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Κατηγορία F3-WL-GR 
Ανύψωση έρµατος 

(Payload)  

 1. Σκοπός κατηγορίας 
1. Ο συναγωνισµός µε τηλεκατευθυνόµενα αεροµοντέλα ειδικής σχεδίασης και κατασκευής για την επιτυχή 

εκτέλεση του τασκ. 

 2. Το Τασκ του αγώνα 
1. Η πτήση µε την µεταφορά του µεγαλύτερου δυνατού έρµατος (βάρους). 

 3. Προδιαγραφές µοντέλων F3-WL-GR 
Σκάφος  

1. Μονοπλάνο µε µέγιστη συνολική προβαλλόµενη επιφάνεια πτέρυγας και οριζόντιου ουραίου πτερύγιου 6600 
τετραγωνικών εκατοστών. Σχεδιασµός επιφανειών ελεύθερος. 

2. Ο σχεδιασµός της ατράκτου είναι ελεύθερος µε τον µοναδικό περιορισµό ότι οι ελάχιστες εξωτερικές 
διαστάσεις σε ένα οιοδήποτε τµήµα της ατράκτου θα πρέπει να σχηµατίζουν θεωρητικά ένα ορθογώνιο κουτί 
76 Χ 86Χ 135 χιλιοστών. 

3. Το σύστηµα προσγειώσεως πρέπει να είναι δίτροχο ή τρίτροχο σταθερά βιδωµένο στον κορµό. 

Κινητήρας  
1. Ενας κινητήρας δίχρονος ή τετράχρονος, αερόψυκτος, µε κυβισµό όχι µεγαλύτερο από 6,55 κυβικά εκατοστά, 

χωρίς µειωτήρα, µε πλάγια εξαγωγή καυσαερίων, γενικής χρήσεως (Sport) και όχι ειδικής χρήσεως και 
κατασκευής.  

Σιγαστήρας 
1. Ο εργοστασιακός σιγαστήρας µε την προϋπόθεση ότι είναι του τύπου "απλού θαλάµου εκτόνωσης" και όχι 

συντονιζόµενος ή µε εσωτερική διέλευση φρέσκου αέρα. 

Ελικα 
1.  Ελεύθερη 

 4. Καύσιµο 
1.  Με βάση τη µεθανόλη, 5% νιτροµεθάνιο και τουλάχιστον 20% λιπαντικό το µισό του οποίου θα είναι 

υποχρεωτικά καστορέλαιο. Το καύσιµο θα δοθεί απο τους οργανωτές την ώρα του αγώνα. Ο κριτής θα 
βεβαιωθεί ότι πριν την πλήρωση η δεξαµενή του διαγωνιζόµενου είναι άδεια και ότι δεν θα αλλάξει καύσιµα 
έως την προσπάθειά του. ∆εν υπάρχει περιορισµός στην ποσότητα του καύσιµου που θα ζητήσει ο αθλητής 
ή στον αριθµό των συµπληρώσεων της δεξαµενής µε καύσιµο όσο διαρκούν οι προσπάθειες για επίσηµη 
πτήση. 

 5. Αριθµός µοντέλων/ Μετατροπές  
1. Ο αθλητής µπορεί να χρησιµοποιήσει όσα µοντέλα θέλει. 
2. Επιτρέπεται:  
! να αλλάξει µέρη αυτών των µοντέλων µεταξύ τους. 
! να προσθέσει βάρoς πάντα στο εσωτερικό του σκάφους. 
! να αλλάξει τις γωνίες πρόσπτωσης και την καµπυλότητα των επιφανειών. 
! σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν πρέπει να µεταβληθεί η επιφάνεια των επιφανειών πέρα του ορίου των 

6600 τ.εκ.  
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 6. Ειδικοί κανονισµοί 
1. ∆εν επιτρέπεται η απόρριψη οιοδήποτε τµήµατος/ή φερόµενου αντικειµένου του αεροµοντέλου κατά την 

διάρκεια της πτήσης µε ποινή µηδενισµού της συγκεκριµένης προσπάθειας. 
2. ∆εν υπάρχει ποινή αν η ανωτέρω αναφερόµενη απόρριψη συµβεί κατά την προσγείωση. 

 7. Βοηθός 
1. Ο αθλητής δικαιούται όσων βοηθών επιθυµεί, αλλά ο χειρισµός του συστήµατος τηλεκατεύθυνσης θα γίνεται 

αποκλειστικά από τον ίδιο. 

 8. Βάρη 
1. Ο οργανωτής είναι υποχρεωµένος να έχει διαθέσιµα βάρη µέχρι 30 κιλά.  
2. Τα βάρη θα είναι σε πλάκες µολύβδου σε διαστάσεις τέτοιες που θα χωρούν σε χώρο τοµής 70 Χ 80 

χιλιοστών και µήκους 130 χιλιοστών.  
3. Οι πλάκες θα είναι προζυγισµένες και θα αναγράφουν το βάρος τους. 
4. Ο αθλητής µπορεί να φέρει δικά του βάρη από οιοδήποτε υλικό αρκεί να µπορούν να βγούν από το σκάφος 

για να ζυγιστούν. 
3.  

 9. Ελεγχος των ποµπών τηλεκατεύθυνσης 
1. Ισχύουν ότι αναγράφονται στο γενικό µέρος των κανονισµών 

10. Αριθµός γύρων 
1. Η σειρά τωv πτήσεωv στον κάθε γύρο γίνεται µε κλήρωση.  
2. Ο αγώνας περιλαµβάνει 6 γύρους.   

11. Προαναγγελία στόχου βάρους 
1. Ο κάθε αγωνιζόµενος θα πρέπει να δηλώσει το βάρος που θα επιχειρήσει να σηκώσει µε το µοντέλο του στον 

συγκεκριµµένο γύρο πριν απο την έναρξη του χρόνου εργασίας.  
2. Σε περίπτωση αποτυχίας απογειώσεως µε το δηλωθέν βάρος δεν επιτρέπεται µείωση βάρους στις επόµενες 

προσπάθειες. 

12. Χρόνος προετοιµασίας 
1. Ο επίσηµος χρόνος προετοιµασίας είναι 2 λεπτά. 
2. Σε αυτό τον χρόνο ο αθλητής παίρνει τον ποµπό του και εισέρχεται µε το µοντέλο του στον χώρο εκκίνησης. 
3. Εννοείται ότι πριν κληθεί ο αθλητής να περάσει στην πίστα πρέπει να έχει τοποθετήσει το έρµα στο σκάφος,  

να έχει γεµίσει τη δεξαµενή µε καύσιµο. 

13. Χρόνος εργασίας  
1. Σε κάθε γύρο ο αθλητής έχει χρόνο εργασίας 6 λεπτών. Ο χρόνος αρχίζει να µετράει αυτόµατα από την λήξη 

του χρόνου προετοιµασίας.  
2. Στον χρόνο εργασίας ο αθλητής εκκινεί τον κινητήρα του και έχει στην διάθεση του όσες προσπάθειες θέλει 

για µία επίσηµη πτήση, και µπορεί να επανεκκινήσει και να ανεφοδιάσει το µοντέλο µε καύσιµα επίσης όσες 
φορές θέλει (από τα επίσηµα καύσιµα του διοργανωτή). 

14. Προσπάθειες/επιτυχής πτήση 
1. Προσπάθεια νοείται κάθε απογείωση ή απόπειρα απογείωσης. 
2. Η απογείωση θα γίνει από στάση. Το µοντέλο πρέπει να απογειωθεί µόνο µε την δύναµη της µηχανής του. 
3. Η πτήση θεωρείται επιτυχής όταν το µοντέλο µετά την απογείωση κάνει µία διαδροµή που θα το φέρει να 

προσγειωθεί εντός των ορίων του διαδρόµου, µε κατεύθυνση ίδια µε αυτή της απογείωσης, και σε κατάσταση 
που του επιτρέπει να απογειωθεί και πάλι χωρίς επισκευή (αλλαγή έλικας δεν υπολογίζεται σαν επισκευή). 

4. Για να βαθµολογηθεί η πτήση αρκεί να ολοκληρωθεί η απογείωση (να ξεκολλήσουν οι ρόδες από το εδαφος) 
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µέσα στον χρόνο εργασίας. 

15. Ορια του διαδρόµου 
1. Ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει τα όρια του διαδρόµου όπως αυτός αποφασίσει.  

16. Κατάταξη 
1. Η τελική κατάταξη θα γίνει ανάλογα µε το µεγαλύτερο βάρος που σήκωσε το µοντέλο κάθε διαγωνιζόµενου. 
2. Σε περίπτωση ισοβαθµίας κερδίζει αυτός µε τις λιγότερες προσπάθειες έως την επίτευξη αυτή, και αν πάλι 

ισοβαθµούν λαµβάνεται υπ' όψη η καλύτερη προηγούµενη προσπάθεια. 
3. Τα αποτελέσµατα κάθε γύρου πρέπει να κοινοποιούνται πριν την έναρξη του επόµενου. 

17. Τεχνικός έλεγχος 
1. Το µοντέλο ελέγχεται πριν τον αγώνα και όποτε το ζητήσει ο αλυτάρχης για να πιστοποιηθεί ότι εµπίπτει στις 

προδιαγραφές της κατηγορίας. 
2. Αµέσως µετά µία επιτυχηµένη πτήση, το βάρος του µοντέλου αφαιρείται και ζυγίζεται. 
3. Εναλλακτικά µπορεί το βάρος να ζυγιστεί πριν την προσπάθεια, και εφ' όσον ο κριτής πιστοποιήσει ότι δεν 

υπήρξε αλλαγή µπορεί να µην επαναληφθεί ο έλεγχος αυτός µετά την πτήση.  
4. Εγκυρη είναι η ζύγιση µόνο στον ζυγό που έχει ο οργανωτής  
5. Οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται µε ακρίβεια 1 γραµµαρίου.  
6. Μετά από κάθε πτήση/τεχνικό έλεγχο τα βάρη που έχει δώσει ο διοργανωτής µένουν στην διάθεσή του για να 

τα χορηγήσει σε άλλο αθλητή. 

18. Ποινές 
1. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό εκατοστό από την µέγιστη επιφάνεια αφαιρούνται 2 γραµµάρια από το 

ανυψωθέν βάρος. 
2. Εαν το µοντέλο ενός διαγωνιζόµενου σπάσει, πριν ολοκληρωθεί η πτήση, ακυρώνεται η συγκεκριµένη πτήση, 

αλλά όχι οι προηγούµενες ή ή επόµενες επιτυχηµένες προσπάθειες. 

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

εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 
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Κατηγορία F3-PL-GR 
Ακρίβεια Προσγειώσεων 

(Precision Landing) 

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

µε πολύ απλά και φθηνά µοντέλα σε απλούς ελιγµούς.  

2. Το Τασκ του αγώνα  
1. Η εκτέλεση σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και σε περιορισµένο χώρο προσγείωσης ακριβείας. 

3. Ορισµός τηλεκατευθυνόµενου µηχανοκίνητου και ηλεκτροκίνητου 
3.1. Μηχανοκίνητο 

1. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασµέvo µε πρoωθητικό σύστηµα κινητήρα έλικας και στo oπoίo η άvτωση 
δηµιoυργείται από αερoδυvαµικές δυvάµεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραµέvoυv 
σταθερές. 

2. Τo µovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, µε συσκευή 
τηλεκατευθύvσης. 

3.2. Ηλεκτροκίνητο  
1. Ως ανωτέρω αλλά το πρoωθητικό εξάρτηµα βασίζεται σε ηλεκτρικό µοτέρ και αυτοφερόµενη πηγή ενέργειας 

(ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) 

4. Προδιαγραφές µοντέλων 

Μεγίστη επιφάvεια 150 τ.π. 
Μέγιστo βάρoς 5 Κιλά 
Επιφόρτιση µεταξύ  12 και 75 γραµµ/ τ.π. 
Κινητήρας Εσωτερικής Καύσης έως 10 κ.ε. 
Ηλεκτρικό Μοτέρ ελεύθερο 

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

αρχή τoυ αγώvα. 
2. Ο αθλητής µπoρεί vα συvδιάσει τµήµατα από τα δύo µovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα . 

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

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

βοηθού που µπορεί να απογειώνει το µοντέλο και να δίνει οδηγίες στον αθλητή. 

8. Οργάνωση των πτήσεων 
1. Η σειρά πτήσης των αθλητών ορίζεται µε κλήρωση. 
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9. Ο Αγώνας 
9.1. Αριθµός γύρων 

1. Ο αγώνας αποτελείται από 3 γύρoυς. 
2. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την ολοκλήρωση όλων των προγραµµατισµένων 

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

9.2. Χρόνος προετοιµασίας και εργασίας 
1. Ο χρόνος προετοιµασίας είναι 2 λεπτά πριv από τηv έvαρξη τoυ επίσηµoυ χρόvoυ. Στο διάστηµα αυτό ο 

αθλητής πρέπει να εκκινήσει τον κινητήρα του και να φέρει το µοντέλο σε θέση απαγείωσης. 
2. Ο χρόνος εργασίας είναι 3 λεπτά. 
3. Αν ο αθλητής δεν είναι έτοιµος για απογείωση την στιγµή που λήγει ο χρόνος προετοιµασίας, θα αρχίσει να 

µετράει αυτόµατα ο χρόνος εργασίας, στον οποίο µπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια του για εκκίνηση. 
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται το σήµα του κριτή για την πρώτη απογείωση. 

9.3.  Ορισµός προσπάθειας και επίσηµης πτήσης 
1. Επίσηµη πτήση είναι όλος ο χρόνος µεταξύ της πρώτης απογείωσης και της τελευταίας προσγείωσης ή της 

λήξης του χρόνου εργασίας (όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο). 
2. Στηv διάρκεια της επίσηµης πτήσης ο αθλητής δικαιoύται απεριόριστου αριθµού προσπαθειών για όσες 

περισσότερες προσγειώσεις µπορεί να επιτύχει. 
3. Σε περίπτωση που σβήσει ο κινητήρας, µπορεί να τον επανεκκινήσει. 

9.4. Κριτής και Χρονοµέτρης 
1. Ο οργανωτής ορίζει ένα κριτή που θα σηµειώνει τους βαθµούς προσγείωσης και ένα χρονοµέτρη που θα 

µετράει τους χρόνους και θα δίνει σήµα (φωνητικό ή ηχητικό) στην έναρξη και στη λήξη τους. 
2. Το σήµα θα δίδεται. 

! στην αρχή του χρόνου προετοιµασίας 
! στην έναρξη του χρόνου εργασίας  
! στην λήξη του χρόνου εργασίας 

3. Ο κριτής ή/και ο αλυτάρχης µπορούν να σταµατήσουν την πτήση αν κρίνουν ότι η κατάσταση του µοντέλου 
έχει µεταβληθεί και δεν καλύπτει όλους τους κανόνες της ασφάλειας των πτήσεων. Ο αθλητής µπορεί να 
συνεχίσει µε το άλλο µοντέλο. Αλλιώς δεν δικαιούται επανάληψης της πτήσης του συγκεκριµένου γύρου ή 
του υπολοιπόµενου χρόνου. 

9.5. Η εκτέλεση του τασκ. 
1. Το µοντέλο µπορεί να απογειωθεί µετά το σήµα του κριτή. 
2. Η απογείωση πρέπει να γίνει µε την µύτη του αεροµοντέλου στραµµένη αντίθετα από το κέντρο του στόχου. 
3. Η προσπάθεια για προσγείωση θεωρείται έγκυρη όταν το µοντέλο µετά την απογείωση κάνει µία ελεύθερη 

διαδροµή και προσγειωθεί µε κατεύθυνση περίπου ίδια µε αυτή της απογείωσης. 
4. Ο αθλητής προσπαθεί να προσγειωθεί στο κέντρο του στόχου για να πάρει τους περισσότερους βαθµούς, 

όσες περισσότερες φορές µπορεί µέσα στον χρόνο εργασίας. 
5. Ως σηµείο προσγείωσης νοείται το σηµείο που ακούµπησαν τα κύρια σκέλη (οι δύο κύριοι τροχοί ή ο 

µοναδικός τροχός αν υπάρχει µόνο αυτός). 
6. Σε περίπτωση αναπήδησης µετράει το πρώτο σηµείο επαφής. 
7. Οι απογειώσεις µπορούν να γίνουν και από το χέρι του αθλητή ή του βοηθού του. 
8. Το µοντέλο δεν είναι υποχρεωτικό να ακινητοποιηθεί µετά από κάθε προσγείωση. 
9. ∆εν απονέµονται βαθµοί σε προσγείωση αν το µοντέλο ακουµπήσει πριν στο σώµα του αθλητή ή του 

βοηθού του. 
10. Οι βαθµoί της προσγείωσης απovέµovται ως εξής: 

 
Ζώνη Α Β Γ ∆ Ε εκτός ζώνης 

Βαθµοί 10 7 5 3 1 0 

Ζώνες προσγειώσεων 
 
 
Ε 
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Γ 

 
 
Β 

 
 
Α 

 
 
Β 
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Στο ανωτέρω διάγραµµα το µήκος κάθε πλευράς των ζωνών είναι 3 µέτρα. 

9.6. Επαναλήψεις πτήσεων 
1. Ο αθλητής δικαιoύται vέo χρόvo εάv κάτι από τα παρακάτω συµβεί και επιβεβαιωθεί από µέλoς της 

oργαvωτικής επιτρoπής. 
! Η πτήση δεv κρίθηκε καvovικά από σφάλµα τωv κριτώv ή τωv χρovoµετρώv. 
! Σε περίπτωση αvαπάvτεχoυ γεγovότoς εκτός τωv δυvατoτήτωv ελέγχoυ τoυ αθλητή, η πτήση 

εγκαταλείπεται. 

9.7. Βαθµολογία 
1. Σε κάθε γύρο προστίθενται οι βαθµοί των προσγειώσεων. 

9.8. Κατάταξη 
1. Η κατάταξη των αθλητών γίνεται µε το άθροισµα των βαθµών που έλαβαν συνολικά στους γύρους που 

ολοκληρώθηκαν. 

 9.9. Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα 
1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθµoλoγείται µε 0 εαv:  
! ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισµών.  
! στηv διάρκεια της πτήσης τo µovτέλo χάσει τµήµα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσµα σύγκρoυσης 

στov αέρα µε άλλo µovτέλo. Η απώλεια τµήµατoς τoυ µovτέλoυ στηv επαφή τoυ µε τo έδαφoς στηv 
διάρκεια της πρoσγειώσης δεv λαµβάvεται υπ' όψη. 

! το µοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαµηλώτερα από ύψος που θα προσδιορίσει ο διευθυντής του 
αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα. 

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

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

βρίσκουν εφαρµογή σε αυτή την κατηγορία. 

11. Προαιρετικοί κανονισµοί 
1. Ο διευθυντής του αγώνα µπορεί να ορίσει τους κατωτέρω περιορισµούς ή αλλαγές: 
! Να ορίσει ότι στον χρόνο εργασίας θα γίνουν δύο προσγειώσεις, οπότε θα µετράει και ο συντοµώτερος 

χρόνος επίτευξης. 
! Να ορίσει περισσότερους γύρους. 
! Να ορίσει αλλάξει τις διαστάσεις των ζωνών προσγείωσης 
! Να ορίσει ότι µεταξύ απογείωσης και προσγείωσης πρέπει το µοντέλο να εκτελέσει ορισµένο αριθµό 

ανακυκλώσεων (λούπινγ) ή άλλων απλών ασκήσεων. 
! Να διεξάγει τον αγώνα σε στεγασµένο χώρο, µόνο µε ηλεκτροκίνητα µοντέλα µικρής ισχύος.  
! Να ορίσει την κατωτέρω ανάπτυξη ζωνών προσγειώσεων (το τετράγωνο Α έχει πλευρές 2 µέτρων) 
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