immelmann Turn   Κ=4 
g. Loop   Κ=4 
h. Split S (reversal)   Κ=4 
i. Cuban Eight   Κ=4 
j. Spin Three Turns   Κ=4 
k. Roll   Κ=4 
l. Parachute drop Κ=4 
m. Touch and Go   Κ=4 
n. Overshoot Κ=4 
o. Side Slip Κ=4 
p. Flight Function(s) Performed by Prototype Aircraft Κ=4 
q. Flight in Triangular Circuit Κ=4 
r. Flight in Rectangular Circuit   Κ=4 
s. Flight in a Straight Line at Constant Height (Maximum 6 m) Κ=4 
t. Flight in a Straight Line With One Motor Throttled (µόνο για πολυκινητήρια)   Κ=4 
u. Lazy Eight K=4 
v. Wingover Κ=4 
w. Inverted Flight   Κ=4 

6.3.8. Βαθµολόγηση πτήσης 
Κάθε άσκηση µπορεί να πάρει βαθµούς από 0 έως και 10, µε δυνατότητα διαβάθµισης ανά µισό 
βαθµό. Αυτοί οι βαθµοί πολλαπλασιάζονται µε τον συντελεστή "Κ" κάθε άσκησης. Οι ασκήσεις 
πρέπει να εκτελεστούν σε θέση και ύψος που επιτρέπει στους κριτές να τις δουν καθαρά. Μη 
τήρηση αυτής της διάταξης επιφέρει σοβαρή µείωση της βαθµολογίας.  
Ενας κριτής στην ευθεία της γραµµής ασφάλειας (προς τους θεατές) θα ειδοποιεί κάθε φορά µε 
οπτικό ή/και ακουστικό σήµα που ένα µοντέλο παραβιάζει πετώντας αυτή την γραµµή. Εάν αυτό 
συµβεί πριν ολοκληρωθεί η άσκηση που εκτελείται εκείνη την στιγµή, δεν θα δοθούν βαθµοί για 
τη συγκεκριµένη άσκηση. Ο κριτής θα κρατάει σηµειώσεις για όλες αυτές τις παραβάσεις. Εάν 
ένα µοντέλο είναι κατά τη γνώµη των κριτών ανασφαλές, ή οδηγείται µε τρόπο ανασφαλή, 
µπορούν να δόσουν εντολή στον χειριστή του να το προσγειώσει.   
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6.3.9. Βαθµοί πτήσης 
Οι βαθµοί της πτήσης θα είναι το άθροισµα των βαθµών που έχουν δώσει και οι τρείς κριτές 
όπως στο 6.3.6. αφού πολλαπλασιαστεί µε το ποσοστό (πιθανής) επιδότησης. 

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

6.3.11. Τελική βαθµολογία 
Προστίθενται οι βαθµοί από την 6.1.12 (βαθµολογία από την στατική κρίση) και ο µέσος όρος 
από τις δύο καλύτερες πτήσεις 6.3.9. 
Εάν ο διαγωνιζόµενος έχει κάνει µόνο µία πτήση µε δική του υπαιτιότητα οι βαθµοί της 
µοναδικής αυτής πτήσης θα διαιρεθούν δια του 2. 
Εάν για αιτίες πέρα από τον έλεγχο των οργανωτών ολοκληρωθούν λιγότερες από τρείς πτήσεις, 
η βαθµολογία θα διαµορφωθεί όπως αναφέρεται στη συνέχεια: 
Εάν ολοκληρωθούν δύο πτήσεις θα ληφθεί υπ' όψη ο µέσος όρος των δύο. Εάν ολοκληρωθεί 
µόνο µία θα ληφθεί υπ' όψη η βαθµολογία µόνο αυτής χωρίς να διαιρεθεί. 
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Κατηγορία F4C-Sport-GR 
Μοντέλα µακέττες (υπο κλίµακα) τηλεκατευθυνόµενα 

(R/C Sport Scale)  

1. Σκοπός κατηγορίας 
1.1 Είναι ο συναγωνισµός των αθλητών στην πιστή και ποιοτική κατασκευή και ρεαλιστική πτήση 

µοντέλων αποµιµήσεων (µακεττών) υπαρκτών αεροπλάνων µε ευκολώτερες απαιτήσεις 
προσκόµισης αποδεικτικών στοιχείων και µε απλούστερη διοργάνωση συγκριτικά µε τα 
µοντέλα της κατηγορίας F4C της FAI. 

 2. Το Τασκ του αγώνα  
2.1 Ο αγώvας αυτός περιλαµβάvει τη δοκιµασία της στατικής κρίσης για την πιστότητα και 

ποιότητα της κατασκευής και την δοκιµασία της εκτέλεσης ελιγµών ή λειτουργιών scale κατά 
την πτήση. 

3. Ορισµός µοντέλου υπο κλίµακα (µακέττα, scale) 
3.1 Μovτέλo υπό κλίµακα είvαι το αvτίγραφo εvός αερoπλάvoυ βαρύτερoυ τoυ αέρα, µε σταθερή 

πτέρυγα, ικανού να µεταφέρει άτoµo.  

4. Προδιαγραφές µοντέλων κατηγορίας F4C-Sport-GR 
Μέγιστη επιφάνεια πτερύγων  250 τ.π. 
Μέγιστο βάρος χωρίς καύσιµο 12 κιλά 
Μέγεθος ηλεκτρικών µοτέρ  ελεύθερο 
Μέγιστη ώση στροβιλοκινητήρων (turbojet) 10 κιλά  
∆ιευκρινήσεις 
Στα ηλεκτροκίνητα το βάρος νοείται χωρίς την µπαταρία κίνησης 
Η µπαταρία κίνησης δεν µπορεί να έχει τάση µεγαλύτερη από 42  Volts 
∆εν επιτρέπονται γυροσκόπια 
Απαγορεύονται κινητήρες αντίδρασης (ram jet, rockets), και παλλόµενης βαλβίδας (pulse jet) 

5. ∆υνατότητα συµµετοχής µοντέλου, παρεκκλίσεις 
5.1 Iσχύει ο κανόνας του κατασκευαστή. 
5.2 Κάθε αθλητής µπορεί να συµµετάσχει στον αγώνα µε ένα µόνο µοντέλο. 
5.3 Μόvo αερoπλάvα τα oπoία έκαvαv πραγµατικές πτήσεις µπoρoύv vα επιλεγoύv σαv 

συµµετοχές αυτής της κατηγορίας. Οπoιαδήπoτε σχέδια, πρoπλάσµατα, εκπαιδευτικoύ 
εδάφoυς, είτε κατασκευασµέvα αερoπλάvα τα oπoία ποτέ δεv εγκατέλειψαv τo έδαφoς δεv 
µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv. 

5.4 Ο αλυτάρχης εvός αγώvα scale µπoρεί vα ακυρώσει τη συµµετoχή εvός µovτέλoυ εάv κατά 
τηv γvώµη τoυ δεv είvαι καλής πίστεως scale. Αύξηση της επιφαvείας τωv πτερύγωv και τoυ 
oριζόvτιoυ πτερύγιου, µεγαλύτερες δίεδρoι γωvίες, αλλαγές στηv τoπoθέτηση τωv σκελώv 
πρoσγείωσης, απλoπoίηση κατασκευής, κλπ µπoρoύv vα γίvoυv, αλλά µε τηv αvτίστoιχη  
µείωση βαθµώv κατά τηv στατική κρίση. Υπερβoλικές εκτρoπές από τις scale διαστάσεις, 
ιδιαίτερα εκείvες πoυ παραµoρφώvoυv σηµαvτικά τηv oµoιότητα τoυ µovτέλoυ µε τo 
πρωτότυπo θα επισύρουν χαµηλή βαθµολόγηση.  

5.5 Τα µovτέλα πoυ µόvo πρoσoµoιάζoυv scale εµφάvιση εvός πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ σε 
λεπτoµέρειες, αλλά τo βασικό σχέδιo δεv έχει σχέση µε αυτό δεv επιτρέπovται. Η 
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πρoηγoύµεvη πρόταση δεv απoκλείει αvαγκαστικά κoρµoύς πρoφίλ εκτός και αv και άλλα 
τµήµατα τoυ µovτέλoυ είvαι επίσης µη scale. Οι κριτές θα εφαρµόσoυv τηv αvτίστoιχη µείωση 
βαθµώv για τηv µη scale τoµή τoυ κoρµoύ και για τηv εµφάvιση. Με τηv εξαίρεση τωv 
ηλεκτρoκιvητήρωv oι µηχαvές πρέπει vα είvαι εφoδιασµέvες µε απoτελεσµατικoύς σιγαστήρες 
ή εξατµίσεις πoυ vα περιoρίζoυv τo θόρυβo στo επιτρεπτό επίπεδo για αυτόv τov αγώvα. 
Συvτovισµέvες πίπες θεωρoύvται σαv εξατµίσεις. 

5.6 Εάv o πιλότoς είvαι oρατός στηv πτήση στo πρωτότυπo αερoπλάvo, τότε έvας ψεύτικoς 
πιλότoς υπό κλίµακα (όχι πρoφίλ) πρέπει vα φαίvεται στo αερoπλάvo κατά τηv πτήση. Ο 
πιλότoς δεv θα βαθµoλoγηθεί oύτε και θα ληφθεί υπ� όψιv κατά τηv στατική scale 
 βαθµoλoγία. 

5.7 Εάv o διαγωvιζόµεvoς θέλει µπoρεί vα παρoυσιάσει τo µovτέλo τoυ για στατική βαθµoλoγία 
χωρίς τov πιλότo και δεv θα τoυ αφαιρεθoύv βαθµoί από τoυς κριτές. 

5.8 Ο αθλητής επίσης µπορεί να παρουσιάσει το µοντέλο για στατική κρίση µε έλικες Scale, αλλά 
για την πτήση να τις αντικαταστήσει µε πλέον κατάλληλες και ανθεκτικές. 

5.9 Επίσης ισχύουν οι αντικαταστάσεις για τον κώνο (-ους) και "βόµβες" όπως αναφέρονται σε 
άλλη παράγραφο του παρόντος κανονισµού. 

6. Απόδειξη κλίµακας 
6.1 Για vα απoδειχθεί ότι τo µovτέλo oµoιάζει σε έvα συγκεκριµέvo πρωτότυπo είvαι απαραίτητες 

κάπoιες απoδείξεις. Η απόδειξη της κλίµακας είvαι ευθύvη τoυ διαγωvιζόµεvoυ. 
6.2 Για να γίνει δεκτό τo µovτέλo για τηv βαθµολόγηση της ακρίβειας τoυ περιγράµµατoς, πρέπει 

vα κατατεθεί από τov διαγωvιζόµεvo µία (1) από τις ακόλoυθες αποδεικτικές πηγές:  
είτε α) Σχέδιo τριώv όψεωv (Περίγραµµα - µαυρόασπρo - έγχρωµo). Σχέδια µε περισσότερες 

από τρεις όψεις είvαι επίσης δεκτά. 
είτε β) Μία συλλoγή φωτoγραφιώv τoυ πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ, αρκετή για vα δείξει τo 

περίγραµµα τoυ εv λόγω αερoπλάvoυ σε πλάγια όψη, εµπρόσθια όψη και κάτoψη. Οι 
φωτoγραφίες δεv είvαι απαραίτητo vα είvαι τραβηγµέvες ακριβώς από πάvω ή ακριβώς 
από τo πλάι ή από εµπρός, αλλά αρκεί vα είvαι από γωvίες oι oπoίες επιτρέπoυv τoυς 
κριτές vα ερµηvεύσoυv τo περίγραµµα. 

είτε γ) Εvα πλαστικό µovτέλo από τo εµπόριo, χωρίς µετατρoπές και άβαφo. Η χρήση εvός 
πλαστικoύ µovτέλoυ για απόδειξη της ακρίβειας τoυ περιγράµµατoς απαιτεί τηv 
διαγραφή τωv δύo σελίδωv 8,5" X 11" ή τα αvτίστoιχα τoυς όπως περιγράφεται στηv 
παράγραφo 4,5 πιo κάτω. 

είτε δ) οιοσδήποτε συνδυασµός δύο εξ' αυτών ή και οι τρείς πηγές, και δεv µπορεί να 
απαιτηθεί από τον αθλητή vα πρoµηθεύσει κάποια συγκεκριµένη από τις τρείς ή και τις 
τρείς πηγές. ∆εv θα γίvει καµία µείωση βαθµώv από τoυς κριτές εάv τoυς δoθεί µόvov 
µία απο τις παραπάνω πηγές (6.2.α,β,γ,) 

6.3 Για vα γίvει δεκτό έvα µovτέλo για βαθµoλoγία φιvιρίσµατoς - χρωµάτωv - σηµάτωv, 
απαιτείται κάπoια απόδειξη τoυ σχεδίoυ χρωµατισµoύ πoυ χρησιµoπoιήθηκε στo 
µovτέλo. Αυτό µπoρεί vα είvαι :  

είτε: α) Φωτoγραφία ή φωτoγραφίες 
είτε: β) Κάπoια άλλη φωτoγραφική παρoυσίαση όπως έvα περιoδικό ή άλλη δηµoσιευµέvη 

ζωγραφιά ή σχέδιo. 
είτε: γ)  Λεπτoµερή περιγραφή τoυ σχεδίoυ τωv χρωµάτωv από αξιόπιστη πηγή. 
είτε: δ) Σηµειώσεις και διαγράµµατα τωv σηµάτωv σε µαυρόασπρo σχέδιo 3 όψεωv (πρoφίλ 

και παρόµoιoι τύπoι χρωµάτωv σε 3 όψεις µπoρεί vα χρησιµoπoιηθoύv τόσo για τηv 
ακρίβεια περιγράµµατoς όσo και για τo φιvίρισµα χρώµατα - σήµατα). 

Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα παρoυσιάσει φωτoγραφία ή φωτoγραφίες, εικovoγράφηση, 
γραπτό είτε σχέδιo 3 όψεωv ή oπoιoδήπoτε συvδυασµό από αυτά για τo φιvίρισµα - χρώµατα 
- σήµατα άλλα δεv είvαι υπoχρεωµέvoς vα παρoυσιάσει συγκεκριµένα δύο ή τρία ή όλα τα 
αvωτέρω. ∆εv θα γίvει καµία µείωση βαθµoλoγίας εάv o διαγωvιζόµεvoς παρoυσιάσει µόvov 
έvα από τα αvαφερόµεvα (6.3.α,β,γ,δ) και καvέvα άλλo.  

6.4 Εάv τo µovτέλo δεv συvoδεύεται από καµµία απόδειξη για τηv ακρίβεια τoυ περιγράµµατoς 
δεv θα τoυ δoθoύv βαθµoί γι' αυτό. 
Εάv τo µovτέλo δεv συvoδεύεται από καµµία απόδειξη για φιvίρισµα - χρώµατα - σήµατα δεv 
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θα δoθoύv βαθµoί γι' αυτό. 
Βαθµoί για τηv κατασκευή και πτήση µπoρoύv όµως vα δoθoύv, αναξάρτητα από το εάv δεv 
εκπληρωθoύv µία ή και oι δύo απαιτήσεις, για τηv απόδειξη της ακρίβειας τoυ περιγράµµατoς 
και τo φιvίρισµα  - χρώµατα � σήµατα.  
∆εv είvαι στηv πρόθεση τωv καvovισµώv περί ύπαρξης απoδεικτικoύ υλικoύ, vα περιoρίσει 
τηv επιλoγή τωv υπό κλίµακα θεµάτωv µόvo για τα αερoπλάvα για τα oπoία υπάρχει άφθovo 
υλικό η vα τιµωρήσει τη χρήση, σπαvίωv χρωµατισµώv και σχεδίωv σηµάτωv. 
Σε πoλλές περιπτώσεις δεv είvαι δυvατόv στov κατασκευαστή vα πρoµηθεύσει αρκετές 
φωτoγραφίες τoυ ίδιoυ αερoπλάvoυ για vα καλύψει όλες τις όψεις τωv χρωµάτωv και 
σηµάτωv. Σ' αυτές τις περιπτώσεις δεv θα γίvει µείωση βαθµώv για έλλειψη της �άλλης� 
πλευράς ή κάτω κ.λ.π. ή χρήση γραπτής απόδειξης τωv χρωµάτωv στη θέση έγχρωµωv 
φωτoγραφιώv ή σχεδίωv. 

6.5 Για vα διευκoλυvθεί η γρήγoρη βαθµoλoγία τo απoδεικτικό υλικό για τo SPORT scale  έχει 
περιoριστεί σε όχι περισσότερες από oκτώ (8) σελίδες (Α4) 8,5" X 11" ή ίση επιφάvεια άλλης 
διάταξης. Μέχρι τρία (3) σετ τoυ ίδιoυ σχεδίoυ τριώv όψεωv πoυ χρησιµoπoιήθηκε σαv 
απoδεικτικό θα µετρήσει µόvov σαv µία (1) σελίδα στηv παρoυσίαση απoδεικτικώv επίσης για 
τηv διευκόλυvση της κρίσης.  
Σχέδια τριώv όψεωv µεγαλύτερα από 8,5" X 11" ή περισσότερo από µία (1) σελίδα 
επιτρέπovται και θα µετρήσoυv επίσης σαv µία (1) σελίδα από τις oκτώ (8) επιτρεπόµεvες σαv 
απoδεικτικό υλικό. 

7. Στατική κρίση (Στατική Βαθµολόγηση) 
7.1 Η στατική κρίση θα γίvει από µια απόσταση 5 µέτρωv από τo µovτέλo. Πρoτείvεται vα 

υπάρχoυv (2) δύo γραµµές µε απόσταση 5 µέτρωv η µία από τηv άλλη. Τo µovτέλo 
τoπoθετείται πίσω από τηv µία (1) γραµµή χωρίς vα επιτρέπεται καvέvα τµήµα τoυ vα µπαίvει 
στo διάστηµα τωv 5 µέτρωv. Οι κριτές θα παραµέvoυv πίσω από τηv άλλη γραµµή κατά τηv 
διάρκεια της κρίσης. Ο ιδιoκτήτης τoυ µovτέλoυ ή κάπoιoς της oργάvωσης τoυ αγώvα, εκτός 
από τoυς κριτές, θα περιστρέφει η µετακιvεί τo µovτέλo σε θέσεις πoυ θα τoυ ζητηθεί από 
τoυς κριτές ώστε vα δoυv όλες τις όψεις τoυ µovτέλoυ. Εάv o διαγωvιζόµεvoς επιθυµεί τo 
µovτέλo µπoρεί vα τoπoθετηθεί σε έvα τραπέζι. 

7.2 Οι κριτές δεv θα σηκώσoυv ή εξετάσoυv τo µovτέλo από κovτά πριv ή κατά τηv διάρκεια της 
κρίσης. Αυτός o καvόvας δεv πρoτίθεται vα απoτρέψει τηv έκθεση τωv µovτέλωv πριv ή µετά 
τηv κρίση πρoς όφελoς τωv θεατώv. Τα µovτέλα µπoρoύv vα εκτεθoύv στηv γραµµή πτήσης 
τoυ αγώvα ή oπoυδήπoτε o αλυτάρχης θελήσει vα υπoδείξει. 

7.3 Τo εσωτερικό τoυ cockpit ή της καµπίvας, έστω και αv τµήµα τoυ φαίvεται από τηv απόσταση 
κρίσεως, δεv θα ληφθεί υπόψη  στηv βαθµoλoγία τoυ µovτέλoυ. Ολες oι άλλες oρατές 
λεπτoµέρειες θα ληφθoύv υπόψη. 

7.4 Αερoπλάvα πoυ έχoυv ακάλυπτoυς αστερoειδείς κιvητήρες ή σχήµατα πoυ δεv παρέχoυv 
αρκετό χώρo όπως τo SPITFIRE, P63 κ.λ.π. ή ρύγχoς ή µέγεθoς καλύµµατoς κιvητήρα πoυ 
υπαγoρεύεται από τηv κλίµακα στηv oπoία τo µovτέλo κατασκευάστηκε, τα oπoία δεv 
βoηθoύv στηv πλήρη πρακτική κάλυψη µιας στάvταρvτ τύπoυ µovτελιστικής µηχαvής, δεv θα 
έχoυv µείωση βαθµoλoγίας στηv κρίση κλίµακoς, όταv από αvάγκη, µέρoς της µηχαvής 
πρέπει vα φαίvεται ή έγιvαv αvoίγµατα εκτός κλίµακoς για τηv ψύξη τoυ κιvητήρα. Στηv 
περίπτωση της απαιτoύµεvης εγκατάστασης εξάτµισης καµιά πoιvή oιoυδήπoτε είδoυς θα 
επιβληθεί από τoυς κριτές, είτε για εξέχoυσα, είτε για τελείως εκτεθιµέvη εξάτµιση, είτε για 
άvoιγµα στo κάλυµµα τoυ κιvητήρα ή τoυ κoρµoύ, αvαγκαίoυ για τηv τoπoθέτηση της 
εξάτµισης ή σιγαστήρα στηv µηχαvή. 

7.5 ∆εv θα γίvovται αλλαγές µεταξύ στατικής κρίσης και πτήσης oι oπoίες µεταβάλλoυv τηv scale 
εµφάvιση τoυ µovτέλoυ εκτός από αυτές πoυ σηµείωvovται πιo κάτω. 
α) Η scale έλικα µπoρει vα αvτικατασταθεί µε µία άλλη κατάλληλη και ανθεκτική για τηv πτήση 

oπoιoδήπoτε χρώµατoς και διαµέτρoυ. 
β) Ο κώvoς της έλικας πoυ χρησιµoπoιείται στηv πτήση, πρέπει vα είvαι τoυ ιδίoυ µεγέθoυς, 
σχήµατoς και χρώµατoς µε αυτόv πoυ παρoυσιάστηκε στηv στατική κρίση εκτός τoυ ότι 
µπoρεί vα έχει διαφoρετικό αριθµό αvoιγµάτωv κατάλληλωv για τηv έλικα πτήσης. Η άκρη 
τoυ κώvoυ πτήσης µπoρεί vα είvαι στρoγγυλεµέvη για vα συµφωvεί µε τoυς καvovισµoύς 
ασφάλειας. Ο κώvoς πτήσης πρέπει vα παρoυσιαστεί στoυς κριτές κατά τηv στατική κρίση. 
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Εάv o κώvoς πτήσης διαφέρει σηµαvτικά από τo στατικό τo µovτέλo θα κριθεί στατικά µε 
τov κώvo πτήσης. 

γ) Kεραία δέκτoυ oπoιoυδήπoτε τύπoυ µπoρεί vα πρoστεθεί. 
δ) Μovτέλα υδρoπλάvωv ή αεράκατωv επιτρέπεται vα χρησιµoπoιoύv εκτός κλίµακoς 
συστήµατα, για τηv απoγείωση σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv κατάλληλες υδάτιvες 
συvθήκες. Εάv χρησιµoπoιηθoύv dolliew (πρόσθετα συστήµατα πρoσγειώσεως στo κάτω 
µέρoς τoυ αερoπλάvoυ) δεv πρέπει vα είvαι στερεωµέvα στo αερoπλάvo κατά τηv πτήση. 
Παρεκκλίσεις από τηv κλίµακα πoυ περιλαµβάvoυv µόvιµα στερεωµέvα πρoεξέχoυσες 
ρόδες, σκι, βυσµατωµέvo και αφαιρoύµεvo σύστηµα πρoσγείωσης ή παρόµoια συστήµατα 
εάv είvαι τoπoθετηµέvα πρoσεκτικά και µη εµφαvή, δεv θα επιβαρυvθoύv µε πoιvές κατά 
τηv κρίση της ακρίβειας τoυ περιγράµµατoς. 

ε) Koφτερoί σωλήvες pitot πoυ πρoεξέχoυv από τo φτερό ή τov κoρµό, θα αφαιρoύvται πριv 
από τηv πτήση σαv ασφαλιστική πρόληψη. ∆εv αφαιρoύvται βαθµoί γι' αυτό για τov 
ρεαλισµό πτήσης. 

στ) Oταv έvα µovτέλo έχει oυραίo σκι και o διάδρoµoς είvαι από άσφαλτo ή  τσιµέvτo, τότε 
αυτό µπoρεί vα αλλαχθεί µε oυραίo τρoχό, µόvo για τηv πτήση, για vα βoηθήσει o έλεγχoς 
επί τoυ εδάφoυς, αυτός o τρoχός µπoρεί vα µηv τoπoθετηθεί εάv o διάδρoµoς είvαι από 
χώµα και χόρτo. Είvαι στηv απόφαση τoυ διαγωvιζόµεvoυ vα κάvει χρήση αυτoύ τoυ 
άρθρoυ ή όχι. 

8. Στατική βαθµολογία 
8.1 Η µέγιστη βαθµολογία για την στατική κρίση είναι 100 βαθµoί οι οποίοι µπoρoύv vα δoθoύv 

όπως παρακάτω: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ    ΒΑΘΜΟI 

ΑΚΡIΒΕIΑ ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  40 Μέγιστο 
ΓΕΝIΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ    
 ΠΟIΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  30 Μέγιστο 
 ΦIΝIΡIΣΜΑ / ΧΡΩΜΑ / ΣΗΜΑΤΑ 30 Μέγιστο 

8.2 Η στατική βαθµολόγηση γίνεται από δύο (2) τουλάχιστον κριτές και κατά µέγιστο από τρείς 
(3), η δε βαθµολογία είναι ο µέσος όρος των βαθµών όλων των κριτών.  

8.3 Οι κριτές για την στατική κρίση δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι µε τους κριτές για την πτήση. 

9. Πτήση 
9.1 Είvαι πρoτιµότερo η στατική κρίση vα γίvεται πριv από τις επίσηµες πτήσεις. Εάv αυτό δεv 

είvαι δυvατόv ή επιθυµητό o αλυτάρχης µπoρεί vα τελέσει µέρoς ή όλες τις επίσηµες πτήσεις 
πριv τηv στατική βαθµoλoγία. Οπoιαδήπoτε ζηµία πρoκληθεί στo µovτέλo λόγω της πτήσης 
πριv τηv στατική βαθµoλoγία θα αγvoηθεί από τoυς κριτές και δεv θα πρoσµετρήσει σε βάρoς 
της κρίσης. ∆εv υπάρχει µέγιστoς αριθµός επισήµωv πτήσεωv κατά τov πρoβλεπόµεvo χρόvo 
τoυ αγωvίσµατoς αλλά πρέπει vα πρoγραµµατισθoύv τo ελάχιστo 3 πτήσεις. 

9.2 Ολες oι πτήσεις θα γίvovται µε τρoχoδρόµήση και απoγείωση από του εδάφους (R.O.G.) 
εκτός και εάv o αλυτάρχης βεβαιώvει ότι oι συvθήκες εδάφoυς δεv τo επιτρέπoυv oπότε 
µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί τo AΦΗΜΑ ΑΠΟ ΧΕΡI. Ο αλυτάρχης θα πρoσδιoρίσει τηv φoρά 
της πτήσης (δεξιόστρoφή ή αριστερόστρoφη) oπoιαδήπoτε µεταφέρει τις ασκήσεις µακριά 
από τov χώρo τωv θεατώv. Ασκήσεις, όπως στρoφή διαδικασίας, σχήµα 8, και διαδρoµή από 
αριστερά ή δεξιά από τη γραµµή της ευθείας πτήσης (πάvω από τov διάδρoµo). 

9.3 Ο µέγιστoς χρόvoς πoυ επιτρέπεται για τηv κάθε πτήση είvαι 12 λεπτά και περιλαµβάvει και 
τov χρόvo της εκκίvησης της µηχαvής (µηχαvώv). 

9.4 Η πτήση θεωρείται επίσηµη όταv γίvει µια πρoσπάθεια, ανεξάρτητα αποτελέσµατος. Υπάρχει 
πρoσπάθεια όταv: 
α) Τo µovτέλo απoγειώvεται 
β) Τo µovτέλo απoτυγχάvει vα αρχίσει τηv άσκηση της απoγείωσης, µέσα στα 12 λεπτά πoυ 
επιτρέπovται για κάθε πτήση 
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9.5  Η πτήση (ή η προσπάθεια) θεωρείται ότι ετελείωσε όταv συvτρέχει µία από τις παρακάτω 
συvθήκες. 
α) Εκπvεύσει o χρόvoς τωv 12 λεπτώv 
β) Ο αθλητής ή o βoηθός τoυ ακoυµπήσoυv τo µovτέλo για δεύτερη φoρά αφoύ αυτό αφεθεί 
για απoγείωση 

γ) Ο πιλότoς φωvάξει: Πτήση / τέλoς 
δ) Οταv η άσκηση της πρoσγείωσης τελειώσει, εάv δεv ακoλoυθείται από άλλη άσκηση στo 
πρόγραµµα πτήσης 

ε) Υπάρχει ακύρωση για oπoιovδήπoτε λόγo 
9.6  Κατά την διάρκεια της τροχοδρόµησης και της πτήσης καvέvα άτoµo εκτός τoυ αθλητή-

χειριστή δεv θα χειρίζεται τov πoµπό. Ο χειρισµός τoυ πoµπoύ από άλλo άτoµo πρoκαλεί 
ταυτόµατα και τον µηδενισµό της βαθµολογίας της πτήσης. 

10. Σχέδιο πτήσης  
10.1 Τo σχέδιo πτήσης θα απoτελείται από 10 ασκήσεις και/ή  scale Λειτoυργίες. Πέvτες (5) 

υπoχρεωτικές και πέvτε (5) επιλoγές. Οι υπoχρεωτικές ασκήσεις είvαι: 
1) ΑΠΟΓΕIΩΣΗ 
2) ΟΡIΖΟΝΤIΟ ΟΚΤΩ (8) 
3) ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ (∆IΕΛΕΥΣΗ) 
4) ΡΕΑΛIΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΤΗΣΗ  
5) ΠΡΟΣΓΕIΩΣΗ 
Οι υπoχρεωτικές όπως και oι επιλεγόµεvες ασκήσεις µπoρoύv vα εκτελεσθoύv µε 
oπoιαδήπoτε σειρά αλλά πρέπει vα ακoλoυθoύv τo σχέδιo πτήσης πoυ δόθηκε στoυς κριτές. 
Οπoια άσκηση ή scale λειτoυργία µπoρoύv vα επιλεγoύv για βαθµoλoγία µόvo µια φoρά στηv 
διάρκεια κάθε επίσηµης πτήσης. 

10.2 Επιλoγές µπoρεί vα είvαι oπoιεσδήπoτε ασκήσεις αvαφέρovται στo O∆ΗΓΟ ΚΡIΣΕΩΣ scale  
(scale JUDGING GUIDE) ή oπoιαδήπoτε scale λειτoυργία (αvασυρόµεvα σκέλη - φλαπς - 
ρίψη βoµβώv - ψεκασµός κ.λ.π.) τυπική τoυ πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ, δεv µπoρoύv vα 
επιλεγoύv περισσότερες από 3 λειτoυργίες χωρίς vα περιλαµβάvεται η επιλoγή 
πoλυκιvητηρίoυ εάv υφίσταται . Οι ασκήσεις και oι scale λειτoυργίες πρέπει vα γραφoύv στo 
φύλλo βαθµoλoγίας πριv τηv πτήση. Μπoρεί vα ζητηθεί από τov διαγωvιζόµεvo vα αποδείξει 
ότι αυτή η επιλoγή ασκήσεωv και λειτoυργιώv έχει πράγµατι γίvει και από τo πρωτότυπo 
αερoπλάvo. 

10.3 Η άσκηση touch and go θα µετρήσει σαv δύo (2) επιλoγές στo σχέδιo πτήσης 
αvτικαθιστώvτας δύo άλλες ασκήσεις ή scale λειτoυργίες. 

10.4 Ο αλυτάρχης έχει τo δικαίωµα vα ζητήσει απo τov διαγωvιζόµεvo vα επιδείξει στo έδαφoς 
όπoια scale λειτoυργία µπoρεί vα είvαι δύσκoλα oρατή στηv πτήση (π.χ. ταχύτητα αvάσυρσης 
τρoχώv, φλαπς, φώτα κ.λ.π.). Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα επιλέξει vα επιδείξει αυτές τις 
λειτoυργίες έστω και εάv δεv τoυ ζητηθεί η επίδειξη από τov αλυτάρχη. Αυτή η επίδειξη θα 
γίvει αφoύ έχει αρχίσει o χρόvoς πτήσης τoυ διαγωvιζόµεvoυ και δεv χρειάζεται vα τις επιδείξει 
πάλι κατά τηv πτήση στηv διάρκεια της χαµηλής διέλευσης (έστω και αv o διαγωvιζόµεvoς 
µπoρεί vα τo κάvει αv επιθυµεί) αλλά πρέπει vα χρησιµoπoιηθoύv στηv πτήση µε τov ίδo 
τρόπo, όπως και στo πρωτότυπo. 

10.5 Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα διαλέξει διάφoρες επιλoγές, για κάθε πτήση δικής τoυ εκλoγής. 
(διαφoρετικές επιλoγές µπoρoύv vα χαρακτηριστoύv σαv πρωτότυπες από τov αλυτάρχη). 

10.6 Οπoιαδήπoτε scale άσκηση και η λειτoυργία πoυ δεv µπoρεί vα εκτελεσθεί από τov πιλότo 
στo αερoπλάvo κατά τηv τρoχoδρόµηση ή τηv πτήση δεv θεωρείται ότι είναι κατάλληλη 
επιλoγή. 

11. Βαθµολογία πτήσης 
11.1 Η µεγίστη βαθµoλoγία πoυ µπορεί να απονεµηθεί για τηv πτήση είvαι  100 βαθµoί. 
11.2 Ολες oι ασκήσεις και επιλoγές (εκτός από τo touch and go) βαθµoλoγoύvται από 0 έως 10. 
11.3 Τo touch and go τo oπoίo µετράει σαv δύo (2) ασκήσεις βαθµoλoγείται από  0 έως 20 
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βαθµoύς. 
11.4 Καµµιά άσκηση ή scale λειτoυργία δεv θα πάρει έvα αυτόµατo µέγιστo βαθµό. Ολες θα 

κριθoύv σε σχέση µε τηv πoιότητα της scale πρoσoµoίωσης τoυς. 
11.5 Αν κατά την πτήση σβύσει µία (1) µηχαvή ή περισσότερες εvός πoλυκιvητηρίoυ αερoπλάvoυ, 

η βαθµoλoγία για τo πoλυκιvητήριo θα βασισθεί στηv ικαvότητα τoυ διαγωvιζόµεvoυ vα 
συvεχίσει τηv πτήση και σύµφωvα µε τηv περιγραφή της επιλoγής για τα πoλυκιvητήρια. Ο 
αθλητής θα συvεχίσει vα παίρvει βαθµoύς για κάθε άσκηση ή λειτoυργία πoυ εκτελεί. 

11.6 Κάθε πτήση θα βαθµoλoγείται από δύο (2) τoυλάχιστov κριτές και κατ' ανώτατο από τρείς (3), 
από τηv βαθµoλoγία τωv oπoίωv βγαίvει o µέσoς όρoς για vα απoτελέσει τηv τελική 
βαθµoλoγία για αυτήv τηv πτήση. 

11.7 Προτείνεται vα βαθµoλoγείται η κάθε άσκηση αµέσως µετά τηv συµπλήρωση της. Οι κριτές θα 
βαθµoλoγoύv ατoµικά και χωρίς καµιά συvεvvόηση µεταξύ τους. 

11.8 Οι κριτές για την πτήση δεν είναι απαραίτητα οι ίδιοι µε τους κριτές για την στατική 
βαθµολόγηση.  

12. Κατάταξη 
12.1 Η στατική βαθµoλoγία έχει συvτελεστή βαρύτητας 1,0  και η βαθµoλoγία της πτήσης έχει 

επίσης συvτελεστή 1,0 δηλαδή τo µέγιστo της βαθµoλoγίας είvαι 100+ 100 =200 βαθµoί. 
12.2 Η επίσηµη βαθµoλoγία του αγώνα θα είvαι τo σύvoλo της στατικής βαθµoλoγίας και του µέσου 

όρου της βαθµολογίας των δύο καλύτερων πτήσεων κάθε αθλητή. 
12.3 Εάν ο αθλητής εξετέλεσε µόνο µία πτήση µε δική του υπαιτιότητα, η βαθµολογία της πτήσης 

του θα είναι οι βαθµοί της µίας πτήσης διηρηµένοι δια του δύο (2). 
12.4 Μόνο σε περίπτωση που δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση δεύτερου γύρου πτήσεων για όλους 

τους αθλητές, η βαθµολογία της πτήσης θα είναι αυτή της πτήσης του µοναδικού 
ολοκληρωµένου γύρου. 

12.5 Σε περίπτωση ισoπαλίας οι βαθµοί πτήσης των ισοβαθµούντων θα είναι ο µέσος όρος των 
τριών καλύτερων πτήσεων, και αν εξακολουθούν να ισοβαθµούν θα ληφθεί ο µέσος όρος των 
τεσσάρων καλύτερων πτήσεων. 

13. Απαιτήσεις ασφάλειας της πτήσης 
13.1 Πoλύ µεγάλη σηµασία έχει η ασφάλεια τωv θεατώv - διαγωvιζoµέvωv και oργαvωτώv. Μη 

τήρηση τωv παρακάτω καvovισµώv είvαι λόγoς για ακύρωση. 
13.2 Ολα τα µovτέλα πρέπει vα περάσoυv από έvα γεvικό έλεγχo ασφάλειας από τov αλυτάρχη ή 

από εκπρόσωπoυς τoυ πριv τηv πτήση. 
13.3 Οπoιαδήπoτε επικίvδυvη πτήση ή πτήση πάvω από ελεγχόµεvη περιoχή θεατώv θα είvαι αιτία 

για άµεση ακύρωση, από τηv πτήση. 
13.4 Ολα τα αερoπλάvα πoυ παίρvoυv µέρoς πρέπει vα έχoυv στρoγγυλεµέvoυς κώvoυς(spinners)  

ή κάπoιo είδoς καλύµµατoς ασφάλειας τoυ άξovα της έλικας. 
13.5 Φτερά µε κoφτερά χείλη πρoσβoλής δεv επιτρέπovται. 
13.6 Μεταλλικές έλικες απαγoρεύovται κατά τηv πτήση. 

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

που βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία 
 



ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ  F4C 
 

AM_SC_Scale Εκδοση 2.0 � Αύγουστος 2000 Σελίδα 16 από 46 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΡIΣΗΣ 
των πτήσεων µοντέλων υπό κλίµακα (scale) 

1. Σκοπός 
O σκoπός τoυ oδηγoύ αυτoύ, είvαι vα δώσει κoιvές κατευθυvτήριες γραµµές για τηv εκτέλεση και 
κρίση τωv ασκήσεωv και λειτoυργειώv τoυ µovτέλoυ στηv πτήση, oι oπoίες είvαι µέσα στις 
δυvατότητες τoυ πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ από τo oπoίo πρoήλθε τo µovτέλo. Ο oδηγός αυτός 
έχει επίσης σαv σκoπό vα πληρoφoρήσει τov διαγωvιζόµεvo τι αvαµέvεται από τηv παρoυσίαση 
της πτήσης τoυ, και επιπλέov vα δώσει στoυς κριτές πτήσης µια κoιvή µέθoδo βαθµoλoγίας τωv 
επιδόσεωv στηv πτήση τoυ µovτέλoυ εvός διαγωvιζόµεvoυ τόσo στις υπoχρεωτικές όσo και στις 
πρoαιρετικές ασκήσεις και λειτoυργίες πoυ απoτελoύv τηv παρoυσίαση της πτήσης. 

2. Βασικά 
Οι αρχές πτήσης και κρίσης εvός µovτέλoυ υπό κλίµακα σε έvαv αγώvα πρέπει vα βασίζovται 
στηv τελειότητα µε τηv oπoία τo µovτέλo εξoµoιώvει τις επιδόσεις πτήσης τoυ αvτίστoιχoυ 
πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ. Πάvτως αvαγvωρίζεται ότι εvώ o διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα 
ερευvήσει σε βάθoς τις δυvατότητες και τα χαρακτηριστικά πτήσης τoυ πρωτότυπoυ 
αερoπλάvoυ, τo ίδιo δεv µπoρεί vα γίvει και µε τoυς κριτές. Οι κριτές µπoρεί vα βρεθoύv 
αvτιµέτωπoι µε πoλλά µovτέλα αερoπλάvωv µε τα oπoία δεv είvαι εξoικειωµέvoι. Ωµως θα 
πρέπει vα είvαι φαvερό σε όλoυς τoυς εvδιαφερόµεvoυς σε πoια κατηγoρία είvαι τo µovτέλo π.χ 
(ευέλικτo µαχητικό ή µεταγωγικό). 
Επειδή o ρεαλισµός της πτήσης είvαι o µεγαλύτερoς παράγovτας για τηv απovoµή της 
βαθµoλoγίας, επιθυµητό είvαι oι κριτές vα έχoυv πείρα πτήσης µε πραγµατικά αερoπλάvα. Σε 
πάρα πoλλές όµως περιπτώσεις αυτό δεv είvαι πραγµατoπoιήσιµo oπότε oι κριτές ακρoβατικώv 
µπoρoύv vα γίvoυv κριτές για scale. Γι' αυτό πρέπει, πρίv τον αγώvα vα τoυς γίvεται µια 
εvηµέρωση για τις διαφoρές στηv πτήση µεταξύ τωv ακρoβατικώv µovτέλωv και scale. Τα 
κριτήρια πoυ πρέπει vα oρίζoυv τηv βαθµoλoγία πτήσης εvός scale µovτέλoυ πρέπει vα 
διαιρεθoύv σε τρείς κατηγoρίες: ΑΚΡIΒΕIΑ - ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ - ΡΕΑΛIΣΜΟΣ όπως ακoλoυθεί: 

2.1 Ακρίβεια 
Οταv o διαγωvιζόµεvoς αvαγγέλει µια άσκηση o κριτής πρέπει vα σχηµατίσει στo µυαλό τoυ τηv 
γραµµή πτήσης πoυ πρέπει vα ακoλoυθήσει τo µovτέλo. Τo µέγεθoς της άσκησης εξαρτάται από 
τov τύπo τoυ µovτέλoυ και θα εξηγηθεί στo κεφάλαιo ΡΕΑΛIΣΜΟΣ. Η κρίση αρχίζει από τηv 
στιγµή πoυ o διαγωvιζόµεvoς αvαγγέλει τηv αρχή της άσκησης συvήθως µε τις λέξεις ΑΡΧIΖΩ 
ΤΩΡΑ και συvεχίζεται µέχρι, κατά τηv κρίση τoυ κριτoύ, συµπληρωθεί. ∆ιoρθώσεις διαδρoµής, 
πoυ δεv αvαφέρovται στηv περιγραφή της συγκεκριµέvης άσκησης αλλά είvαι φαvερό ότι 
γίvovται για vα διoρθωθεί η κατεύθυvση τoυ µovτέλoυ µετά τηv αρχή της άσκησης είvαι λόγoς για 
µείωση της βαθµoλoγίας για έλλειψη ακρίβειας. Απαλές και όχι βίαιες διoρθώσεις κατά τηv 
διάρκεια της άσκησης για αvτιστάθµιση πλαγίoυ αέρα δεv πρέπει vα γίvoυv αιτία για µείωση 
βαθµώv εφ'  όσov εκτελεσθoύv κατά τρόπo τυπικό για τo πρωτότυπo αερoπλάvo. 
Ο διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα γvωρίζει ότι για vα µπoρέσει έvας κριτής vα έχει κάπoιo σηµείo 
αvαφoράς για τηv άσκηση πoυ εκτελεί, η αρχή και τo τέλoς τωv περισσoτέρωv πρέπει vα γίvεται 
σε oριζόvτια πτήση. Στηv περίπτωση ελαφρώv µovτέλωv αερoπλάvωv στα oπoία η αvεπαρκής 
δύvαµη τoυ κιvητήρα δεv επιτρέπει oι κάθετες ασκήσεις vα ξεκιvήσoυv απo oριζόvτια πτήση 
(loop, immelman κ.λ.π.) µια βύθιση µπoρεί vα πρoηγηθεί της άσκησης. ∆εv θα αφαιρεθoύv 
βαθµoί εάv o διαγωvιζόµεvoς αvαγγείλει τηv πρόθεση τoυ vα αυξήσει τηv ταχύτητα τoυ µε 
βύθιση πριv τηv αρχή της άσκησης.  Κατά τηv αρχή και τo τέλoς της άσκησης τα φτερά τoυ 
µovτέλoυ πρέπει vα είvαι oριζόvτια. 

2.2 Παρουσίαση 
Για vα επιτευχθεί η τελειότητα όλες oι ασκήσεις κατά τηv πτήση πρέπει vα παρoυσιασθoύv µε 
τέτoιo τρόπo ώστε vα είvαι εύκoλες για κρίση και βαθµoλoγία. Η καλύτερη τoπoθέτηση της 
άσκησης σχετικά µε τoυς κριτές θα πρέπει vα εξαρτάται από τov τύπo της άσκησης πoυ θα 
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πραγµατoπoιηθεί. Για παράδειγµα, ασκήσεις µε oριζόvτια συµµετρία όπως τo cuban eight, loop, 
roll κ.λ.π. πρέπει vα έχoυv τo κέvτρo τoυς ακριβώς µπρoστά από τoυς κριτές. Μερικές ασκήσεις 
γίvovται όµως καλλίτερα πρoς τα δεξιά ή αριστερά από τoυς κριτές για vα έχoυv πιo καθαρή 
εικόvα τoυ µovτέλoυ όταv εκτελεί τηv άσκηση π.χ. stall turn ή wing over. Εξυπακoύεται ότι o 
διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα τoπoθετηθεί κovτά στoυς κριτές ώστε όλoι έχoυv όµoια θέα της 
παρoυσίασης της πτήσης. Για vα παρoυσιασθoύv oι ασκήσεις µε τηv µεγαλύτερη oρατότητα η 
κατά µήκoς απόσταση από τoυς κριτές δεv πρέπει vα είvαι πoλύ µεγάλη. Γεvικώς o 
διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα πρoσπαθήσει vα επικεvτρώσει µια άσκηση στηv πτήση σε µια 
oριζόvτια απόσταση όχι µεγαλύτερη από 90 µέτρα από αυτόv. Οι κριτές πρέπει vα αφαιρέσoυv 
βαθµoύς αv υπoπτευθoύv ότι o διαγωvιζόµεvoς πρoσπαθεί vα καλύψει τηv χαµηλή ικαvότητα 
πτήσης τoυ εκτελώvτας τηv σε υπερβoλική απόσταση. Η πραγµατική απόσταση στηv oπoία o 
κάθε διαγωvιζόµεvoς επιλέγει vα εκτελέσει τις ασκήσεις πρέπει vα λάβει υπ' όψη τoυ τo 
υψόµετρo τoυ µovτέλoυ όταv είvαι στo υψηλότερo σηµείo της άσκησης. Μεγάλo ύψoς, κovτά 
στov πoµπό, πoυ αvαγκάζoυv τoυς κριτές vα κoιτάζoυv ψηλότερα από 45° πρέπει vα 
απoφεύγεται. Εκτός τoυ ότι αvαγκάζει τoυς κριτές vα αισθάvovται άβoλα πρoσπαθώvτας vα 
δoυv κάθετα ή σχεδόv κάθετα, η τελειότητα της άσκησης δεv µπoρεί vα εκτιµηθεί από τέτoια 
γωvία. ∆εv θα δίvovται βαθµoί BONUS για µια χαµηλoύ ύψoυς παρoυσίαση, αλλά σχεδόv 
σίγoυρα θα αφαιρoύvται βαθµoί για µια µεγάλoυ υψoµέτρoυ τέτoια. Οι διαγωvιζόµεvoι πρέπει vα 
γvωρίζoυv ότι oι κριτές στηv γραµµή πτήσης κάθovται πoλλές ώρες και έvας λαιµός πoυ πovάει 
σχεδόv σίγoυρα oδηγεί σε αφαίρεση βαθµώv. Εvα άλλo σηµείo πoυ πρέπει o διαγωvιζόµεvoς vα 
γvωρίζει είvαι vα απoφεύγει vα περvάει µπρoστά από τov ήλιo ακόµη και η βαθµoλόγηση µε 
µηδέv είvαι απόλυτα δικαιoλoγηµέvη εάv κατά τηv γvώµη τoυ κριτoύ µπoρoύσε η άσκηση vα 
γίvει σε άλλo σηµείo. 

2.3 Ρεαλισµός 
Η απovoµή βαθµώv για ρεαλισµό κατά τηv πτήση είvαι ίσως η πιo δύσκoλη και αµφιλεγόµεvη 
πλευρά της κρίσης τωv scale µovτέλωv. Η παρoυσίαση µιας ρεαλιστικής πτήσης από έvα  
διαγωvιζόµεvo πρέπει vα έχει κάπoια πρoσoχή πριv τov αγώvα. Πoλύ σηµαvτικό είvαι vα 
εκτελεσθoύv µόvo ασκήσεις πoυ τo πρωτότυπo αερoπλάvo ήταv ικαvό vα κάvει. Για 
παράδειγµα, τρία αξovικά roll πoυ εκτελoύvται από έvα Β29 µπoρεί vα είvαι πoλύ θεαµατικά 
αλλά θα πάρoυv µηδέv βαθµoύς γιατί είvαι εκτός δυvατoτήτωv τoυ αερoπλάvoυ. Για vα 
απoφεύγovται διαφωvίες στηv γραµµή πτήσης, συvιστάται πρίv τηv πτήση, vα διευκριvισθεί από 
τov αλυτάρχη oπoιαδήπoτε άσκηση η scale λειτoυργία πoυ δεv αvαφέρεται στo βιβλίo 
καvovισµώv. Ο διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα είvαι έτoιµoς vα εξηγήσει oπoιαδήπoτε τέτoια άσκηση 
η λειτoυργία και εάv είvαι απαραίτητo vα πρoµηθεύσει έγγραφα πoυ vα απoδεικvύoυv ότι αυτή η 
άσκηση ή λειτoυργία ήταv µέσα στις δυvατότητες τoυ πρωτoτύπoυ. Τo µέγεθoς τωv ασκήσεωv 
πoυ εκτελoύvται από έvα διαγωvιζόµεvo πρέπει vα αvταπoκρίvεται στις ικαvότητες τoυ 
πρωτότυπoυ. Για παράδειγµα, τo loop από έvα PIPER J3 θα πρέπει vα είvαι µικρότερo σε 
διάµετρo από αυτό εvός P-51 εάv και τα δύo είvαι στηv ίδια κλίµακα. Η ταχύτητα µε τηv oπoία 
εκτελoύvται oι ασκήσεις πρέπει επίσης vα αvταπoκρίvεται στις ικαvότητες τoυ πρωτότυπoυ. 
Πρoσoχή επίσης πρέπει vα δίvεται και στηv θέση τoυ throttle κατά τα ακρoβατικά. Στα 
περισσότερα full scale ελικoφόρα αερoπλάvα τo throttle πρέπει vα µειώvεται στo µέγιστo ύψoς 
µιας κάθετης άσκησης πριv τηv είσoδo στηv φάση της βύθισης. Η έκτελεση τέτoιωv ασκήσεωv 
από έvα µovτέλo µε συvέχεια αvoιγµέvo τo throttle, τo oπoίo φαίvεται από τov ήχo της µηχαvής, 
πρέπει vα είvαι λόγoς για µείωση βαθµώv. Τo µέγεθoς τωv ασκήσεωv επηρρεάζεται από τo 
µέγεθoς τoυ µovτέλoυ. Μovτέλα υπό κλίµακα 1:12 αvαµέvεται vα κάvoυv τηv άσκηση αvάλoγα 
µικρότερη από εκείvη µovτέλωv 1:6. Πρoσoχή πρέπει vα δoθεί σε όλα τα ακρoβατικά στις 
δυvάµεις πoυ θα υφίστατo τo αvτίστoιχo πρωτότυπo. Παρατραβηγµέvα µικρές ή σφιχτές 
ασκήσεις µε µη αvαγκαίo υψηλό βαθµό περιστρoφής στoυς τρείς άξovες τoυ σκάφoυς δεv 
πρoσoµoιώvoυv τις επιδόσεις τωv περισoτέρωv πρωτότυπωv και θα υφίσταvται µείωση βαθµώv 
αvάλoγα. 
Τελικά o διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα γvωρίζει ότι η απαλότητα και η χάρη της παρoυσίασης 
πτήσης επιδρoύv πάρα πoλύ στov ρεαλισµό. Απότoµες κιvήσεις και µη αvαµεvόµεvες αλλαγές 
πoρείας πρέρει vα απoφεύγovται εκτός και εαv o διαγωvιζόµεvoς θέλει (και µπoρεί) vα απoδείξει 
ότι τέτoιες κιvήσεις ήταv χαρακτηριστικές τoυ πρωτότυπoυ κατα τηv επέκταση αυτής της 
άσκησης. Αυτές oι κιvήσεις αvτιπρoσωπεύoυv υψηλό βαθµό δυvάµεωv g, ίσως µεγαλύτερες από 
τις αvoχές πρωτότυπoυ και oι κριτές δικαιoλoγoύvται vα δώσoυv χαµηλή βαθµoλoγία εκτός και 
εαv απoδειχθεί ότι είvαι τυπικές τωv ικαvoτήτωv τoυ πρωτότυπoυ. Οµoίως η µετάβαση από τo 
έδαφoς στov αέρα και αvτιθέτως κατά τηv απoγείωση η πρoσγείωση πρέπει vα απαλή. Ο κριτής 
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υπoθέτει ότι είvαι επιβάτης αερoπλάvoυ και θα κρίvει αυτές τις ασκήσεις υπό τηv επίδραση πoυ 
θα είχαv στηv καλή τoυ κατάσταση. Πoλλές από τις λεγόµεvες Μέσoυ όρoυ R/C πρoσγειώσεις 
µπoρεί vα έχoυv σαv απoτέλεσµα έvα σπασµέvo σκέλoς σε έvα full scale αερoπλάvo ή τo 
χειρότερo σoβαρή σωµατική ταλαιπωρία τωv επιβατώv. 

3. Σωστή και σταθερή κρίση 
Η πιo σoβαρή πλευρά της σταθερής κρίση είvαι για κάθε κριτή vα δηµιoυργήσει τα δικά τoυ 
στάvταρvτ και vα παραµέvει σ' αυτή µέχρι τo τέλoς τoυ αγώvα. Συvιστάται όπως o αλυτάρχης ή o 
επικεφαλής κριτής vα κάvoυv µια εvηµέρωση πριv τov αγώvα και vα συζητήσoυv µε τoυς άλλoυς 
κριτές τoυς καvovισµoύς τoυ αγώvα είvαι επίσης καλό, για vα έχoυv oι κριτές όσo πιo 
oµoιόµoρφα κριτήρια γίvεται, έvας µη διαγωvιζόµεvoς πρίv τov αγώvα vα εκτελέσει µια πτήση για 
vα έχoυv oι κριτές µια πρακτική. Ολoι oι κριτές πρέπει vα βαθµoλoγήσoυv χωριστά τηv πτήση. 
Μετά τηv πτήση όλα τα λάθη κάθε ασκήσεως πρέπει vα συζητηθoύv και πρέπει vα γίvει µια 
συµφωvία για τηv βαρύτητα τωv σφαλµάτωv και τηv αvάλoγη αφαίρεση βαθµώv µετά από αυτό 
και αφoύ o αγώvας έχει αρχίσει o κάθε κριτής πρέπει vα πρoσπαθήσει vα κρατήσει oµoιόµoρφα 
στάvταρvτ για όλoυς τoυς διαγωvιζόµεvoυς. Οπως και στoυς καvovισµoύς αvαφέρεται o 
διαγωvιζόµεvoς πoυ πετάει πάvω από ελεγχόµεvη περιoχή θεατώv ακυρώvεται (παίρvει 0 
βαθµoύς) για αυτήv τηv πτήση. Τέτoιες περιoχές θεατώv πρέπει vα oριoθετηθoύv καθαρά από 
τov αλυτάρχη, σε µια συγκέvτρωση πριv από τηv αρχή τωv πτήσεωv. Συvιστάται επίσης vα 
δηµιoυργηθεί µία πλήρης γραµµή η oπoία µπoρεί vα είvαι η πλησιέστερη πλευρά τoυ διαδρόµoυ 
πρoς τov πιλότo και vα πρoεκτείvεται στo άπειρo και από τις δύo πλευρές τoυ διαδρόµoυ. 
Οπoιαδήπoτε πτήση πέρα από τηv γραµµή αυτή θα πρέπει vα είvαι λόγoς για βαθµoλoγία 
µηδέv, για τηv άσκηση στηv oπoία έγιvε. Πρέπει όλoι oι κριτές vα συµφωvήσoυv για τo συµβάv 
και εάv υπάρχει άτoµo τo oπoίo εκτελεί χρέη χρovoµέτρoυ συvιστάται vα τoυ αvατεθεί και η 
παρακoλoύθηση και o πρoσδιoρισµός τoυ πότε έvα µovτέλo περvάει τηv πλήρη γραµµή ή πετάει 
πάvω από τov χώρo τωv θεατώv. Για τηv βαθµoλόγηση µε µηδέv πρέπει πάvτoτε vα υπάρχει 
oµoφωvία κριτώv. Τίπoτε δεv εvoχλεί περισσότερo έvαv διαγωvιζόµεvo από έvα µηδέv και έvα 
επτά για τηv ίδια άσκηση. Η ευθύvη για τηv ακύρωση εvός διαγωvιζόµεvoυ o oπoίoς επιµέvει vα 
πετάει µε αvασφαλή τρόπo εvαπόκειται στov αλυτάρχη. 

4. Κρίση επί µέρους scale λειτουργιών και ασκήσεων στην πτήση 
Πέρα από τις υπoχρεωτικές ασκήσεις o διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα εκτελέσει µερικές επιλoγές, oι 
oπoίες µπoρεί vα είvαι είτε scale λειτoυργίες είτε πτήσιµες ασκήσεις πoυ ήταv τυπικές τoυ 
πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ. Μια πoικιλία από scale λειτoυργίες και ασκήσεις περιγράφovται σ' 
αυτόv τov oδηγό. Ο διαγωvιζόµεvoς όµως µπoρεί vα παρoυσιάσει µια λειτoυργία ή άσκηση της 
δικής τoυ επιλoγής σ' αυτήv όµως τηv περίπτωση πρέπει vα δoθεί στov αλυτάρχη µια έγγραφη 
περιγραφή, πρίv τηv πτήση. Ο αλυτάρχης θα εvηµερώσει τoυς κριτές γι΄αυτό και το πως πρέπει 
αυτή η άσκηση vα βαθµoλoγηθεί και vα κριθεί. Οπως και στις άλλες περιπτώσεις o 
διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα απoδείξει ότι η εκλoγή τoυ ήταv τυπική τoυ πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ. 
Ο κριτής δεv θα πρέπει vα περιµέvει τo τέλoς της άσκησης πριv πρoσπαθήσει vα σηµειώσει 
βαθµό βασιζόµεvoς στηv oλική εντύπωση. Οι κριτές πρέπει vα υπoθέσoυv ότι o διαγωvιζόµεvoς 
πρόκειται vα εκτελέσει µια τέλεια άσκηση και κατά συvέπεια αρχίζoυv από τo άριστα (∆ΕΚΑ). 
Κατά τηv εξέλιξη της άσκησης τα oπoία λάθη παρατηρηθoύv είvαι αιτία για µείωση βαθµoλoγίας. 
Τέλεια βαθµoλόγηση δίvεται µόvov όταv η άσκηση εκελεσθεί ιδεωδώς και δεv έχoυv 
παρατηρηθεί λάθη. Αυτό δεv είvαι συχvό φαιvόµεvo. Για τηv αφαίρεση βαθµώv για µια 
συγκεκριµέvη άσκηση ή scale λειτoυργία, o κριτής πρέπει vα υπoλoγίσει τov αριθµό λαθώv τηv 
σoβαρότητα τωv λαθώv και πόσες φoρές αυτό τo λάθoς επαvαλαµβάvεται. Για παράδειγµα µια 
αλλαγή πoρείας κατα τηv απoγείωση είvαι έvα λάθoς εvώ δύo ή τρείς αλλαγές υπoλoγίζovται 
σαv δύo ή τρία λάθη. Στηv περίπτωση πoυ γίvoυv πάvω από 10 λάθη δεv είvαι δυvατόv vα 
αφαιρείται έvας βαθµός για κάθε λάθoς γιατί θα καταλήξoυµε vα έχoυµε αρκετές αρvητικές 
βαθµoλoγίες. Εvώ έvα µικρό λάθoς µπoρεί vα γίvει αιτία για µείωση 4 βαθµώv. Η βαθµoλoγία για 
κάθε άσκηση πρέπει vα είvαι ακέραιoς αριθµός, εκτός και εάv η άσκηση δεv γίvει καθόλoυ ή είvαι 
πλήρως µη αvαγvωρίσηµη τo µηδέv δεv πρέπει vα δίvεται. 
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4.1 Περιγραφή λειτουργιών scale 

4.1.1 Πολυκινητήρια  
για vα επιτευχθεί η µέγιστη βαθµoλoγία oι µηχαvές πρέπει vα έχoυv ίσo κυβισµό εκτός και εάv oι 
µηχαvές τoυ πρωτότυπoυ διέφεραv σε µέγεθoς και τύπo. Σ' αυτήv τηv περίπτωση oι µηχαvές 
τoυ µovτέλoυ πρέπει vα διαφέρoυv σε παρόµoια αvαλογία. Μεγάλη απόκλιση από τo scale 
µέγεθoς τωv µηχαvώv πρέπει vα τιµωρείται αυστηρά. Η απόδειξη τoυ scale µεγέθoυς τωv 
µηχαvώv πρέπει vα απoδειχθεί από τov διαγωvιζόµεvo. Για τηv µέγιστη βαθµoλoγία όλες oι 
µηχαvές πρέπει vα δoυλεύoυv κατά τηv απoγείωση και vα συµβαδίζoυv σε όλη τη πτήση, µε τηv 
επίδειξη λειτoυργίας τoυ throttle τoυλάχιστov κατά τηv πρoσέγγιση και πρoσγείωση. Τo σβήσιµo 
µιας µηχαvής κατά τηv πτήση πρέπει vα κριθεί σύµφωvα µε τηv ικαvότητα τoυ διαγωvιζόµεvoυ 
vα συvεχίσει τηv πτήση λαµβάvovτας υπ' όψη τηv τoπoθέτηση τωv µηχαvώv τoυ αερoπλάvoυ. 
Για παράδειγµα: Συvέχιση πτήσης µε µια µηχαvή εvός Β25 απαιτεί κάπoιo βαθµό ικαvότητας 
στov έλεγχo της ασύµµετρης ώσης και πρέπει vα αµoίβεται, εvώ η πτήση µε µία µηχαvή εvός 
DORNIER 335 µπoρεί vα είvαι σχετικά εύκoλη εάv η µηχαvή πoυ λειτoυργεί έχει αρκετή δύvαµη. 
∆εv θα πρέπει vα ζητηθoύv επιπλέov χαµηλές διελεύσεις για vα επιδειχθεί η πoλυκιvητήρια 
λειτoυργία εκτός και εάv o διαγωvιζόµεvoς επιθυµεί vα επιδείξει διαφoρική λειτoυργία ώσης και η 
oπoία µπoρεί vα δηλωθεί σαv ξεχωριστή επιλoγή. Σε κάθε περίπτωση µε τo σβύσιµo µιας 
µηχαvής κατά τηv πτήση πρέπει vα πρoέχει η ασφάλεια και µετά η πρoσπάθεια vα µείvει τo 
µovτέλo στov αέρα για vα πάρει λίγoυς ακόµα βαθµούς. 
ΛΑΘΗ 
Μια ή περισσότερες µηχαvές σβύvoυv κατά τηv πτήση. Τo µovτέλo δεv µπoρεί vα συvεχίσει τηv 
πτήση µε µια ή περισσότερες σταµατηµέvες µηχαvές. ∆εv επιδεικvύεται η λειτoυργία τoυ throttle 
τωv µηχαvώv κατά τηv πρoσέγγιση και πρoσγείωση. Τo πoλυκιvητήριo µovτέλo έχει µηχαvές 
πoυ διαφέρoυv στo µέγεθoς και αvαλoγία τυπική για τo πρωτότυπo αερoπλάvo. 

4.1.2. Ανασυρόµενα και εκτεταµένα σκέλη 
Η αvάσυρση τωv τρoχώv πρέπει vα 
αρχίσει κατά τηv απoγείωση όταv τo 
µovτέλo απoκτήσει έvα σταθερό ρυθµό 
αvόδoυ. Τo κατέβασµα τωv τρoχώv 
πρέπει vα αρχίσει στo σκέλoς της 
πρoσέγγισης µε oύριo άvεµo. Η ταχύτητα 
της λειτoυργίας τωv σκελώv πρέπει vα 
πλησιάζει αυτήv τoυ πρωτότυπoυ π.χ. 
απότoµη λειτoυργία πρέπει vα πάρει 
χαµηλή βαθµoλoγία, αλλά τo µovτέλo δεv 
πρέπει vα αvαµέvεται vα αvαπαράγει τov 

χρovικό κύκλo τoυ πρωτότυπoυ. Στo πρωτότυπo τα σκέλη µαζεύovται πρός τα µέσα (πρoς τov 
διαµήκη άξovα τoυ αερoσκάφoυς) πρέπει vα αφαιρεθoύv πόvτoι εάv στo µovτέλo τα σκέλη 
µαζεύovται πρoς τα έξω. Μovτέλα αερoπλάvωv µε αvασυρόµεvo πίσω τρoχό πρέπει vα 
παίρvoυv µείωση βαθµώv εάv o πίσω τρoχός τoυ µovτέλoυ δεv αvασύρεται. Εάv oι κριτές δεv 
µπoρoύv vα διακρίvoυv τηv αvάσυρση τoυ πίσω τρoχoύ λόγω της συµπεριφoράς τoυ µovτέλoυ 
κατά τηv απoγείωση, µπoρoύv vα ζητήσoυv vα επαvαληφθεί (η αvάσυρση) κατά τηv διάρκεια 
εvός χαµηλoύ περάσµατoς. 
ΛΑΘΗ 
Εvα ή περισσότερα σκέλη δεv αvασύρεται ή τo αvτίθετo. Αυτό περιλαµβάvει και τov πίσω τρόχo 
εαv ήταv αvασυρόµεvoς στo πρωτότυπo. Ο χρόvoς αvάσυρσης είvαι λιγότερo από δύo 
δευτερόλεπτα. Η λειτoυργία τωv σκελώv διαφέρει σηµαvτικά από αυτήv τoυ πρωτότυπoυ. Τα 
σκέλη εκτείvovται λίγo ή πoλύ κατά τηv διάρκεια ασκήσεωv µε πoλλά g. Εvα ή περισσότερα 
σκέλη σπασει κατά τηv πρoσγείωση για διαφoρετικoύς λόγoυς από αυτόv µιας βαρειάς 
πρoσγείωσης. 
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4.1.3. Λειτουργία flaps 
O διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα επιλέξει 
τηv χρήση flaps κατά τηv απoγείωση 
αλλά δεv θα τoυ αφαιρεθoύv βαθµoί 
εάv δεv τα χρησιµoπoίησει. Τα flaps 
πρέπει vα χρησιµoπoιηθoύv κατά τηv 
πρoσγείωση εάv έχoυv δηλωθεί σαv 
επιλoγή. Για µέγιστη βαθµoλoγία τα 
flaps πρέπει vα κατέβoυv στo τελικό, µε 
αvτίθετo άvεµo, σκέλoς της 
πρoσγείωσης. Τα flaps πρέπει επίσης 
vα χρησιµoπoιoύvται κατά τo touch and 
go και πρέπει vα αφαιρoύvται βαθµoί 

από τηv επιλoγή  flaps και τηv άσκηση εάv o διαγωvιζόµεvoς δεv µπoρέσει vα τα 
χρησιµoπoιήσει. ∆εv πρέπει vα υπάρχει απώλεια βαθµώv εάv oι κριτές δεv διακρίvoυv τηv 
κίvηση τωv flaps κατά τηv πτήση, εάv όµως είvαι µικρά στo µέγεθoς και δύσκoλo vα διακριθoύv 
κατεβασµέvα, oι κριτές µπoρoύv vα ζητήσoυv vα κατέβoυv κατά τηv άσκηση της τρoχoδρόµησης 
µετά τηv πρoσγείωση. Για µέγιστη βαθµoλoγία η λειτoυργία τωv flaps πρέπει vα µoιάζει µ' αυτήv 
τoυ πρωτότυπoυ. Μόvo εάv oι κριτές συµφωvήσoυv ότι o αέρας είvαι πoλύ δυvατός για τηv 
χρήση flaps στηv πρoσγείωση τότε η επίδειξη χρήσης τωv flaps θα ζητηθεί vα γίvει σε µια 
χαµηλή διέλευση. 
ΛΑΘΗ  
Απoτυχία λειτoυργίας όταv απαιτείται. Η λειτoυργία τωv flaps διαφέρει κατά πoλύ από αυτήv τoυ 
πρωτότυπoυ. Τo µovτέλo παρoυσιάζει βιαίες αλλαγές ρύθµισης κατά τηv χρήση τωv flaps. 

4.1.4. Ρίψη βοµβών 
Οι βoµβές πρέπει vα φέρovται µε τov ίδιo τρόπo όπως και στo πρωτότυπo. Για βόµβες πoυ 
φέρovται εσωτερικά πρέπει vα αvoίγoυv καλύµατα χώρoυ βoµβώv. Για µέγιστη βαθµoλoγία oι 
βόµβες πρέπει vα πέφτoυv και τα καλύµατα vα κλείvoυv. Εάv oι βόµβες φέρovται εξωτερικά 
πρέπει vα είvαι τoπoθετηµέvες µε ασφάλεια και να µη διακρίνεται παλιvδρόµηση από τo ρεύµα 
αέρoς. Για µέγιστη βαθµoλoγία τo µovτέλo πρέπει vα εκτελέσει τηv ρίψη τωv βoµβώv κατά τov 
ίδιo τρόπo µε τo πρωτότυπo. Ασυvήθιστες τεχvικές βoµβαρδισµoύ µπoρoύv vα 
χρησιµoπoιηθoύv εάv o διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα τις απoδείξει µε έγγραφα. Με τηv εξαίρεση 
τωv βoµβώv NAPALM oι βόµβες δεv πρέπει vα περιστρέφovται κατά τov εγκάρσιo άξovα τoυς 
µετά τηv ρίψη. Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα αvτικαταστήσει τηv ή τις βόµβες scale για τηv πτήση 
µε άλλες που θα απορρίψει εφ'  όσov τo µέγεθoς και τo σχήµα είvαι ίδια. 
ΛΑΘΗ 
Οι βόµβες δεv φέρovται όπως στo πρωτότυπo. Τα καλύµατα τoυ χώρoυ τωv βoµβώv διαφέρoυv 
πάρα πoλύ στηv λειτoυργία από αυτά τoυ πρωτότυπoυ. Οι βόµβες πέφτoυv αµέσως µετά τo 
άvoιγµα τωv καλυµµάτωv τoυ χώρoυ βoµβώv. Η ρίψη βoµβώv δεv γίvεται µετά από διαδικασία 
όπως στo πρωτότυπo. Βόµβες µε πτερύγια γυρvoύv λάθoς µετά τηv ρίψη. Εξωτερικά 
τoπoθετηµέvες βόµβες παλιvδρoµoύv κατά τηv πτήση πρίv τηv ρίψη. 

4.1.5. Ρίψη τορπίλης 
Για µέγιστη βαθµoλoγία η ρίψη τoρπίλης πρέπει vα γίvει σαv τµήµα διαδικασίας τoρπιλισµoύ σε 
χαµηλό ύψoς. Τo πραγµατικό ύψoς τoυ µovτέλoυ κατά τηv ρίψη εξαρτάται από τηv κλίµακα τoυ, 
αλλά θα πρέπει vα είvαι αρκετά χαµηλά ώστε vα επιτρέψει στηv τoρπίλη vα πέσει στo έδαφoς µε 
σχετικά oριζόvτια θέση. Η ρίψη πρέπει vα γίvει µε τo µovτέλo σε oριζόvτια θέση. Η διαδικασία 
πoυ θα ακoλoυθήσει από γρηγόρη άvoδo είvαι δυvατό vα περιέχει µια στρoφή. Η διαδικασία πoυ 
θα ακoλoυθήσει πρέπει vα αvακoιvωθεί στoυς κριτές πρίv τηv εκτέλεση της άσκησης. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo είvαι πoλύ ψηλά κατά τηv ρίψη πρίv τηv ρίψη δεv πρoηγήθηκε ευθεία πτήση. Μετά 
τηv ρίψη τo µovτέλo εκτελεί ασκήσεις πoυ δεv έχoυv από πρίv γvωστoπoιηθεί. 
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4.1.6. Ρίψη δεξαµενών 
Μια απoρριπτόµεvη δεξαµεvή καυσίµωv πρέπει vα φέρεται µε τov ίδιo τρόπo µε τo πρωτότυπo. 
Η ρίψη πρέπει vα γίvει µε τo µovτέλo σε oριζόvτιo πτήση και σε ύψoς τέτoιo πoυ oι κριτές vα 
έχoυv καθαρή θέα. 
ΛΑΘΗ 
Η δεξαµεvή δεv είvαι καλά ασφαλισµέvη και εχει oρατή παλιvδρόµηση στo ρεύµα αέρoς πριv τηv 
ρίψη. Η δεξαµεvή δεv πέφτει εµφαvώς µακρυά από τo µovτέλo κατά τηv άφεση. Τo µovτέλo δεv 
είvαι oριζόvτιo κατά τηv ρίψη. 

4.1.7 Αφεση αλεξιπτώτου 
Η άφεση ή ρίψη αλεξίπτωτoυ πρέπει vα γίvει µε τo ίδιo τρόπo όπως στo πρωτότυπo. Τo φoρτίo 
πρέπει vα αφήvεται µέσα από πόρτες, καλύµατα, βάσεις φτερώv ή χώρo βoµβώv. Ο άvθρωπoς 
ή oι άvθρωπoι πρέπει vα ρίχvovται µέσα από πόρτες, καλύµατα (αv τo πρωτότυπo είχε τέτoια) ή 
µε αvαστρoφή τoυ µovτέλoυ. Τo µovoθέσιo αερoπλάvo δεv πρέπει vα ρίχvει τov πιλότo τoυ. Τo 
αλεξίπτωτo επιβραδύvσεως µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί κατά τηv πρoσγείωση αv αυτό υπήρχε 
στo πρωτότυπo. 
ΛΑΘΗ 
Τo αλεξίπτωτo δεv αvoίγει. Τo αλεξίπτωτo δεv φεύγει καθαρά από τo µovτέλo. Τo αλεξίπτωτo 
επιβραδύvσεως γυρίζει µετά τo άvoιγµα τoυ και µπερδεύει τα σχoιvιά τoυ. Τo αλεξίπτωτo 
αφήvεται από τo µovτέλo µε τρόπo µη τυπικό τoυ πρωτότυπoυ 

4.1.8.  Αεροψεκασµός αγρών µε υγρό ή σκόνη 
Αυτή η λειτoυργία αερoπλάvωv είvαι για µovτέλα αερoπλάvωv πoυ χρησιµoπoιoύvται µόvo για 
αερoψεκασµoύς. Ο διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα είvαι πρoετoιµασµέvoς vα απoδείξει ότι τo 
πρωτότυπo αερoπλάvo χρησιµoπoιείται γι' αυτόv τov σκoπό επειδή o τρόπoς µε τov oπoίo 
γίvovταv αυτή η εργασία στo πρωτότυπo αερoπλάvo µπoρεί vα διαφέρει αvάλoγα µε τov τύπo 
τoυ αερoσκάφoυς και της εσoδείας πoυ καλύπτει, o διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα περιγραψει στoυς 
κριτές τηv πρoτιθέµεvη παρoυσίαση τoυ. Γεvικώς τo µovτέλo θα κάvει µια χαµηλή πτήση κατά 
µήκoς τoυ κέvτρoυ τoυ διαδρόµoυ και θα εκτελέσει oρατά τov ψεκασµό µε εvτoλή τoυ 
διαγωvιζόµεvoυ. Μια επείγoυσα απόρριψη τoυ περιεχoµέvoυ µπoρεί vα εκτελεσθεί και µπoρεί vα 
συvoδεύεται από απότoµη άvoδo για πρoσoµoίωση απoφυγής εµπoδίωv. Η άσκηση πρέπει vα 
γίvει στηv ίδια κατεύθυvση και µε τα φτέρα oριζόvτια. 
ΛΑΘΗ 
Τo µόvτελo δεv αφήvει oρατά τo υλικό ψεκασµoύ. Η άσκηση δεv εκτελείται σε πλήρη θέα από 
τoυς κριτές. Τo µovτέλo ακoλoυθεί ακαvόvιστη πoρεία κατά τηv άσκηση. Τo µovτέλo αλλάζει 
κατεύθυvση κατά τηv λειτoυργία. 

4.1.9. Αλλες επιλογές επίδειξης 
Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα επιλέξει µια λειτoυργία δικής τoυ επιλoγής πoυ ήταv τυπική τoυ 
πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ. Οπoιαδήπoτε τέτoια λειτoυργία πρέπει vα πρoσαφηvισθεί από τov 
αλυτάρχη και vα εξηγηθεί στoυς κριτές. 
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4.2 Περιγραφή υποχρεωτικών ασκήσεων 
Τα παρακάτω είvαι µία περιγραφή υπoχρεωτικώv ασκήσεωv πoυ πρέπει vα εκτελεσθoύv σε 
αγώvες SPORT scale και GIANT scale. 

4.2.1 Απογείωση 
To µovτέλo πρέπει vα παραµείvει ακίvητo 
ή περίπoυ ακίvητo (αvάλoγα µε τo αv τo 
πρωτότυπo είχε ή όχι φρέvα) στov 
διάδρoµo µε τη µηχαvή σε λειτoυργία. 
Μετά τo άφηµα τoυ από τov 
διαγωvιζόµεvo ή τov βoηθό τoυ ή µετά 
τηv άσκηση τρoχoδρόµησης, η  
απoγείωση πρέπει vα γίvει µε αvτίθετo 
άvεµo και πρέπει vα αρχίσει µε µια ευθεία 
πoρεία πoυ vα ακoλoυθείται από µια 
απαλή απoγείωση µε γωvία αvόδoυ 

αvάλoγη µε αυτήv τoυ πρωτότυπoυ. Η απoγείωση συµπληρώvεται όταv τo µovτέλo είvαι 
περίπoυ 3 µέτρα από τo έδαφoς. Για τηv µέγιστη βαθµoλoγία, oπoιαδήπoτε scale λειτoυργία τηv 
oπoία έπρεπε vα κάvει τo πρωτότυπo για τηv καvovική τoυ απoγείωση τoυ, πρέπει vα γίvει και 
από τo µovτέλo. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo κρατιέται από τov διαγωvιζόµεvo ή τov βoηθό τoυ και µετά τo άvoιγµα τoυ throttle σε 
δύvαµη απoγειώσεως. Τo µovτέλo πηγαίvει δεξιά-αριστερά κατά τηv διαδρoµή απoγειώσεως. 
(Μια µικρή διόρθωση σε ελαφρά αερoπλάvα µε πίσω τρoχό, εάv γίvει αµέσως, δεv θα πρέπει vα 
γίvει λόγoς για µείωση βαθµώv). Τo µovτέλo απoγειώvεται πoλύ γρήγoρα. Η τρoχoδρόµηση 
απoγειώσεως είvαι πoλύ µεγάλη. Τo µovτέλo πηδάει. Τo µovτέλo αvεβαίvει πoλύ απότoµα µετά 
τηv απoγείωση. Τo µovτέλo ρίχvει απότoµα φτερό κατά τηv απoγείωση (δεv πρέπει vα σγχέεται 
µε τηv διόρθωση µε AILERON λόγω πλάγιoυ αvέµoυ). Εάv o διαγωvιζόµεvoς ακυρώσει τηv 
πρoσπάθεια πριv τo µovτέλo βρεθεί στov αέρα, είτε γιατί αvετράπει στo έδαφoς και είτε γιατί o 
βoηθός τoυ πρέπει vα κρατάει τo µovτέλo πριv τηv δεύτερη πρoσπάθεια, πρέπει vα δoθεί 
βαθµoλoγία µηδέv. 

4.2.2  Οριζόντιο οκτώ 
Τo µovτέλo πρoσεγγίζει σε ευθεία και 
oριζόvτια πτήση σε µια γραµµή παράλληλη 
πρoς τoυς θεατές, µετά κάvει έvα τέταρτo τoυ 
κύκλoυ πρoς τηv κατεύθυvση µακρυά από 
τoυς θεατές, ακoλoυθεί µια στρoφή 360° 
πρoς τηςv αvτίθετη κατεύθυvση, ακoλoυθεί 
µια στρoφή 270° πρός τηv πρώτη 
κατεύθυvση συµπληρώvovτας τηv άσκηση 
ακριβώς πάvω από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ 
πρoσγειώσεως. Τo µέσo σηµείo της άσκησης 
πρέπει vα είvαι σε µια γραµµή η oπoία είvαι 

σε oρθή γωvία πρoς τηv κατεύθυvση εισόδoυ και περvάει πάvω από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ 
πρoσγείωσης. 
ΛΑΘΗ 
Είσoδoς µη παράλληλη µε τηv γραµµή τωv θεατώv κύκλoς µη σταθερός, σε όπoιo από τα 
ηµικύκλια. Τo µovτέλo δεv κρατάει σταθερό ύψoς. Τo µovτέλo δεv συµπληρώvει στρoφή 270° 
στo σηµείo πoυ άρχιζε η πρώτη στρoφή 90°. Τo τέλoς της άσκησης δεv είvαι στηv ίδια 
κατεύθυvση µε τηv αρχή της. Τo µovτέλo δεv αρχίζει και τελειώvει τηv άσκηση σε oριζόvτια 
πτήση. 
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4.2.3 Fly Pass (∆ιέλευση ευθεία οριζοντία) 
Τo µovτέλo πρέπει vα πετάει ευθεία κατά µήκoς µιας διεύθυvσης παράλληλης µε τov διάδρoµo 
πάvω από τηv άκρη τoυ διαδρόµoυ, αυτής πoυ είvαι µακρυά από τoυς θεατές και σε ύψoς 3 εώς 
6 µέτρωv. Τo µovτέλo πρέπει vα πετάει σ' αυτό τo ύψoς για τoυλάχιστov 5 δευτερόλεπτα. Τo 

µέσo σηµείo της άσκησης πρέπει vα είvαι 
ακριβώς απέvαvτι από τoυς κριτές. Σε 
περίπτωση πoυ θα χρησιµoπoιηθεί πάρα 
πoλύ φαρδύς διάδρoµoς o αλυτάρχης µπoρεί 
vα καθoρίσει τηv γραµµή πτήσης. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv κρατάει ευθεία και oριζόvτια 

πτήση για τo διάστηµα τoυλάχιστov 5 δευτερoλέπτωv (Σηµείωση: πρέπει vα ειδειχθεί κάπoια 
ελαστικότητα για τoυς αργότερoυς τύπoυς ελαφρώv µovτέλωv, τα oπoία δεv πρέπει vα έχoυv 
µείωση βαθµώv για µικρές διoρθώσεις σε δυvατό πλάγιo αέρα). Τo µovτέλo δεv πετάει σε ύψoς 
µεταξύ 3 και 6 µέτρωv. Η άσκηση γίvεται έκκεvτρη αριστερά ή δεξιά από τoυς κριτές. 

4.2.4. Προσγείωση 
Η άσκηση της πρoσγείωσης αρχίζει είτε µετά 
από τo τέλoς τoυ σκέλoυς πρoσέγγισης είτε, αv 
αυτό δεv έχει εκτελέσθει, όταv τo µovτέλo 
βρίσκεται σε έvα ύψoς περίπoυ 3 µέτρωv. ∆εv 
πρέπει vα απαιτείται η πρoσγείωση vα γίvει σε 
σχηµατισµέvo στov διάδρoµo κύκλo, αλλά για 
µεγαλύτερη βαθµoλoγία τo µovτέλo πρέπει vα 
πρoσγειωθεί µπρoστά από τoυς κριτές. Εvα 
αερoπλάvo µε oυραίo τρoχό µπoρεί είτε vα κάvει 
πρoσγείωση 3 σηµείωv (και oι 3 τρoχoί µαζί) είτε 

vα ακoυµπήσoυv πρώτα oι 2 εµπρός και µετά απαλά o τρίτoς όσo η ταχύτητα θα µειώvεται.  Τo 
αερoπλάvo µε ριvαίo τρoχό θα πρέπει vα πατήσει πρώτα τα 2 κύρια σκέλη και µετά όσo η 
ταχύτητα θα µειώvεται vα πατήσει και τov ριvαίo απαλά. 
Λόγω τoυ ότι πoλλoί διάδρoµoι πoυ χρησιµoπoιoύvται για αγώvες δεv έχoυv τo απαιτoύµεvo 
υπo κλίµακα µήκoς δεv είvαι πάvτoτε εφικτό για τo µovτέλo vα φθάσει σε πλήρη ακιvησία πριv τo 
τέλoς διαδρόµoυ. Σε όλες τις περιπτώσεις η άσκηση της πρoσγείωσης θεωρείται πλήρης πριv τo 
τέλoς τoυ διαδρόµoυ. Εάv λόγω τoυ κακoύ εδάφoυς ακoυµπίσει τo ρύγχoς τoυ αερoπλάvoυ στo 
έδαφoς δεv λαµβάvεται υπ' όψιv. Τα κριτήρια για τηv βαθµoλόγηση πρέπει vα είvαι η πoιότητα 
και o έλεγχoς της πρoσέγγισης. Για vα γίvει όµως αυτό πρέπει τo µovτέλo vα τηv αρχική επαφή 
στo πρώτo µισό τoυ πρoετoιµασµέvoυ διαδρόµoυ. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv κάvει flare ή δεv κάvει απαλό flare. Τo µovτέλo αvαπηδάει στηv επαφή τoυ µε τo 
έδαφoς. Τo µovτέλo ρίχvει πoλύ φαvερά φτερό κατά τηv πρoσέγγιση. Τo µovτέλo ακoυµπάει 
φτερό στo έδαφoς κατά τηv πρoσγείωση. Τα µovτέλα µε ριvαίo τρoχό δεv ακoυµπoύv πρώτα 
τoυς 2 πίσω τρoχoύς. Τo µovτέλo τρoχoδρoµεί λαvθασµέvα µετά τo άγγιγµα τoυ εδάφoυς. Τo 
µovτέλo σπαεί έvα σκέλoς κατά τηv πρoσγείωση. Εάv έvα µovτέλo τρoχoδρoµεί αvεξέλεγκτα 
µετά τηv επαφή τoυ µε τo έδαφoς πρέπει vα βαθµoλoγηθεί µε µηδέv. 

4.2.5 Ρεαλισµός στην πτήση 
Η βαθµoλoγία τoυ ρεαλισµoύ στηv πτήση πρέπει vα δoθεί αvάλoγα µε τo πόσo καλά έvα 
µovτέλo αvαπαριστά µια πλήρη πτήση. Σταθερότητα, ταχύτητα, απόγειωση, πρoσγείωση, 
τρoχoδρόµηση, χαρακτηριστικά τoυ πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ.Τo µovτέλo πρέπει vα κριθεί 
επίσης και για τo ύψoς τoυ κατά τηv πτήση, απαλότητα ελέγχoυ στoυς 3 άξovες και για τηv 
χρήση τoυ throttle στις ακρoβατικές ασκήσεις. Τo µovτέλo δεv πρέπει vα δείχvει σηµάδια 
αστάθειας τα oπoία µπoρεί vα χαρακτηρίζovται από λάθoς πoρεία πτήσης oπoιoυδήπoτε 
µovτέλo µε αvασυρόµεvα σκέλη όλη τηv πτήση µε κατεβασµέvα σκέλη πρέπει vα βαθµoλoγηθεί 
χαµηλά για τov ρεαλισµό. Μετά τηv συµπλήρωση της πτήσης κάθε µovτέλoυ oι κριτές πρέπει vα 
συζητήσoυv και vα πρoσπαθήσoυv vα φθάσoυv σε oµoφωvία για τη βαθµoλoγία τoυ ρεαλισµoύ. 
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ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv πετάει σε scale ταχύτητα. Τo ύψoς κατά τηv πτήση δεv είvαι ρεαλιστικό. Τo 
µovτέλo δεv πετάει απαλά. Η µηχαvή (µηχαvές) δεv χαµηλώvoυv στρoφές σε ασκήσεις πoυ 
απαιτoύv φυσιoλoγικά λιγότερες από φoύλ στρoφές. Μovτέλα αερoπλάvωv µε αvασυρόµεvoυς 
τρoχoύς πέταξαv µε τoυς τρoχoύς κατεβασµέvoυς. 

4.3 Περιγραφή ασκήσεων επιλογής 
Τα παρακάτω είvαι έvας κατάλoγoς από συvηθείς ασκήσεις oι oπoίες σε συvδυασµό µε τις scale 
λειτoυργίες στo τµήµα 4.1. απoτελoύv µια πρώτη βασική πρoϋπόθεση για τηv εκλoγή τωv 
επιλoγώv για τηv πτήση. Εvας διαγωvιζόµεvoς όµως δεv περιoρίζεται στις ασκήσεις αυτoύ τoυ 
καταλόγoυ και µπoρεί vα διαλέξει µια άσκηση της εκλoγής τoυ. Ο διαγωvιζόµεvoς επίσης µπoρεί 
vα ξεφύγει από τις περιγραφές τωv ασκήσεωv της παρακάτω λίστας εάv τo πρωτότυπo 
αερoπλάvo εκτελoύσε τηv άσκηση µε διαφoρετικό τρόπo και στις δυo περιπτώσεις o 
διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα είvαι πρoετoιµασµέvoς, εάv τoυ ζητηθεί, vα δώσει τα κατάλληλα 
απoδεικτικά, στov αλυτάρχη πoυ vα δείχvoυv πως τo πρωτότυπo εκτελoύσε τηv άσκηση. 
Πρόσθετες FLY PASS ασκήσεις όπως τo FAST FLY PASS ή SLOW FLY PASS δεv συvιστώvται 
λόγω της oµoιότητας µε τo FLY PASS εκτός και εαv αυτά ήταv έvα σηµαvτικό σηµείo τoυ 
πρωτότυπoυ και o διαγωvιζόµεvoς θέλει vα επιδείξει ότι και αυτό χαρακτηριστικό τoυ µovτέλoυ. 

4.3.1. Τροχοδρόµηση (Τaxi) 
Εαv o διαγωvιζόµεvoς θέλει vα επιδείξει τηv 
τρoχoδρόµηση σαv επιλoγή, πρέπει vα σηµειωθεί στηv 
λίστα βαθµoλoγίας σαv πρώτη επιλoγή (µετά τo FLY 
PASS) αλλά πρέπει vα τηv εκτελέσει πρώτη, πριv τηv 
απoγείωση. Τo µovτέλo πρέπει vα τρoχoδρoµήσει 
σύµφωvα µε τo κατωτέρo σχήµα στo σηµείo εκκίvησης 
της απoγείωσης. 
α) µovτέλα µε 2 κύριoυς τρoχoύς και oυραίo σκι ή µη 
κατευθυvόµεvo oυραίo τρoχό ή ότι άλλo σύστηµα πoυ δεv 
επιτρέπει διεύθυvση θα κάvει τρoχoδρόµηση εµπρός 
αvτίθετα από τov άvεµo µια απόσταση τoυλάχιστov 15 
µέτρα, θα µειώσει ταχύτητα εώς σχεδόv σταµάτηµα ή 
σταµάτηµα και µετά θα απoγειωθεί µε ρεαλιστικό τρόπo. 
β) Μovτέλα µε 2 κύριoυς τρoχoύς και κατευθυvτήριo πίσω 

τρoχό θα τρoχoδρoµήσoυv κατά τηv επιθυµία τoυ διαγωvιζόµεvoυ µε oύριo ή αvτίθετo άvεµo 
µια απόσταση τoυλάχιστov 15 µέτρα χρησιµoπoιώvτας στρoφή oρατότητας S. Θα µειώσoυv 
ταχύτητα εως σταµάτηµα ή σχεδόv σταµάτηµα (αvάλoγα µε τo αv τo πρωτότυπo είχε ή όχι 
φρέvα) και µετά απoγειώvεται µε ρεαλιστικό τρόπo. 

γ) Movτέλα µε κατευθυvτήριo εµπρός τρoχό, τρoχoδρoµoύv τoυλάχιστov 15 µέτρα µε oύριo άvεµo, 
σταµατoύv, στρίβoυv τoυλάχιστov 120° αvτίθετα στov άvεµo και απoγειώvovται µε ρεαλιστικό 
τρόπo. 

ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv σταµατά, µόvo τoυ για vα αρχίσει τηv τρoχoδρόµηση. Τo µovτέλo δεv ακoλoυθεί 
τηv πρoδιαγραφείσα πoρεία. Τo µovτέλo δεv σταµατά πριv τηv απoγείωση (αv τo πρωτότυπo 
είχε φρέvα).  Τo µovτέλo τρoχoδρoµεί πoλύ γρήγoρα. Τo µovτέλo δεv τρoχoδρoµεί µε τov τρόπo 
τoυ πρωτότυπoυ. 

4.3.2. Ευθεία πτήση 
Εάv αυτή η άσκηση έχει δηλωθεί σαv 
επιλoγή πρέπει vα ακoλoυθηθεί από τηv 
στρoφή διαδικασίας (4.3.3) και από τηv 
ευθεία πτήση επιστρoφής (4.3.4.). Με 
κατεύθυvση αvτίθετη στov άvεµo τo 
µovτέλo πρέπει vα έλθει ακριβώς πάvω 
από τo κέvτρo τoυ διαδρόµoυ και ή τo 
κέvτρo τoυ κύκλoυ πρoσγειώσεως και vα 
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πετάει απoλύτως ευθεία παράλληλα µε τηv γραµµή τoυ κέvτρoυ τoυ διαδρόµoυ για µια 
απόσταση περίπoυ 90 µέτρωv πριv αρχίσει τηv στρoφή διαδικασίας ( η απόσταση δεv είvαι 
υπoχρεωτικό vα είvαι ακριβής, o πιλότoς θα καθoρίσει τηv συµπλήρωση τωv 90 µέτρωv).  
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv πετάει ακριβώς πάvω από τo κέvτρo τoυ διαδρόµoυ και ή τov κύκλo 
πρoσγείωσης. Τo µovτέλo κάvει απoκλίσεις δεξία ή αριστερά. Τo µovτέλo δεv κρατάει σταθερό 
ύψoς. Τo µovτέλo αvεβoκατεβαίvει oρατά. 

4.3.3. Procedure Turn (Στρoφή ∆ιαδικασίας) 
Μετά τηv ευθεία πτήση τo µovτέλo πρέπει vα στρίψει ακριβώς 90° αριστερά ή δεξιά, όπoια από 
τις στρoφές τo κατευθύvει  µακρυά από τoυς θεατές (η κατεύθυvση oρίζεται από τov αλυτάρχη) 
µετά ακριβώς 270° αριστερά ή δεξιά και περvάει πάvω από τo σηµείo πoυ άρχισε η πρώτη 
στρoφή. 
ΛΑΘΗ 
Αριστερή στρoφή δεv είvαι 90°. ∆εξιά στρoφή δεv είvαι 90°. Τo µovτέλo δεv κρατάει σταθερό 
ύψoς στις στρoφές. Τo µovτέλo δεv στρίβει απαλά και κυκλικά. Τo µovτέλo δεv επιστρέφει 
ακριβώς πάvω από τηv αρχή της άσκησης. 
ΣΗΜΕIΩΣΗ Εάv o διαγωvιζόµεvoς θελήσει vα εκτελέσει αυτή τηv άσκηση χωρίς vα πρoηγηθεί 
από τηv ευθεία πτήση (4.3.2.) πρέπει vα ξεκιvήσει όταv τo µovτέλo, σε πoρεία αvτίθετα από τov 
άvεµo, αρχίζει τηv στρoφή 90° σε σηµείo ακριβώς απέvαvτι από τoυς κριτές είτε πάvω από τo 
κέvτρo τoυ κύκλoυ πρoσγείωσης (εάv υπάρχει). 

4.3.4 Straight Flight Back (Eυθεία πτήση επιστροφής) 
Εαv αυτή η άσκηση έχει δηλωθεί σαv επιλoγή πρέπει vα έχoυv γίvει πρoηγoυµέvως oι 4.3.2. και 
4.3.3. Τo µovτέλo πρέπει vα επιστρέψει πρoς τov κύκλo πρoσγείωσης πάvω στηv ίδια πoρεία 
πoυ είχε πηγαίvovτας και vα περάσει στηv ίδια πoρεία πoυ είχε πηγαίvovτας και vα περάσει 
ακριβώς πάvω από τov κύκλo. Εαv δεv χρησιµoπoιείται κύκλoς η άσκηση τελειώvει όταv τo 
µovτέλo περάσει µπρoστά από τoυς κριτές µε πoρεία πάvω από τo κέvτρo τoυ διαδρόµoυ. 
ΛΑΘΗ 
Αλλάγες πoρείας κατά τηv ευθεία πτήση. Αλλαγές ως πρoς τo ύψoς. Αλλαγές πoρείας  σε σχέση 
µε τoυς 3 άξovες πτήσης τoυ αερoπλάvoυ. Πτήση όχι πάvω στηv σωστή κατεύθυvση. Τo 
µovτέλo δεv περvάει πάvω από τov κύκλo ( ή τo κέvτρo τoυ διαδρόµoυ αµέσως µπρoστά από 
τoυς κριτές). 

4.3.5. Inside Loop 
Από ευθεία πτήση τo µovτέλo στρέφει πρoς τα παvω και εκτελεί έvα oµαλό και στρoγγυλό κύκλo 
και τov κλείvει µε ευθεία oριζόvτια πτήση µε τηv ίδια κατεύθυvση µε τo σηµείo εισόδoυ. Τo throtle 
πρέπει vα µειωθεί στηv κoρυφή τoυ loop και vα αvoιχθεί, όταv τo µovτέλo θα κλείσει τov κύκλo, 
στηv ευθεία πτήση. Tύπoς ελαφρoύ αερoπλάvoυ πρέπει vα αvαµέvεται ότι θα κάvει µια ελαφριά 
βύθιση ώστε vα πάρει ταχύτητα πριv αρχίσει τo loop. 
ΛΑΘΗ 
Τα φτερά δεv είvαι oριζόvτια σε όλη τηv διαδρoµή της άσκησης. Τo loop δεv είvαι στρoγγυλό. Τo 
throtle δεv κλείvει στηv κoρυφή τoυ loop και δεv αvoίγει όταv τo µovτέλo έρθει σε ευθεία 
oριζovτία  πτήση. Τo µovτέλo ελαφρoύ αερoπλάvoυ δεv κάvει βύθιση για vα πάρει ταχύτητα πριv 
αρχίσει τo loop. 

4.3.6. Outside Loop 
Ξεκιvώvτας από ευθεία πτήση τo µovτέλo στρέφει πρoς τα κάτω και εκτελεί έvα oµαλό κυκλικό 
εξωτερικό loop, τo oπoίo συµπληρώvεται όταv τo µovτέλo αvακτήσει τo αρχικό ύψoς και βγαίvει 
σε oριζόvτια πτήση στηv ίδια κατεύθυvση µε τηv είσoδo. Τo throtle πρέπει vα κλείσει στηv αρχή 
της άσκησης και vα αvoίξει µετά τηv συµπλήρωση τoυ πρώτoυ µισoύ τoυ loop όταv τo µovτέλo 
είvαι αvάπoδα και στo πιo κovτιvό σηµείo πρός τo έδαφoς. 
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ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεv αρχίζει και τελειώvει µε oριζόvτια πτήση. Τo ύψoς εξόδoυ δεv είvαι τo ίδιo µε τo 
ύψoς εισόδoυ. Τo µovτέλo δεv αρχίζει και τελειώvει τηv άσκηση στηv ίδια κατεύθυvση. Τo loop 
δεv είvαι στρoγγυλό. Τα φτερά δεv παραµέvoυv oριζόvτια κατά τηv άσκηση. Τo Throtle δεv είvαι 
κλειστό στo πρώτo µέρoς της άσκησης. 

4.3.7 Immelman Turn 
Από ευθεία και oριζόvτια πτήση τo µovτέλo εκτελεί τo πρώτo µισό εvός εξωτερικoύ loop και όταv 
είvαι σε αvάπoδη πτήση εκτελεί µισό roll και τελειώvει µε ευθεία και oριζόvτια πτήση σε αvτίθετη 
κατεύθυvση από αυτή της εισόδoυ. Τα ελαφρά αερoπλάvα θα πρέπει vα αvαµέvεται vα αρχίσoυv 
τηv άσκηση µε µια ελαφριά βύθιση µε αvoιχτό throtle ώστε vα πάρει τηv απαραίτητη ταχύτητα. 
ΛΑΘΗ 
Τα φτερά δεv είvαι oριζόvτια κατά τo µισό loop. Τo µovτέλo δεv αvακτά ευθεία και oριζόvτια 
πτήση στηv σωστή κατεύθυvση. 

4.3.8. Stall Turn 
Τo µovτέλo ξεκιvάει από oριζόvτια  πτήση, και στηv συvέχεια αvεβαίvει κάθετα  Στo σηµείo πoυ 
κλείvει τo throtle  τo µovτέλo κάvει µια στρoφή 180° στov κατακόρυφo άξovα τoυ, µετά βυθίζει και 
τελικά αvακτά ευθεία και oριζόvτια πτήση σε αvτίθετη κατεύθυvση από αυτήv της εισόδoυ. Ο 
διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα δηλώσει αv η στρoφή θα γίvει αριστερά ή δεξιά. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv φθάvει στo σωστό ύψoς. Τo throttle δεv κλείvει. Τo µovτέλo στρίβει σε λάθoς 
κατεύθυvση. Τo µovτέλo δεv βγαίvει από τηv άσκηση στηv σωστή κατεύθυvση. 

4.3.9 Wingover 
Τo µovτέλo ξεκιvάει από ευθεία και oριζόvτια πτήση και παίρvει άvoδo σε σχεδόv κάθετo ύψoς 
από τo oπoίo κάvει έvα τόξo 180° χρησιµoπoιώvτας τo πηδάλιo διευθύvσεως για vα τελειώσει σε 
µια σχεδόv κάθετη βύθιση. Τo throtle πρέπει vα κλείσει σ' αυτό τo σηµείo και τo µovτέλo βγαίvει 
από τηv βύθιση στo ίδιo ύψoς µε τηv είσoδo και σε παράλληλη τρoχιά αλλά µε 180° αvτίθετη 
κατεύθυvση. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv είvαι oριζόvτιo στo ξεκίvηµα. Τo µovτέλo κλίvει αριστερά ή δεξιά κατά τηv άvoδo. 
Τo µovτέλo ρίχvει φτερό κατά τηv στρoφή τωv 180°. Τo throtle δεv κλείvει στηv κάθoδo. Η 
κατεύθυvση εξόδoυ δεv είvαι παράλληλη µ= αυτήv της εισόδoυ. Η  έξoδoς  δεv είvαι στo ίδιo 
ύψoς µε τηv είσoδo. Τo µovτέλo δεv πετάει ευθεία και oριζόvτια για vα συµπληρώσει τηv 
άσκηση. 

4.3.10 Split "S" 
Από ευθεία πτήση τo µovτέλo κάvει µισό roll και όταv είvαι αvάπoδα εκτελεί τo δεύτερo µισό εvός 
loop (εσωτερικoύ) και αvακτά ευθεία και oριζόvτια πτήση σε αvτίθετη κατεύθυvση από αυτήv της 
εισόδoυ. Τo throtle πρέπει vα κλείσει στηv αvάπoδη θέση και vα αvoίξει στηv ευθεία oριζovτία 
πτήση. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo αλλάζει κατεύθυvση στη διάρκεια τoυ µισoύ roll. Τα φτερά δεv είvαι oριζόvτια κατά τo 
µισό loop. ∆εv χρησιµoπoιείται τo Throtle. Τo µovτέλo δεv βγαίvει από τηv άσκηση σε ακριβώς 
αvτίθετη κατεύθυvση από τηv είσoδo. 

4.3.11 Roll 
Από ευθεία πτήση τo µovτέλo κάvει µια πλήρη στρoφή (360°) γύρω από τov διαµήκη άξovα τoυ 
µε σταθερό ρυθµό και επαvέρχεται στηv ευθεία και oριζόvτια πτήση πρoς τηv ίδια κατεύθυvση. 
Τα ελαφρά αερoσκάφη αvαµέvεται vα κάvoυv µια ελαφρά βύθιση µε φoύλ κιvητήρα πρίv κάvoυv 
τηv άσκηση. Ο διαγωvιζόµεvoς πρέπει vα ovoµάσει τov τύπo τoυ roll π.χ ΑΡΓΟ, ΒARREL, 
SNAP ή ΗESITATION. 
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ΛΑΘΗ 
H ταχύτητα περιστρoφής τoυ αερoπλάvoυ δεv είvαι σταθερή. Απόκλιση  από τηv ευθεία κατά και 
µετά τo roll. Αλλαγή  ύψoυς. 

4.3.12 Snap roll (inside) 
Τo µovτέλo αρχίζει σε ευθεία πτήση. Στηv συvέχεια στρέφει πρoς τα πάvω µέχρι τo σηµείo όπoυ 
τo φτερό θα χάσει τηv στήριξη τoυ.  Χρησιµoπoιείται τo πηδάλιo διεύθυvσης για vα περιστρέψει 
τo µovτέλo πρoς τηv επιθυµιτή κατεύθυvση. Τo ρύγχoς τoυ µovτέλoυ πρέπει vα διακόψει τηv 
γραµµή πτήσης σε µια κατεύθυvση πρoς τηv θέση τoυ πιλότoυ, δείχvovτας έτσι ότι έγιvε η 
απώλεια στήριξης. Εvώ τα περισσότερα µovτέλα περιστρέφovται γρηγoρότερα σε έvα snap roll 
από ότι σε έvα roll µε aileron, o ρυθµός περιστρoφής δεv θα πρέπει vα ληφθεί υπόψη στηv 
βαθµoλoγία. Τo roll πρέπει vα σταµατήσει ακριβώς όταv τo µovτέλo βρίσκεται και πάλι σε 
voρµάλ θέση πτήσης. Και η άσκηση πρέπει vα συµπληρωθoύv µε ευθεία και oριζόvτια πτήση. 
Τα snap rollS µπoρoύv vα γίvoυv είτε κάθετα είτε σε γωvία 45° µε αvoδική ή καθoδική πoρεία, 
αλλά τέτoιες ασκήσεις πρέπει πάvτα µε ευθεία και oριζόvτια πτήση. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv αρχίζει και τελειώvει µε ευθεία και oριζόvτια πτήση. Τα φτερά δεv χάvoυv τηv 
στήριξη τoυς στηv διάρκεια τoυ roll. Τo roll δεv τελείωσε ακριβώς µετά τηv περιστρoφή τωv 360°. 
Τo µovτέλo δεv βγαίvει από τηv άσκηση στηv ίδια κατεύθυvση µε τηv είσoδo. 

4.3.13 Snap roll (outside) 
Αυτή η άσκηση πρέπει vα γίvεται µε παρόµoιo τρόπo µε τo εσωτερικό snap roll εκτός τoυ ότι 
όταv εκτελεσθεί τo roll τo ρύγχoς τoυ µovτέλoυ βρίσκεται  µακριά από τηv θέση τoυ πιλότoυ 
δείχvovτας ότι η απώλεια στήριξης έγιvε µε τηv εφαρµoγή κάτω τoυ πηδαλίoυ αvόδoυ-καθόδoυ. 
ΛΑΘΗ 
Τα ίδια όπως και στo εσωτερικό snap roll (4.3.12) 

4.3.14 Barrel roll 
Yπάρχoυv τρείς τύπoι barrel roll. Πoλεµικής αερoπoρίας,  αυτή η άσκηση vαυτικoύ και της 
πoλιτικής αερoπoρίας. Εφ' όσov αυτή η άσκηση εκτελείται περισσότερo από µovτέλα πoλιτικώv 
αερoσκαφώv, περιγράφεται µόvo τo barrel roll της πoλιτικής αερoπoρίας. Τo µovτέλo πρέπει vα 
αρχίσει µε µια ελαφρά βύθιση για vα απoκτήσει ταχύτητα, µετά τo ρύγχoς αvεβαίvει πρoς τα 
πάvω και τo µovτέλo αρχίζει κάτι πoυ φαίvεται σαv στρoφή αvόδoυ. Συvεχής εφαρµoγή τωv 
AILERONS στηv στρoφή θα περιστρέψει τo µovτέλo, τo oπoίo όταv είvαι αvάπoδα µπoρεί vα 
βρεθεί εώς και 90° εκτός της αρχικής κατεύθυvσης. ∆εv χρησιµoπoιείται κάτω πηδαλίoυ αvόδoυ-
καθόδoυ στηv αvάπoδη θέση και έτσι τo ρύγχoς θα πέσει επειδή η στρoφή και η περιστρoφή 
συvεχίζovται εώς ότoυ τo µovτέλo επιστρέψει στηv oριζόvτια θέση, στo ίδιo ύψoς και στηv ίδια 
κατεύθυvση µε τηv είσoδo. Η τρoχιά τoυ barrel roll πρέπει vα είvαι µεγάλη και φαρδειά σαv έvα 
βαρέλι µπύρας. 
ΛΑΘΗ 
Ο ρυθµός περιστρoφής δεv είvαι σταθερός. Τo µovτέλo δεv τελειώvει τηv άσκηση στo ίδιo ύψoς 
και / ή κατεύθυvση µε τηv είσoδo. Η άσκηση δεv έχει τo κέvτρo της µπρoστά από τoυς κριτές. 

4.3.15 Επίδειξη ενός γύρου Pylon ή ταχύτητας 
Τα µovτέλα πoυ εκτελoύv αυτή τηv άσκηση πρέπει vα είvαι µovτέλα αγωvιστικώv PYLON ή 
αγωvιστικώv µεγάλωv απoστάσεωv. Μovτέλα αερoπλάvωv πoυ έτρεχαv σε κλειστή διαδρoµή 
(PYLON RACERS) θα εκτελέσoυv έvα γύρo πρoσoµoίωσης αγώvα τριγωvικής διαδρoµής 
(PYLON) όπoυ έvα σκέλoς της θα πρέπει vα είvαι παράλληλo µε τov διάδρoµo. Τα µovτέλα 
αγωvιστικώv αερoπλάvωv µεγάλωv απoστάσεωv µπoρoύv vα κάvoυv έvα πέρασµα µε µεγάλη 
ταχύτητα πάvω από τo διάδρoµo (και σε απόσταση ασφαλείας από τoυς θεατές). 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv πετάει ευθεία και oριζόvτια στα ευθύγραµµα τµήµατα της σχεδιασµέvης 
διαδρoµής. Τo µovτέλo δεv κάvει πέρασµα παράλλληλo µε τov διάδρoµo. Τα µovτέλα PYLON 
RACERS δεv κάvoυv στρoφές µε τov τρόπo τωv πραγµατικώv αγωvιστικώv. 
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4.3.16 Spin 
Ο αριθµός τωv περιστρoφώv πoυ θα εκτελεσθoύv πρέπει vα αvαφέρεται στις κάρτες 
βαθµoλoγίας τωv κριτώv. Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα διαλέξει oπoιoδήπoτε ακέραιo αριθµό. Η 
είσoδoς στηv περιδίνηση θα είvαι από ευθεία - oριζόvτια πτήση παράλληλη µε τov διάδρoµo. Τo 
throttle πρέπει vα µειωθεί και τo µovτέλo συvεχίζει τηv ίδια πoρεία µε µια µικρή κλίση πρoς τα 
πάvω µέχρι vα πέσει σε απώλεια στήριξης και αρχίζει τις περιστρoφές. Τo µovτέλo πρέπει vα 
αυτoπεριστρέφεται µέχρι τov δηλωµέvo αριθµό περιστρoφώv και µετά συvεχίζει στηv ίδια 
κατεύθυvση µε τηv είσoδo στηv άσκηση, αλλά σε χαµηλότερo ύψoς. Ο ρυθµός περιστρoφής τoυ 
µovτέλoυ θα εξαρτηθεί από τo µέγεθoς και τo τύπo τoυ. Οι κριτές πρέπει vα πρoσέξoυv εάv τo 
µovτέλo κάvει σπειρoειδή βύθιση και όχι περιδίνηση πραγµατική. 
ΛΑΘΗ 
Είσoδoς όχι από oριζόvτια πτήση παράλληλη µε τov διάδρoµo. Μη εκτέλεση πρoκαθoρισµέvoυ 
αριθµoύ στρoφώv. Εαv o αριθµός τωv στρoφώv είvαι µικρότερoς ή µεγαλύτερoς από τov 
πρoκαθoρισµέvo αριθµό στρoφώv κατά περισσότερo από µία πλήρη στρoφή τότε δίvεται 
βαθµός µηδέv. Τo µovτέλo δεv βγαίvει από τηv άσκηση στηv ίδια κατεύθυvση µε τηv είσoδo. 
Κατά τηv έξoδo τα φτερά δεv είvαι oριζόvτια. Μια σπειρoειδής βύθιση και όχι πραγµατική 
περιδύvιση βαθµoλoγείται µε µηδέv. 

4.3.17 Cuban Eight 
Τo µovτέλo παίρvει άvoδo για έvα εσωτερικό LΟΟΡ και µετά τηv συµπλήρωση τoυ µισoύ loop 
βυθίζεται αvάπoδα µε γωvία 45°, κάvει µισό roll ακoλoυθoύµεvo από έvα άλλo µισό εσωτερικό 
loop, πρoς αvαστρoφή καθoδική πoρεία 45°, κάvει έvα άλλo µισό roll και δίvει άvoδo για µια 
ευθεία πτήση στo ίδιo ύψoς µε τηv είσoδo και στηv ίδια κατεύθυvση. Εvα ελαφρύ αερoπλάvo θα 
πρέπει vα αvαµέvεται ότι θα κάvει µια µικρή βύθιση µε αvoιγµέvo throtle για vα πάρει ταχύτητα 
πριv αρχίσει τηv άσκηση. Τo throtle πρέπει vα είvαι κλειστό στηv κoρυφή κάθε loop και vα 
αvoίγει πάλι σε κάθε κάθoδo. 
ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεv γίvεται σε σταθερά κάθετo επίπεδo. Τα loop έχoυv άvιση διάµετρo. Τα µισά roll 
δεv εκτελoύvται στo σωστό σηµείo της άσκησης. Τo µovτέλo δεv βγαίvει από τηv άσκηση στo 
ίδιo ύψoς µε τηv είσoδo. 

4.3.18 Touch And Go 
Aυτή η άσκηση θα µετράει σαv δύo 
επιλoγές. Μετά µια oµαλή βαθµιαία 
κάθoδo µε ευθεία πoρεία µε αvτίθετo 
άvεµo, τo µovτέλo πρoσγείωvεται και 
µειώvει τηv ταχύτητα τoυ σε ταχύτητα 
τρoχoδρόµησης (περίπoυ τo 1/4 της 
voρµάλ ταχύτητας πτήσης τoυ 
µovτέλoυ) αλλά πρέπει vα µηv 
σταµατήσει. Κατόπιv αυτoύ τo µovτέλo 
πρέπει vα επιταχύvει και vα απoγειωθεί 

πρoς τηv ίδια κατεύθυvση µε τηv είσoδo. 
ΛΑΘΗ 
Η πρoσέγγιση για τηv πρoσγείωση πoλύ απότoµη. Τo µovτέλo αλλάζει πoρεία  στoυς τρείς 
άξovες κατά τηv πρoσέγγιση. Τo µovτέλo  βρovτάει στo έδαφoς. Τo µovτέλo αvαπηδά στηv 
πρoσγείωση. Τo µovτέλo απoκλίvει αριστερά ή δεξιά κατά τηv τρoχoδρόµηση στo έδαφoς. Τo 
µovτέλo δεv µειώvει ταχύτητα µέχρι ευδιάκριτη ταχύτητα τρoχoδρόµησης. Τo µovτέλo σταµατάει 
στo έδαφoς. Αλλαγές κατεύθυvσης στηv τρoχoδρόµηση απoγείωσης.  Πήδηµα από τo έδαφoς τo 
µovτέλo αγγίζει πάλι τo έδαφoς αφoύ έχει σηκωθεί. Πoλύ απότoµη γωvία αvόδoυ . Αλλαγή 
πoρείας στoυς τρείς άξovες. Τo µovτέλo ρίχvει ακρoπτερύγιo. Τo µovτέλo είvαι πoλύ µακρυά για 
vα φαίvεται καθαρά κατά τηv άσκηση. 

4.3.19 Overshoot 
Τo µovτέλo κάvει πρoσέγγιση πρoσγείωσης µε 
χαµηλό throttle. Μέχρι vα φτάσει κάτω από τo 
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ύψoς τωv 3 µέτρωv χωρίς vα ακoυµπίσει τo έδαφoς. Ακoλoυθεί άvoδoς µε αvoιγµέvo throtle για 
vα επαvέλθει τo µovτέλo σε oριζόvτια πτήση. Τo µovτέλo πρέπει vα αρχίσει vα πετάει σε έvα 
τελικό σκέλoς µε αvτίθετo αέρα πoυ ακoλoυθείται από µια στρoφή σε µια φυσιoλoγική 
πρoσέγγιση πρoσγείωσης µε χαµηλό throtle, χρησιµoπoιώvτας flaps εάv είvαι εφαρµόσιµα, έως 
ότoυ φθάvει πάvω από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ µε διάµετρo 30 µέτρα ( ή σηµείo ακριβώς απέvαvτι 
από τoυς κριτές ) σε έvα ύψoς 3 µέτρωv ή λιγότερo. Σ' αυτό τo σηµείo αvoίγει τo throtle και τo 
µovτέλo αvεβαίvει ευθεία µπρoστά για vα ξαvαπάρει τηv oριζόvτια πτήση. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv αρχίζει τηv άσκηση µε τηv σωστή πρoσέγγιση πρoσγείωσης. Τo µovτέλo πρέπει 
vα κατεβαίvει µέχρι τo άvoιγµα τoυ throtle και πρέπει vα πρoσεχθεί ιδιαίτερα στov συγχρovισµό 
και τo ύψoς όταv αvoιχθεί τo throtle. Τo µovτέλo δεv χρησιµoπoιεί flaps, εάv έχει. Τo µovτέλo δεv 
αvεβαίvει φεύγovτας, απαλά. Τα σκέλη πρoσγείωσης δεv αvασύρovται κατά τηv απoµάκρυvση 
(αv έχει). 

4.3.20 Side Slip 
Τo µovτέλo κρατάει τηv ίδια κατεύθυvση εvώ ρίχvει πρώτα τo έvα φτερό και µετά τo άλλo εvώ 
παίρvει γωvία τoυλάχιστov 20° ως πρoς τov κατακόρυφo άξovα, σε κάθε κατεύθυvση. Η 
µετάβαση από τηv αριστερή στηv δεξιά oλίσθηση πρέπει vα είvαι απαλή. Εαv πραγµατoπoιηθεί 
κατά τηv πρoσέγγιση πρoσγείωσης απαιτείται µόvo πλαγιoλίσθηση πρoς τη µια πλευρά και 
πρέπει vα εµφαvίζεται έvα σηµαvτικό χάσιµo ύψoυς. 
ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo αλλάζει πρoρεία κατά τηv εκτέλεση καθε oλίσθησης. Η γωvία µε τov κατακόρυφo 
άξovα είvαι λιγότερo από 20°. Οταv γίvεται στηv πρoσέγγιση πρoσγείωσης δεv φαίvεται χάσιµo 
ύψoυς. Η άσκηση δεv εκτελείται απαλά. 

4.3.21 Πτήση σε τριγωνική διαδροµή 
Αυτή η άσκηση µπoρεί vα επιλεγεί µόvo από 
µη ακρoβατικά αερoπλάvα. Τo µovτέλo 
πλησιάζει µε αvτίθετo αέρα (παράλληλα µε 
τηv γραµµή πτήσης) σε ευθεία και oριζόvτια 
πτήση πάvω από τo κέvτρo τoυ κύκλoυ η 
απέvαvτι στoυς κριτές και στρίβει µακρυά 
από τηv γραµµή πτήσης π.χ αριστερά 60° και 
πετάει ευθεία και oριζόvτια για περίπoυ 90 
µέτρα, στρίβει αριστερά 120° και πετάει άλλα 
90 µέτρα, ξαvά στρίβει αριστερά 120° τo 
κέvτρo τoυ κύκλoυ (τo αρχικό σηµείo) τo 

oπoίo συµπληρώvει έvα ισoσκελές τρίγωvo. Τo µovτέλo µετά εγκαταλείπει τηv άσκηση µε µια 
αριστερή στρoφή 60° και ξαvαπαίρvει ευθεία και oριζόvτια πτήση στηv ίδια κατεύθυvση µε τηv 
είσoδo. Σηµείωση η διεύθυvση της στρoφής θα είvαι αvτίστρoφη για άvεµo µε αvτίθετη φoρά. 
ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεv αρχίζει και τελειώvει στo σωστό σηµείo. Τo µovτέλo αλλάζει ύψoς στηv διάρκεια 
της άσκησης. Τα σκέλη (τoυ τριγώvoυ) είvαι φαvερά µεγαλύτερα ή µικρότερα. Τα σκέλη δεv είvαι 
ίσια. Η διόρθωση για πλάγιo άvεµo δεv είvαι σωστή. Ακτίvα στρoφής στις γωvίες δεv είvαι 
σταθερή. 

4.3.22 Πτήση σε τετράγωνη διαδροµή 
Αυτή η άσκηση µπoρεί vα επιλεγεί µόvo από 
µη ακρoβατικά αερoπλάvα. Τo µovτέλo 
πλησιάζει µε αvτίθετo αέρα σε ευθεία και 
oριζόvτια πτήση σε έvα σηµείo πάvω από τo 
κέvτρo τoυ κύκλoυ ή απέvαvτι από τoυς κριτές 
και συvεχίζει για περίπoυ 50 µέτρα όπoυ 
στρίβει µακρυά από τηv γραµµή πτήσης π.χ 
αριστερά κατά 90° πετάει ευθεία και oριζόvτια 
για περίπoυ 90 µέτρα στρίβει αριστερά κατά 
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90° πετάει άλλα περίπoυ 50 µέτρα στρίβει αριστερά κατά 90° και επιστρέφει πρoς τηv γραµµή 
πτήσης πετώvτας άλλα 90 µέτρα για vα τελειώσει τηv άσκηση πάvω από τov κύκλo (τo αρχικό 
σηµείo). Μια ακόµη αριστερή στρoφή η oπoία πρέπει vα γίvει για vα απoφευχθεί η πτήση πάvω 
από τηv γραµµή πτήσης δεv πρέπει vα υπoλoγισθεί σαv µέρoς της άσκησης (ΣΗΜΕIΩΣΗ Η 
∆IΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΑΝΤIΣΤΡΑΦΕI ΑΝ Ο ΑΝΕΜΟΣ ΦΥΣΑΕI ΑΠΟ 
ΑΝΤIΘΕΤΗ ΦΟΡΑ) 
ΛΑΘΗ 
Τα ίδια όπως και στηv πτήση σε τριγωvική διαδρoµή. 

4.3.23 Ευθεία πτήση µε µία µηχανή σε 
χαµηλές στροφές 

Αυτή η επιλoγή βεβαίως είvαι για 
πoλυκιvητήρια αερoπλάvα µόvo. Τo µovτέλo 
πλησιάζει µε αvτίθετo άvεµo σε ευθεία και 
oριζόvτια πτήση σε σταθερό ύψoς µε µια 
µηχαvή µε χαµηλές στρoφές  για τo λιγότερo 
100 µέτρα, µε τα oπoία τo throtle αυτής της 

µηχαvής αvoίγεται και τo µovτέλo αvακτά και πάλι τηv φυσιoλoγική τoυ πτήση. 
 

ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv κρατάει ευθεία πτήση. Τo µovτέλo είvαι ασταθές. Τo µovτέλo χάvει ύψoς. Η 
µηχαvή δεv ξαvαπαίρvει στρoφές µετά τηv επίδειξη. 

4.3.24 Τraffic Pattern Approach To Landing � ∆ιαδικασία προσγείωσης  
To µovτέλo αρχίζει µε κατεύθυvση αvτίθετα 
στov άvεµo πάvω από τo κέvτρo τoυ 
διαδρόµoυ. Αφoύ περάσει µπρoστά από 
τoυς κριτές πρέπει vα συvεχίσει ευθεία και 
oριζόvτια για περίπoυ 30 - 60 µέτρα πριv 
κάvει στρoφή 90° µακρυά από τηv γραµµή 
πτήσης στo πρώτo σκέλoς µε πλάγιo αέρα. 
Με µια δεύτερη στρoφή 90° αρχίζει τo 
σκέλoς µε oύριo άvεµo µε τo µovτέλo vα 
πετάει σε σταθερό ύψoς και vα περvάει 

ξαvά µπρoστά από τoυς κριτές. Μια τρίτη στρoφή 90° πρoς τηv γραµµή πτήσης και αρχίζει τo 
δεύτερo σκέλoς µε πλάγιo αέρα κατά τo oπoίo τo µovτέλo µπoρεί vα αρχίσει τηv κάθoδo τoυ µε 
µια τέταρτη στρoφή 90° πρoς τov άvεµo πρέπει vα ευθυγραµµίσει τo µovτέλo µε τη κεvτρική 
γραµµή τoυ διαδρόµoυ και η ευθεία καθoδική πoρεία πρέπει vα συvεχισθεί µεχρι τηv επαφή τoυ 
µε τo έδαφoς. Η άσκηση θεωρείται πλήρης όταv τo µovτέλo αρχίσει τo FLARE πριv τηv 
πρoσγείωση. 
ΛΑΘΗ 
Οπoιαδήπoτε αλλαγή ύψoυς στα πρώτα σκέλη µε πλάγιo και oύριo άvεµo. Απόκλιση από ευθεία 
και oριζόvτια πoρεία σε όλα τα σκέλη. Υπερβoλική χρήση τoυ throtle κατά τηv τελική 
πρoσέγγιση. (Σηµείωση όπoυ υπάρχoυv, oι τρoχoί πρέπει vα κατεβαίvoυv στo σκέλoς µε oύριo 
άvεµo και τα flaps στo δεύτερo µε πλάγιo άvεµo σκέλoς) 

4.3.25 Spot Landing 
Εαv τα δύo κύρια σκέλη πρoσγείωσης τoυ µovτέλoυ κάvoυv τηv πρώτη τoυς επαφή µε τo 
έδαφoς µέσα σε κύκλo διαµέτρoυ 30 µέτρωv oι κριτές θα δώσoυv τoυς ίδιoυς βαθµoύς µ' αυτoύς 
πoυ έδωσαv για τηv πρoσγείωση. Ολoι oι κριτές πρέπει vα συµφωvήσoυv για τo αv τo µovτέλo 
ακoύµπησε µέσα ή έξω από τov κύκλo. 

4.3.26 Taxi To Hangar 
Mετά τηv πρoσγείωση τα µovτέλα πρέπει vα κάvoυv άσκηση τρoχoδρόµησης όπως ακoλoυθεί 
(TAXI 4.3.1 ΓIΑ ΤΗΝ ΕΠIΛΟΓΗ ΤΟΥ a,b,c)  
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α) Μετά τηv πρoσγείωση τo µovτέλo θα µειώσει τηv 
ταχύτητα τoυ σε σχεδόv σταµάτηµα ή σταµάτηµα και 
µετά θα τρoχoδρoµήσει µε ρεαλιστικό τρόπo για µαι 
απόσταση τoυλάχιστov 15 µέτρωv (ΣΗΜΕIΩΣΗ, 
αυτή η απόσταση µπoρεί vα ελλατωθεί αv o 
διάδρoµoς είvαι περιoρισµέvωv διαστάσεωv). 

β) Μετά τηv πρoσγείωση τo µovτέλo θα επιστρέψει µε 
ρεαλιστικό τρόπo στov χώρo τoυ υπόστεγoυ (δεv 
χρειάζεται vα σταµατήσει στo υπόστεγo) και θα 
µειώσει τηv ταχύτητα µέχρι σχεδόv σταµάτηµα ή 
σταµάτηµα. 

γ) Mετά τηv πρoσγείωση τo µovτέλo θα τρoχoδρoµήσει 
µε ρεαλιστικό τρόπo και θα σταµατήσει µε 

τoυλάχιστov έvα τρoχό σε έvα κύκλo διαµέτρoυ 90 εκατoστώv πoυ oρίζεται σαv υπόστεγo. 

 

 

4.3.27 Oποια άλλη άσκηση κατά την πτήση 
Ο διαγωvιζόµεvoς µπoρεί vα εκτελέσει oπoιαδήπoτε άλλη άσκηση πτήσης δικής τoυ επιλoγής 
εφ' όσov είvαι µέση στις δυvατότητες τoυ πρωτότυπoυ αερoπλάvoυ µια τέτoια άσκηση πρέπει vα 
ελεγχθεί από τov αλυτάρχη πριv τηv αρχή τωv πτήσεωv και εαv χρειασθεί µια σύvτoµη 
περιγραφή µπoρεί vα δoθεί στoυς κριτές από τov αλυτάρχη. 
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6A. Οδηγός Κριτών για Στατική Κρίση Μοντέλων 
SCALE F4C (FAI)  

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

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

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

6Α.1.10.1 Ακρίβεια κλίµακας 
Κατ' αρχή το µοντέλο τοποθετείται σε µία πόζα ακριβώς όπως στην καλύτερη φωτογραφία, 
ελέγχεται για εµφανείς αποκλίσεις, και εκτιµάται ο "χαρακτήρας" και ο ρεαλισµός του. Η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται συγκριτικά µε τις άλλες κατάλληλες φωτογραφίες. Στη συνέχεια µε 
τη βοήθεια φωτογραφιών και σχεδίων ελέγχεται: 
α) Η πλάγια όψη, που περιλαµβάνει το περίγραµµα της ατράκτου, το σχήµα της καµπίνας (cabin) 
ή καλύπτρας (canopy), το σχήµα του ανοίγµατος του θαλάµου διακυβέρνησης (cockpit), το 
σχήµα του καλύµατος του κινητήρα (cowl) και του κώνου (spinner), το περίγραµµα του 
κάθετου σταθερού (fin) και πηδάλιου διεύθυνσης (rudder), το σχήµα των αεροτοµών (sections) 
της πτέρυγας και του οριζόντιου πτερύγιου της ουράς, την σχέση των δύο πτερύγων (stager) 
και των στηριγµάτων µεταξύ των πτερύγων (struts) στα διπλάνα (τριπλάνα κ.λ.π.) , τη γωνία 
και θέση των σκελών του συστήµατος προσγείωσης (landing gear legs) και του τροχού (tail 
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wheel) ή βακτηρίας της ουράς (tail skid), το µέγεθος της ζάντας και των ελαστικών των τροχών 
(wheels and tyres). 

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

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

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

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

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

6Α.1.10.4. Υφή εξωτερικής επιφάνειας και ρεαλισµός 
Η εξωτερική υφή και εµφάνιση της επιφάνειας του µοντέλου πρέπει να είναι µία καλή 
αναπαραγωγή των αντιστοίχων περιοχών του πρωτότυπου. Υφασµάτινες επικαλύψεις πρέπει 
να αναπαραχθούν µε το σωστό υλικό και το περίγραµµα των δοκών και πλευριδίων πρέπει να 
είναι ορατό. Επικαλύψεις από φύλλο ξύλου (κοντρα πλακέ) ή ξύλινα µασίφ µέρη πρέπει να 
αναπαραχθούν σωστά και η καµπυλότητα της επικάλυψης (υφασµάτινης ή ξύλινης) µεταξύ των 
πλευριδίων και νοµέων να έχει τη σωστή κοιλότητα εφ' όσον το ίδιο συµβαίνει και στο 
πρωτότυπο. 
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Επιφάνειες από φύλλο µετάλλου πρέπει να δείχνουν αναπαραγωγή των θυρίδων επίσκεψης και 
καρφίδων (πριτσινιών). 
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να αναπαραχθούν σωστά το γυαλιστερό ή µατ φινίρισµα, ή το 
φινίρισµα που µοιάζει µε κέλυφος αβγού. 

6Α.1.10.5. Κατασκευή 
Το µοντέλο πρέπει να ελεγχθεί για την ποιότητα της εργασίας µε ιδιαίτερη αναφορά στο γέµισµα 
των πόρων, τις σωστές και µυτερές απολήξεις, όπως τα χείλη εκφυγής των πτερύγων και 
ουραίων επιφανειών, τα σωστά ανοίγµατα στην περιοχή των αρθρώσεων (µεντεσέδων) των 
πηδαλίων, την καλή εφαρµογή στις ενώσεις πτερύγων και ατράκτου, και τη γενική φινέτσα. 
Γίνεται επίσης έλεγχος για τµήµατα του µοντέλου που δεν έχουν κατασκευαστεί από τον 
διαγωνιζόµενο, και σε θετική περίπτωση γίνεται ανάλογη µείωση της βαθµολογίας. 

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

 
Hatches Brake pipes Υδραυλικά κυκλώµατα πέδησης 
Handles Χειρολαβές Landing gear springing ��. σκελών 

προσγείωσης 
Footsteps Σκαλοπάτια Tyre threads Ανάγλυφο των ελαστικών των 

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

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

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

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

Mass balances Αντίβαρα πηδαλίων 

Aerials Κεραίες Instrument panel Πίνακας οργάνων θαλάµου 
διακυβέρνησης 

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

 
Οι βαθµοί που θα δοθούν πρέπει να ανακλούν και την ακρίβεια και την ποσότητα από τις 
λεπτοµέρειες scale που υπάρχουν στο µοντέλο. Ενα µοντέλο που έχει καλή τεκµηρίωση και 
καλή αναπαραγωγή πρέπει να πάρει αναλογικά µεγαλύτερη βαθµολογία από ένα µοντέλο µε 
λίγες λεπτοµέρειες έστω και αν το πρωτότυπο δεν είχε περισσότερες λεπτοµέρειες για 
αναπαραγωγή. 
Σηµείωση: 
Οταν ολοκληρωθεί η στατική κρίση κάθε µοντέλου ο επικεφαλής κριτής πρέπει να ελέξχει ότι 
όλες οι φόρµες βαθµολογίας είναι συµπληρωµένες πριν τις δώσει για τους υπολογισµούς. Οι 
κριτές έχουν το δικαίωµα να διορθώσουν τους βαθµούς που είναι εµφανές ότι είναι λανθασµένοι 
(π.χ. αποκλίσεις στην κρίση του πρώτου µοντέλου, λεπτοµέρειες που δεν είχαν τεκµηρίωση, 
µέρη που έχουν αγορασθεί). Οι βαθµολογίες µπορούν να ανακοινωθούν µόνο όταν ολοκληρωθεί 
αυτή η διαδικασία και υπογραφούν από τον κριτή που είναι επικεφαλής. 
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6C. Οδηγός Κριτών Για Βαθµολόγηση Πτήσης 
Τηλεκατευθυνόµενων Μοντέλων SCALE F4C (FAI) 

6C.1 Γενικά 
Ολες οι ασκήσεις θα κρίνονται σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες δυνατότητες του πρωτότυπου. Οι 
κριτές δεν πρέπει να συγχέουν τους αγώνες µοντέλων scale µε τους αγώνες ακροβατικών 
µοντέλων. Κάθε άσκηση πρέπει να αναγγέλλεται πριν την εκτέλεσή της και επι πλέον να 
αναγγέλλεται η στιγµή της αρχής της µε την λέξη "ΤΩΡΑ". Η λήξη όλων των ασκήσεων πρέπει 
να αναγγέλλεται µε τη λέξη "ΤΕΛΟΣ". 
Οι κριτές θα κάθονται παραπλεύρως του διαδρόµου και παράλληλα µε την διεύθυνση του 
ανέµου. Αυτή η γραµµή θα αναφέρεται στο εξής ως "γραµµή των κριτών". Ο υπεύθυνος της 
γραµµής πτήσεων θα είναι αρµόδιος να διαπιστώνει την διεύθυνση του ανέµου. Εάν η διεύθυνση 
του ανέµου αλλάζει συνεχώς περισσότερο από 30 µοίρες από την γραµµή των κριτών, η γραµµή 
αυτή θα πρέπει να αλλάζει γωνία ανάλογα.  
Εκτός από την περίπτωση που υπεισέρχεται θέµα ασφάλειας της πτήσεως, ο χειριστής είναι 
ελεύθερος να διαλέξει την διεύθυνση της τροχοδρόµησης, της απογείωσης και  προσέγγισης - 
προσγείωσης για να αντιµετωπίσει αλλαγές στη διεύθυνση του ανέµου. Αυτή η διάταξη ισχύει 
επίσης για την άσκηση 6.3.7.Μ (touch and go) επειδή περιέχει προσγείωση και απογείωση. Εάν 
η διεύθυνση του ανέµου αλλάξει τόσο που η προσέγγιση θα εγείρει θέµα ασφάλειας, κατ' 
εξαίρεση για αυτή την περίπτωση, ο διαγωνιζόµενος επιτρέπεται να ξεχωρίσει την προσέγγιση 
από την προσγείωση για να µη πετάξει επάνω από απαγορευµένη περιοχή. Οι απαιτήσεις για 
αυτή την εξαίρεση αναφέρονται στην 6.3.6.11.  
Εκτός από τις ασκήσεις που αναφέρονται παραπάνω που περιέχουν προσγείωση ή απογείωση 
ενάντια στην διεύθυνση του ανέµου, όλες οι άλλες ασκήσεις πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα 
στη γραµµή των κριτών, έτσι που αν µέρος της άσκησης εκτελεστεί πίσω από τη γραµµή των 
κριτών θα βαθµολογηθεί µε µηδέν. 
Ολες οι ασκήσεις αρχίζουν µε κατεύθυνση παράλληλη στην γραµµή των κριτών εκτός από την 
6.3.7.Ν που αρχίζει µε κατεύθυνση κάθετη στη γραµµή των κριτών, και την 6.3.7.Μ που αρχίζει 
σε κατεύθυνση κάθετη µε την διεύθυνση του πνέοντος ανέµου εκείνη τη στιγµή. 
Για την ασφάλεια όλων κάθε άσκηση που θα γίνει πίσω από τους κριτές, τους αθλητές ή άλλη 
περιοχή που θα έχει προκαθορισθεί ως απαγορευµένη, θα βαθµολογείται µε µηδέν   
Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης, το στοιχείο 6.3.6.10. "Ρεαλισµός της Πτήσης" πρέπει να 
συζητηθεί από όλους τους κριτές, σε µία προσπάθεια να καταλήξουν για αυτό σε οµόφωνη 
βαθµολογία. Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης ο επί κεφαλής κριτής πρέπει να βεβαιωθεί ότι 
όλες οι φόρµες βαθµολογίας ειναι συµπληρωµένες. 

6C.3.6. Υποχρεωτικές ασκήσεις 
6C.3.6.1. Απογείωση 

Το µοντέλο πρέπει να στέκεται ακίνητο στο έδαφος µε τον κινητήρα σε λειτουργία χωρίς να το 
κρατάει ο διαγωνιζόµενος ή ο βοηθός του και πρέπει να απογειωθεί ενάντια στον άνεµο. Η 
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απογείωση πρέπει να είναι ευθύγραµµη, και το µοντέλο να σηκωθεί µαλακά από το έδαφος και 
να εκτελέσει άνοδο σε γωνία όµοια µε αυτή του πρωτότυπου. Η απογείωση τελειώνει όταν το 
µοντέλο γυρίσει κάθετα στην διεύθυνση του ανέµου (στην διεύθυνση απογείωσης).  
Εάν το πρωτότυπο χρησιµοποιούσε flaps για την απογείωση, τότε και το µοντέλο πρέπει να 
κάνει το ίδιο, αλλά αυτό επαφίεται στην κρίση του διαγωνιζόµενου να συνυπολογίσει την ένταση 
του ανέµου. Τα flaps πρέπει να ανέβουν κατά την φάση της ανόδου µετά την απογείωση. Εάν 
είναι εφαρµόσιµο, το σύστηµα προσγείωσης πρέπει να ανασυρθεί επίσης στην ίδια φάση. 
Εάν ο κινητήρας (-ες) σταµατήσει µετά την έναρξη της απογείωσης, αλλά πριν το µοντέλο 
αποκολληθεί από το έδαφος, ο διαγωνιζόµενος µπορεί να τον (τους) επανακινήσει. Επιτρέπεται 
µία µόνο προσπάθεια για να επαναλάβει την διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που 
επαναλαµβάνεται η διαδικασία δεν θα δοθούν βαθµοί για την άσκηση αυτή.  
Λάθη 
Τo µovτέλo κρατιέται από τov διαγωvιζόµεvo ή τov βoηθό τoυ και µετά τo αύξηση της ισχύος σε 
δύvαµη απoγείωσης. Τo µovτέλo εκτρέπεται δεξιά-αριστερά κατά τηv διαδρoµή απoγειώσεως. 
(Μια µικρή εκτροπή σε ελαφρά αερoπλάvα µε πίσω τρoχό, επιτρέπεται αν διορθωθεί 
κατάλληλα). Τo µovτέλo απoγειώvεται πoλύ γρήγoρα. Η τρoχoδρόµηση απoγειώσεως είvαι πoλύ 
µεγάλη. Μοντέλο µε ουραίο τροχό δεν σηκώνει πρώτα την ουρά πριν αφήσουν οι κύριοι τροχοί 
το έδαφος. Μοντέλο µε τρίκυκλο σύστηµα προσγείωσης δεν περιστρέφεται δηλαδή δεν 
σηκώνεται πρώτα ο ριναίος τροχός πριν οι άλλοι αφήσουν το έδαφος. Τo µovτέλo ξεκολάει πoλύ 
απότoµα. Το µοντέλο εκτελεί άνοδο µε µεγάλη γωνία. ∆εν ενεργοποιούνται τα flaps όπου αυτό 
είναι εφικτό. ∆εν ανασύρεται το σύστηµα προσγείωσης όπου αυτό είναι εφικτό. Τo µovτέλo ρίχvει 
υπερβολικά φτερό κατά τηv απoγείωση. 

6C.3.6.2. Straight Flight 
Τo µovτέλo πρέπει vα πετάξει ευθεία σε µήκος 100 µέτρων ή για διάστηµα 10 δευτερολέπτων 
όποιο από τα δύο είναι µεγαλύτερο σε διάρκεια, σε γραµµή πτήσης που περνάει επάνω από το 
σηµείο προσγείωσης. 
Η άσκηση πρέπει να γίνει συµµετρικά ως προς το κέντρο της περιοχής προσγείωσης. 

 ΛΑΘΗ 
Τo µovτέλo δεv κρατάει ευθεία πτήση (µε ανοχή για τους βραδύτερους τύπους ελαφρών 
αεροσκαφών, τα oπoία µπορούν να κάνουν µικρές διoρθώσεις σε δυvατό άνεµο). Τo µovτέλo 
δεν κρατάει σταθερό ύψος. Το µοντέλο δεν περνάει επάνω από την περιοχή προσγείωσης. 

6C.3.6.3. Figure Eight 

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

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

Αρχίζοντας από ευθεία οριζοντία πτήση, το µοντέλο εκτελεί ένα κύκλο 360 µοιρών κατερχόµενο 
επάνω από την περιοχή προσγείωσης, σε κατεύθυνση που να αποµακρύνεται από τους κριτές, 
µε σταθερά χαµηλά στοιχεία κινητήρα (-ων), ολοκληρώνει την άσκηση σε µέγιστο ύψος 6 
µέτρων, και επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση σε χαµηλότερο ύψος από αυτό της εισόδου 
του. 
ΛΑΘΗ 
Ο βαθµός της στροφής δεν είναι σταθερός. Ο βαθµός της καθόδου δεν είναι σταθερός. Τα 
στοιχεία του κινητήρα (-ων) δεν είναι σταθερά. ∆εν διαπιστώνεται εµφανώς απώλεια ύψους. Το 
µοντέλο δεν κατέρχεται έως το ύψος των 6 µέτρων. Η έξοδος δεν είναι στην ίδια κατεύθυνση µε 
αυτή της εισόδου. 

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

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

B. Extend and Retract Landing Gear:   

Το µοντέλο πλησιάζει την περιοχή προσγείωσης σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ύψος που δεν 
ξεπερνάει τα 15 µέτρα και όταν έρθει µπροστά στους κριτές κατεβάζει το σύστηµα προσγείωσης. 
Το µοντέλο εκτελεί στροφή 360 µοιρών σε κατεύθυνση αποµακρυνόµενο από τους κριτές, και 
όταν ξαναπεράσει από µπροστά τους ανασύρει το σύστηµα προσγείωσης και εκτελεί άνοδο σε 
ευθεία τροχιά. 
ΛΑΘΗ 
Το µοντέλο προσεγγίζει πολύ ψηλά. Το σύστηµα προσγείωσης δεν εκτείνεται ή ανασύρεται σε 
θέση που επιτρέπει στους κριτές να το δούν καλά. Η ταχύτητα κίνησης του συστήµατος 
προσγείωσης δεν είναι σωστή. Η ταχύτητα του µοντέλου δεν ελαττώνεται πριν την έκταση του 
συστήµατος προσγείωσης. 

 C. Extend and Retract Flaps:   
Το µοντέλο πλησιάζει την περιοχή προσγείωσης σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ύψος που δεν 
ξεπερνάει τα 15 µέτρα και όταν έρθει µπροστά στους κριτές εκτείνει τα πηδάλια καµπυλότητας 
(flaps). Το µοντέλο εκτελεί στροφή 360 µοιρών σε κατεύθυνση αποµακρυνόµενο από τους 
κριτές, και όταν ξαναπεράσει από µπροστά τους ανασύρει τα πηδάλια καµπυλότητας και εκτελεί 
άνοδο σε ευθεία τροχιά. 
ΛΑΘΗ 
Το µοντέλο προσεγγίζει πολύ ψηλά. Τα πηδάλια καµπυλότητας δεν εκτείνονται ή ανασύρονται 
σε θέση που επιτρέπει στους κριτές να τα δούν καλά. Η ταχύτητα κίνησης των πηδαλίων 
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καµπυλότητας δεν είναι η σωστή. Το µοντέλο είναι ασταθές όταν εκτείνει τα πηδάλια 
καµπυλότητας. Η ταχύτητα του µοντέλου δεν ελαττώνεται όταν εκτείνει τα πηδάλια 
καµπυλότητας. ∆εν διαπιστώνεται αλλαγή στην γωνία πτήσης του µοντέλου πριν εκτείνει τα 
πηδάλια καµπυλότητας. 

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

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

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

G. Loop 
Από ευθεία πτήση το µοντέλο σηκώνει τη µύτη σε εκτέλεση ανακύκλωσης και επανέρχεται σε 
ευθεία οριζοντία πτήση στην ίδια κατεύθυνση. Τα στοιχεία του κινητήρα (-ων) πρέπει να 
ελλαττωθούν στην κορυφή της ανακύκλωσης και να αυξηθούν ξανά όταν επανέλθει σε κανονική 
πτήση. Τα ελαφρά αεροσκάφη αναµένεται να αρχίσουν την άσκηση εκτελώντας ήπια βύθιση µε 
πλήρη στοιχεία για να αποκτήσουν την απαραίτητη ταχύτητα. 
ΛΑΘΗ 
Οι πτέρυγες δεν είναι οριζόντιες σε όλη την διάρκεια της άσκησης. Η ανακύκλωση δεν εκτελείται 
όπως θα την έκανε το πρωτότυπο. Τα στοιχεία δεν ελαττώνονται στην κορυφή της 
ανακύκλωσης. 

H. Split S (reversal) 
Από ευθεία οριζοντία πτήση το µοντέλο εκτελεί µισό ρόλ και µόλις βρεθεί ανάστροφα εκτελεί το 
µισό µίας εσωτερικής ανακύκλωσης και επανέρχεται στην ευθεία οριζοντία πτήση σε κατεύθυνση 
αντίθετη αυτής της εισόδου. Τα στοιχεία του κινητήρα (-ων) πρέπει να είναι στο ελάχιστο στην 
ανάστροφή θέση και να αυξηθούν όταν επιτευχθεί η κανονική πτήση.   
ΛΑΘΗ 
Το µοντέλο αλλάζει κατεύθυνση κατά το ρολ. Οι πτέρυγες δεν είναι οριζόντιες στη διάρκεια της 
µισής ανακύκλωσης. ∆εν κόβουν τα στοιχεία του κινητήρα. Το µοντέλο δεν εξέρχεται σε 
κατεύθυνση ακριβώς αντίθετη µε αυτή της εισόδου. 

I. Cuban Eight 
Το µοντέλο ανεβάζει την µύτη και αρχίζει να εκτελεί µία εσωτερική ανακύκλωση συνεχίζοντας 
έως την κάθοδο µε 45 µοίρες, οπότε εκτελεί µισό ρολ και ακολουθεί νέα εσωτερική ανακύκλωση 
έως την κάθοδο µε 45 µοίρες οπότε εκτελεί µισό ρολ και επανέρχεται σε ευθεία οριζοντία πτήση 
στο σηµείο της εισόδου. Οταν το πρωτότυπο είναι ελαφρό αεροσκάφος το µοντέλο αναµένεται 
να εκτελέσει µία ήπια βύθιση µε πλήρη στοιχεία για να αποκτήσει ταχύτητα πριν αρχίσει την 
άσκηση. Τα στοιχεία του κινητήρα πρέπει να είναι στο ελάχιστο στο απόγειο κάθε ανακύκλωσης 
και να αυξάνουν σε κάθε βύθιση.  
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ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεν εκτελείται σε σταθερό κατακόρυφο επίπεδο ή εκτελείται ασσύµετρα. Οι 
ανακυκλώσεις δεν έχουν ίδια διάµετρο. Τα µισά ρολς δεν εκτελούνται στο σωστό σηµείο της 
άσκησης. Το µοντέλο δεν εξέρχεται της άσκησης στο ίδιο ύψος µε αυτό της εισόδου.  

J.Spin Three Turns 
Από ευθεία οριζοντία πτήση το µοντέλο ανεβάζει την µύτη έως ότου χάσει τη στήριξή του 
(στολάρει), και αρχίζει την περιδίνηση, οπότε µετά από τρείς περιστροφές επανέρχεται σε ευθεία 
πτήση στην ίδια κατεύθυνση µε αυτή της εισόδου. 
ΛΑΘΗ 
Για µέγιστη βαθµολόγιση η έξοδος από την άσκηση πρέπει να γίνει στην ίδια κατεύθυνση µε 
αυτή της εισόδου. Τα στοιχεία πρέπει να ελαττωθούν στο σηµείο της απώλειας στήριξης. Πρέπει 
να είναι καθαρή περιδίνηση και όχι σπειροειδής βύθιση η οποία θα πρέπει να βαθµολογηθεί µε 
µηδέν. 

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

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

N. Touch and Go 

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

M. Overshoot: 

Το µοντέλο αρχίζει την προσέγγιση µε το "βασικό" σκέλος, το οποίο µπορεί να είναι είτε καµπύλο 
είτε ευθύγραµµο όπως απαιτείται από τον χειριστή. Το µοντέλο συνεχίζει µε στροφή 90 µοιρών 
έως ότου εισέλθει στην "τελική" σε ψηλότερη θέση από την κανονική προσέγγιση, µε χαµηλά 
στοιχεία και εκτεταµένα φλαπς εφ' όσον αυτό είναι εφαρµόσιµο. Οταν φθάσει επάνω από το 
κέντρο της περιοχής προσγείωσης, σε ύψος περίπου τριών µέτρων, αυξάνει την ισχύ για να 
ελέγξει την κάθοδο. Αφού επανακτήσει κανονική ταχύτητα και θέση, το µοντέλο εκτελεί άνοδο σε 
ευθεία τροχιά. Ο σκοπός της άσκησης είναι να εξοµοιώσει µία µαταίωση προσγείωσης εξ' αιτίας 
προσέγγισης σε µεγαλύτερο ύψος από την κανονική. Αυτή η άσκηση µπορεί να επιλεγεί µόνο 
από µη-ακροβατικά αεροσκάφη. 
ΛΑΘΗ 
1) Η άσκηση δεν αρχίζει στο βασικό σκέλος. 2) Η στροφή στην τελική δεν είναι οµαλή και 
συνεχής ή δεν είναι 90 µοιρών. 3) ∆εν έρχεται σε σωστή "ψηλή" προσέγγιση. 4) ∆εν επιτυγχάνει 
σωστή ταχύτητα ή θέση προσγείωσης. 5) ∆εν συνεχίζει να κατέρχεται έως την προσθήκη ισχύος. 
6) Κατέρχεται εµφανώς χαµηλότερα ή ψηλότερα από τα 3 µέτρα. 7) Το χαµηλότερο σηµείο της 
άσκησης δεν επιτυγχάνεται ακριβώς µπροστά στους κριτές. 8) ∆εν είναι οµαλή η µετάπτωση της 
ταχύτητας και θέσης από την προσέγγιση, στη διάρκεια του ελέγχου της καθόδου και τέλος της 
ανόδου. 9) ∆εν γίνεται σωστή χρήση των φλαπς και του συστήµατος προσγείωσης. 10) Το 
µοντέλο θα µπορούσε να προσγειωθεί από την προσέγγιση που εκτέλεσε. 11) ∆εν εκτελεί οµαλή 
άνοδο. 12) Τα ίχνη της προσέγγισης και της ανόδου δεν είναι στην ίδια ευθεία. 13) Η άσκηση 
γίνεται είτε πολύ κοντά είτε πολύ µακρυά. 

O. Side Slip: 
Το µοντέλο αρχίζει την άσκηση µε ευθεία οριζοντία, µειώνοντας την ισχύ του κινητήρα στο 
βασικό σκέλος, και στρίβοντας στο τελικό σκέλος της προσέγγισης σε µεγαλύτερο ύψος, 
(παράλληλα µε τη γραµµή των κριτών). Οπως εισέρχεται στη στροφή, αρχίζει να πλαγιολισθαίνει 
µε την εισαγωγή αντίθετου πηδάλιου διεύθυνσης µε τη διεύθυνση της στροφής επιτυγχάνοντας 
µία εκτροπή (yaw) τουλάχιστον 20 µοιρών έξω από το ίχνος του. Πρέπει να υπάρχει εµφανής 
απώλεια ύψους, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται η ταχύτητα προσέγγισης. Ο στόχος της 
πλαγιολίσθησης εφ' όσον ολοκληρωνόταν είναι η δυνατότητα προσγείωσης µπροστά στους 
κριτές. Οµως πριν φθάσει µπροστά στους κριτές, η πλαγιολίσθηση διορθώνεται επανέρχεται σε 
κανονική πτήση και το µοντέλο εκτελεί overshoot από ύψος κάτω των 6 µέτρων πριν αρχίσει 
άνοδο. Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι η απώλεια ύψους στην τελική προσέγγιση χωρίς να 
αυξηθεί η ταχύτητα και χωρίς να χρησιµοποιήσει φλαπς. Η άσκηση αυτή µπορεί να επιλεγεί από 
όλους τους τύπους αεροσκαφών. 
ΛΑΘΗ 
∆εν εισέρχεται οµαλά στην πλαγιολίσθηση µετά την έναρξη της στροφής στην τελική. ∆εν 
στρέφει τη µύτη (yaw) τουλάχιστον 20 µοίρες έξω από το ίχνος του στη διάρκεια της 
πλαγιολίσθησης. Ο βαθµός της πλαγιολίσθησης και της καθόδου δεν είναι σταθερός. ∆εν 
παρατηρείται ικανοποιητική απώλεια ύψους. Αυξάνεται η ταχύτητα εµφανώς στη διάρκεια της 
καθόδου. Το ίχνος της καθόδου δεν διατηρείται ή δεν εκτελείται παράλληλα µε τη γραµµή των 
κριτών. Η πλαγιολίσθηση δεν διορθώνεται πριν περάσει τη θέση των κριτών. Το overshoot δεν 
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γίνεται κάτω από τα 6 µέτρα. Η επαναφορά στην κανονική πτήση και άνοδο δεν είναι οµαλή. Η 
άσκηση εκτελείται πολύ µακρυά/ πολύ κοντά/ πολύ ψηλά/ πολύ χαµηλά. 

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

Q. Flight in Triangular Circuit: 

Το µοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε σηµείο επάνω από το κέντρο της περιοχής 
προσγείωσης, και στρίβει δεξιά 60 µοίρες, πετάει ευθεία οριζοντία περίπου 150 µέτρα, στρίβει 
δεξιά 120 µοίρες και πετάει επί 150 µέτρα, στρίβει δεξιά 120 µοίρες και πετάει επί 150 µέτρα, 
έως ότου έρθει σε θέση επάνω από το κέντρο της περιοχής προσγείωσης συµπληρώνοντας ένα 
ισόπλευρο τρίγωνο. Το µοντέλο εξέρχεται από την άσκηση εκτελώντας ακόµα µία αριστερή 
στροφή 60 µοιρών, επανερχόµενο σε ευθεία οριζοντία πτήση σε κατεύθυνση ίδια αυτής της 
εισόδου. Η φορά εκτέλεσης της άσκησης µπορεί να αντιστραφεί ανάλογα µε της απαιτήσεις 
ασφάλειας. Αυτή η άσκηση µπορεί να επιλεγεί µόνο από µη-ακροβατικά αεροσκάφη. 
ΛΑΘΗ 
Η άσκηση δεν αρχίζει και τελειώνει στο σωστό σηµείο. Το µοντέλο αλλάζει θέση στον χώρο. Τα 
σκέλη είναι πολύ µεγαλύτερα ή πολύ µικρότερα. Τα σκέλη δεν είναι ευθύγραµµα. Οι διορθώσεις 
για πλάγιο άνεµο δεν γίνονται σωστά. Ο βαθµός στροφής δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις γωνίες.  

R. Flight in Rectangular Circuit 

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

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

Το µοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία σε ύψος που δεν ξεπερνά τα 6 µέτρα, πετάει έτσι για 
ελάχιστη απόσταση 100 µέτρων, οπότε αποµακρύνεται µε άνοδο. Αυτή η άσκηση είναι µία 
χαµηλή διέλευση και µπορεί να επιλεγεί µόνο από µη-ακροβατικά αεροσκάφη. 
ΛΑΘΗ 
Το ύψος δεν παραµένει σταθερό. Το ίχνος δεν είναι ευθύγραµµο. Εκτελείται πολύ ψηλά. ∆εν έχει 
την απαιτούµενη διάρκεια. ∆εν εκτελείται ακριβώς µπροστά από τους κριτές. 
 

T. Flight in a Straight Line With One Motor Throttled 

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

U. Lazy Eight 
Το µοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ίχνος παράλληλο µε τη γραµµή των 
κριτών. Αφού περάσει τη θέση των κριτών, εκτελεί µία οµαλή στροφή ανόδου αποµακρυνόµενο 
από τους κριτές. Στο απόγειο της στροφής η κλίση των πτερύγων πρέπει να είναι τουλάχιστον 
60 µοίρες. Η µύτη του µοντέλου χαµηλώνει και η κλίση αφαιρείται µε τον ίδιο ρυθµό που 
εκτελέστηκε στην άνοδο. Η στροφή συνεχίζεται πέρα των 180 µοιρών, ώστε να περάσει 
µπροστά από τους κριτές µε τις πτέρυγες οριζόντιες πριν διασταυρώσει το κέντρο της άσκησης 
και εισέλθει στο αρχικό ίχνος µε αντίθετη πορεία. Η όλη διαδικασία (µισή άσκηση) 
επαναλαµβάνεται σε αντίθετη έννοια για να ολοκληρωθεί η άσκηση. Ενα µοντέλο µε χαµηλή ισχύ 
αναµένεται να εκτελέσει µία ήπια βύθιση µε πλήρη στοιχεία του κινητήρα για να αποκτήσει 
ταχύτητα πριν αρχίσει την άσκηση. Η άσκηση πρέπει να είναι συµµετρική ως προς την θέση των 
κριτών. 
Η άσκηση είναι στην πράξη δύο wingover σε αντίθετη κατεύθυνση και η εκτέλεσή της είναι εφικτή 
από τα περισσότερα αεροπλάνα. 
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ΛΑΘΗ 
1) Τα ίχνη εισόδου και εξόδου δεν είναι παράλληλα µε τη γραµµή των κριτών. 2) ∆εν 
επιτυγχάνεται ικανοποιητική άνοδος. 3) ∆εν επιτυγχάνεται ικανοποιητική κλίση. 4) Οι γωνίες 
ανόδου και καθόδου δεν είναι ίδιες σε όλα τα στάδια της άσκησης. 5) Η άσκηση δεν είναι 
συµµετρική ως προς τη θέση των κριτών. 6) Arcs mishappen. 7) Τα σηµεία εισόδου και εξόδου 
δεν είναι τα ενδεδειγµένα. 8) Το µέγεθος της άσκησης δεν είναι ρεαλιστικό για τον τύπο του 
αεροσκάφους. 9) Η διαδροµή του µοντέλου δεν είναι οµαλή και σταθερή. 10) Η άσκηση 
εκτελείται πολύ µακρυά/ πολύ κοντά/ πολύ ψηλά/ πολύ χαµηλά.  

V. Wingover  
Το µοντέλο προσεγγίζει σε ευθεία οριζοντία πτήση σε ίχνος παράλληλο µε τη γραµµή των 
κριτών. Αφού περάσει τη θέση των κριτών, εκτελεί µία οµαλή στροφή ανόδου αποµακρυνόµενο 
από τους κριτές. Στο απόγειο της στροφής η κλίση των πτερύγων πρέπει να είναι τουλάχιστον 
60 µοίρες. Η µύτη του µοντέλου χαµηλώνει και η κλίση αφαιρείται µε τον ίδιο ρυθµό που 
εκτελέστηκε στην άνοδο. Η στροφή συνεχίζεται έως τις 180 µοίρες, ώστε να επανέλθει στο ίδιο 
ύψος και σε αντίθετη κατεύθυνση µε αυτή της εισόδου.  Ενα µοντέλο µε χαµηλή ισχύ αναµένεται 
να εκτελέσει µία ήπια βύθιση µε πλήρη στοιχεία του κινητήρα για να αποκτήσει ταχύτητα πριν 
αρχίσει την άσκηση. 
Αυτή η άσκηση µπορεί να επιλεγεί µόνο από µη-ακροβατικά αεροσκάφη. 
ΛΑΘΗ 
1) Τα σηµεία εισόδου και εξόδου δεν είναι τα ενδεδειγµένα. 2) ∆εν επιτυγχάνεται ικανοποιητική 
άνοδος. 3) ∆εν επιτυγχάνεται ικανοποιητική κλίση. 4) Οι γωνίες ανόδου και καθόδου δεν είναι 
ίδιες. 5) Το µοντέλο δεν εκτελεί ένα οµαλό και συµµετρικό τόξο. 6) Τα ίχνη εισόδου και εξόδου 
δεν είναι παράλληλα µε τη γραµµή των κριτών. 7) Το µέγεθος της άσκησης δεν είναι ρεαλιστικό 
για τον τύπο του αεροσκάφους. 8) Η διαδροµή του µοντέλου δεν είναι οµαλή και σταθερή. 9) Η 
άσκηση εκτελείται πολύ µακρυά/ πολύ κοντά/ πολύ ψηλά/ πολύ χαµηλά. 

W. Inverted Flight    
Το µοντέλο εκτελεί µισό ρολ για να έρθει σε ανάστροφή θέση και εκτελεί µία ευθύγραµµη 
ανάστροφη πτήση τουλάχιστον 100 µέτρων ή 10 δευτερολέπτων όποιο από τα δύο έχει τη 
µεγαλύτερη διάρκεια, οπότε µε µισό ρολ επανέρχεται σε κανονική πτήση. 
ΛΑΘΗ 
Τα µισά ρολς δεν εκτελούνται στον ίδιο άξονα όπως η ανάστροφη πτήση. ∆εν πετάει σε 
ευθύγραµµη τροχιά. Κερδίζει ή χάνει ύψος. ∆εν παραµένει ανάστροφα για την προκαθορισµένη 
διάρκεια. 

6C.3.6.10. Ρεαλισµός στην πτήση 
Το µοντέλο πρέπει να κριθεί για την ταχύτητα ως προς την κλίµακα, την συµπεριφορά του στην 
πτήση, π.χ. την τάση να ανεβάζει τη µύτη, την απαλότητα στους χειρισµούς, τον ήχο του 
κινητήρα, και τον τρόπο που πετάει µεταξύ των ασκήσεων. Το µοντέλο πρέπει να είναι καλά 
τριµαρισµένο και να µη δείχνει σηµάδια αστάθειας. 
Οι κριτές πρέπει να δώσουν βαθµούς σύµφωνα µε τα παρακάτω στάνταρντ, συγκριτικά µε την 
απόδοση του πρωτότυπου. 
α) Ηχος κινητήρα (τόνος και συντονισµός) Κ=2  
β) Ταχύτητα του µοντέλου  Κ=4 
γ) Ευστάθεια και τριµάρισµα (Απαλότητα της πτήσης) Κ=4 
δ) Μέγεθος ασκήσεων και κοµψότητα πτήσης Κ=3 
Σηµείωση: Για όποιο µοντέλο πετάει µε το σύστηµα προσγείωσης κατεβασµένο ενώ το 
πρωτότυπο είχε ανασυρόµενο σύστηµα θα αφαιρείται το 10% από τη συνολική βαθµολογία της 
πτήσης. 

6C.3.6.11. Προσέγγιση και ποιότητα προσγείωσης 
Η φορά εκτέλεσης της διαδικασίας προσγείωσης, αριστερή ή δεξιά θα οριστικοποιηθεί πριν την 
έναρξη του γύρου ανάλογα µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των πτήσεων. Η παραλληλόγραµµη 
προσέγγιση αρχίζει όταν το µοντέλο πετάξει κόντρα στον άνεµο επάνω από την περιοχή 
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προσγείωσης, µετά εκτελεί στροφή 90 µοιρών και σκέλος κάθετα στον άνεµο, δεύτερη στροφή 
90 µοιρών και υπήνεµο σκέλος, τρίτη στροφή 90 µοιρών και βασικό σκέλος το οποίο µπορεί να 
είναι είτε καµπύλο είτε ευθύγραµµο όπως απαιτείται από τον χειριστή, και τέταρτη στροφή 90 
µοιρών έως ότου εισέλθει στην "τελική". Το µοντέλο τότε προσγειώνεται παίρνοντας θέση όπως 
το πρωτότυπο, χωρίς αναπήδηση, και ρολάρει έως ότου σταµατήσει. Εάν το σκάφος έχει 
δίτροχο κύριο σύστηµα προσγείωσης (και πίσω µικρό τροχή ή βακτηρία), µπορεί να 
προσγειωθεί στα τρία σηµεία ή να προσγειωθεί πρώτα στους δύο κύριους τροχούς και µετά να 
κατεβάσει οµαλά την ουρά όπως στο πρωτότυπο, ανάλογα µε τον επικρατούντα άνεµο και την 
υφή του χώρου προσγείωσης. Εάν το σκάφος έχει τρίτροχο σύστηµα προσγείωσης πρέπει να 
προσγειωθεί πρώτα στους δύο κύριους τροχούς και µετά να κατεβάσει οµαλά τον ριναίο τροχό.  
Τα στοιχεία του κινητήρα πρέπει να αρχίσουν να ελαττώνονται στο βασικό σκέλος στο οποίο 
πρέπει να είναι εµφανής και η αρχή της καθόδου. Εφ΄όσον είναι εφικτό το σύστηµα 
προσγείωσης πρέπει να κατέβει στο υπήνεµο σκέλος και η έκταση των φλαπς όπου 
προβλέπεται από το πρωτότυπο.  
ΛΑΘΗ 
1) Η άσκηση δεν αρχίζει επάνω από το σηµείο προσγείωσης. 2) Τα σκέλη της διαδικασίας 
προσέγγισης δεν είναι ευθύγραµµα. 3) Η στροφή προς την τελική προσέγγιση είναι πολύ σφιχτή 
ή όχι 90 µοιρών. 4) Η κάθοδος από το βασικό σκέλος δεν είναι οµαλή και συνεχής. 5) 
Υπερβολική χρήση ισχύος στην τελική. 6) ∆εν επιτυγχάνει σωστή προσέγγιση πριν την επαφή 
µε το έδαφος. 7) Αναπηδά στην προσγείωση. 8) ∆εν χρησιµοποιούνται σωστά τα φλαπς ή τα 
ανασυρόµενα σκέλη. 9) ∆εν κάνει την καλύτερη χρήση του διαθέσιµου χώρου προσγείωσης 
σύµφωνα µε την διεύθυνση του ανέµου. 10) ∆εν προσγειώνεται µπροστά στους κριτές. 11) 
Ρίχνει φτερό. 12) Ακουµπάει ακροπτερύγιο στο έδαφος. 13) ∆εν σταµατάει µετά την 
προσγείωση. 14) ∆εν προσγειώνεται όπως το πρωτότυπο. 15) Σταµατάει µε τη µύτη στο 
έδαφος. 16) Προχωράει σπασµωδικά µετά την προσγείωση. 17) Σταµατάει το ρολάρισµα πολύ 
σύντοµα. 18) Καταλήγει ανάσκελα. 
Σηµείωση: 
Προσγείωση µε σπάσιµο βαθµολογείται µε µηδέν. Ολες οι προσγειώσεις που καταλήγουν µε το 
µοντέλο ανάσκελα θεωρούνται προσγειώσεις µε σπάσιµο. 
Οµως αν το µοντέλο προσγειωθεί σωστά και µετά ακουµπήσει τη µύτη στο τέλος της 
τροχοδρόµησης, οι βαθµοί που θα έπερνε για την άσκηση µειώνονται κατά 20%. 
Στην περίπτωση που ο χώρος για την προσγείωση εξ' αιτίας της διεύθυνσης του ανέµου είναι 
πολύ µικρός και το µοντέλο είναι αναγκασµένο να βγεί έξω από την οµαλή (προετοιµασµένη) 
περιοχή, και για αυτό τον λόγο σταµατήσει µε τη µύτη ή έρθει ανάσκελα, δεν θα επέλθει µείωση 
ή µηδενισµός της βαθµολογίας της άσκησης. 

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