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F3A –X-klassen 

Program og manøvrebeskrivelser 
 

 

 F3A X-klassen 

 

Beskrivelse af manøvrerne for R/C kunstflyvning 

 

Alle manøvrer starter i samme højde og på samme linje. Centermanøvrer starter og 

slutter i samme retning, medens vendemanøvrer slutter 180° modsat indgangen til 

manøvren. Indgang og udgang på manøvrerne sker i samme højde og på samme linje, 

medmindre andet er beskrevet. 

 

Alle manøvrer, som har mere end et loop eller dele af loop skal udføres med samme 

diameter og placering. Sammenlignet skal manøvrer, der har mere end en rulning, 

udføres med samme rullehastighed. Alle rulninger skal udføres i samme højde og 

retning. 

 

I manøvrer med 1/2 eller 1/4 rulninger skal ligeudflyvning før og efter have samme 

længde, medmindre andet er beskrevet. 

 

Alle afvigelser af ovennævnte vil give fradrag iht. følgende manøvrebeskrivelse. 

Bemærk: Det er ikke alt fra de officielle regler, der er medtaget i denne oversættelse. 
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1. Flyveprogram 

Nr. Manøvre beskrivelse: K-faktor: 

 Start (Bedømmes ikke).  

1 Halvt loop, hel rulning ryg til ryg, halvt 

loop, ud ret 

4 

2 Humpty bump 2/4 rul op, tryk over hel 

rul ned 

3 

3 2 x 2/4 rul i modsat retning 4 

4 Stall turn med hel rulning ned, ud ret 3 

5 Avalance 4 

6 Halvt omvendt cubansk ottetal med ½ 

rulning op 

2 

7 Langsom rulning 3 

8 Immelmann turn 1 

9 2x1½ spin i modsat retning 4 

10 Halvt firkantet loop med 2/4 rul 3 

11 2 udv. loop fra top. 3 

12 Halvt firkantet loop med ½ rul ned 3 

13 Stall turn med ¼ rul op og ¾ rul ned 3 

14 Tophat med ¼ rul op og ned 3 

15 Liggende timeglas ½ rul i første kryds 

2/4 rul i sidste kryds 

4 

 Landing (Bedømmes ikke).  

Total: 47 
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2. Manøvrebeskrivelser 

Start og landing 

Start og landing bedømmes ikke. Det er tilladt at lande i modsat retning som man 

startede. 

1: Halvt loop, hel rulning ryg til ryg, halvt loop ud ret- K 4 

Når modellen er ud for piloten flyves en looplængde, derefter trækkes op i halvt loop 

umiddelbart efter loop udføres hel rulning fra ryg til ryg, hvorefter manøvre afsluttes 

med halvt loop. 

Fradrag: 

1. Vingen er ikke vandret under loopene. 

2. Rulning er ikke vandret. 

3. Loopene har ikke samme diameter. 

4. Ind- og udgang er ikke i samme højde. 

2: Humpty bump 2/4 rul op, tryk over hel rul ned, ud ret – K3 

Modellen trækkes lodret op, og der udføres 2/4 rul op, herefter trykkes modellen over 

i et halvt udv. loop, og der udføres en hel rulning lodret nedad, og modellen trækkes 

ud til vandret flyvning. 

 

Fradrag:  

1. Modellen flyver ikke lodret. 

2. Ind og udgangsradier er ikke ens.  

3. ¼ rul er ikke 90 gr.  

4. Modellen er ikke lodret under hel rul ned. 

 

3: 2 x 2/4 rulninger i modsat retning – K4 

Modellen ruller 180gr. med 2/4 rul, og tilbage modsat med 2/4 rul.  

 

Fradrag: 

1. Modellen ændrer flyveretning. 

2. Modellen ændrer flyvehøjde. 

3. Rullehastigheden er ikke ens. 

4. Modellen udfører ikke nøjagtig 180°. rulning. 

5. Vingen ligger ikke vandret før og efter rulningen. 
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6. Der er ikke 90° mellem hver rulning. 

7. Opholdet i rulningen er ikke ens. 

4: Stall turn med hel rulning ned – K3 

Modellen trækker op i et 1/4 indvendigt loop, herefter fortsættes til fuld højde, 

hvorefter modellen stalles, i lodret flyvning ned foretages en hel rulning placeret midt 

i højden, modellen trækkes ud til vandret flyvning. 

 

1. Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren. 

2. Loop udgør ikke en cirkelbue. 

3. Stall er ikke rigtigt stallet ”ving over” 

4. Det hele rul ligger ikke midt på linjen. 

5. Ind og udgang af manøvren er forskudt. 

 

5: Avalance ”loop” med snap på toppen – K4 

Modellen trækkes op i et loop ud for piloten, på toppen af loopet udføres en 

snaprulning, herefter fortsætter modellen sin cirkelbue nedad og rettes ud til vandret 

flyvning midt for piloten. 

Fradrag: 

1. Loopet er ikke cirkulært. 

2. Snap på toppen holder ikke cirklen. 

3. Snap på toppen er ikke snap, men hurtig rul. 

4. Modellens flyvehøjde ændres under ind og udflyvning. 

 

6: Halvt cubansk ottetal med ½ rul op – K2 

 Modellen trækkes op i en 45gr, stigning, halv rulning til ryg efterfulgt af 5/8  

 indvendigt loop tilbage til vandret flyvning, samme sted som indgangen til manøvren. 

Fradrag: 

1. Del- loopene udgør ikke cirkelbuer. 

2. Del- loopene har ikke samme radier. 

3. Modellen flyver ikke 45gr, i stigning før loopet. 

4. Modellen ændrer flyveretning ved rulning eller loop. 

  

7: Langsom rulning – K3 

Modellen flyver retvendt flyvning og udfører ud for piloten en hel langsom rulning. 
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Fradrag: 

1. Modellen flyver ikke vandret før/efter rulning 

2. Rulningen er større eller mindre end 360gr. 

3. Hele manøvren er ikke centreret ud for piloten. 

4. Rullehastigheden er ikke konstant. 

8: Immelmann turn – K1 

Modellen trækkes op i et ½ indvendigt loop, umiddelbart herefter udføres en ½ 

rulning fra rygflyvning, hvorefter modellen fortsætter i vandret flyvning i større højde 

som ved indgangen til manøvren. 

Fradrag: 

1. Vingen ligger ikke vandret før og efter manøvren, samt efter rygflyvning. 

2. Det halve loop udgør ikke en cirkelbue. 

3. Den ½ rulning udføres ikke umiddelbart efter det halve loop. 

4. Ændring af flyveretning under udførelsen af det halve loop eller rulning. 

9: 2x1½ omgange spin i modsat retning – K4 

Modellen flyver en vandret linje og gassen tages fra og modellen flyves med ”høj” 

næse til den staller, går i spind, herefter udføres 1½ spin til én side og herefter 1½ spin 

modsat til et lodret dyk, og modellen rettes ud til vandret ligeudflyvning i samme 

retning, men i lavere højde. 

Fradrag: 

1. Snaprulning ved indgang til spind 0 point. 

2. Manøvren er ikke udført ret ud for piloten. 

3. Der udføres ikke 1½ spind før overgang til omvendt 1½ spind. 

4. Modellens flyvehøjde ændres under indflyvning til stallet. 

5. Spiraldyk mere end ½ omgang = 0 point.  

10: Halvt firkantet loop med 2/4 rul op – K3 

Modellen trækkes op i en lodret stigning, på midten af det lodrette ben udføres 2/4 

rulninger til valgfri side, på toppen trykkes modellen ud til vandret flyvning 

Fradrag: 

1. Modellen er ikke vandret før og efter manøvren. 

2. De 2/4 rulninger ligger ikke på midten af det lodrette ben. 

3. Radius af kvarte loop ved ind- og udgang er ikke ens. 

4. Modellen ændrer flyveretning under manøvren. 
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11: 2 udv. loop fra top – K3 

Modellen flyver ligeud til midt for piloten, hvorefter der udføres 2 udv. loop 

Fradrag: 

1. Vingen er ikke vandret under loopene. 

2. Loopene er ikke cirkulære. 

3. Loopene har ikke samme diameter. 

4. Loopene er ikke placeret ”oven i hinanden”. 

5. Ind- og udgang er ikke i samme højde. 

12: Halvt firkantet loop med ½ rul ned, ud ret – K3 

Modellen trykkes gennem et ¼ loop til et lodret dyk, i halv højde udføres ½ rul til 

valgfri side, og herefter trækkes modellen ud til vandret flyvning i normal flyvehøjde. 

Fradrag: 

1. Modellen er ikke vandret før og efter manøvren. 

2. Den ½ rulning ligger ikke på midten af det lodrette ben. 

3. Radius af de kvarte loop ved ind- og udgang til manøvren er ikke ens. 

4. Modellen ændrer flyveretning under manøvren.  

13: Stall turn med ¼ rul op og ¾ ned, ud ret– K3 

Modellen trækkes op i en lodret stigning, på midten af det lodrette ben udføres en 1/4 

rulning, på toppen udføres et stall turn, på midten af det lodrette ben ned udføres en 

3/4 rulning, i bunden rettes der ud i vandret retvendt flyvning. 

Fradrag: 

1. Modellen er ikke lodret ved start og slut af stall turn. 

2. Det ¼- og ¾ rul ligger ikke på midten af de lodrette ben. 

3. Radius af kvarte loop ved ind- og udgang er ikke ens. 

14:    Tophat med ¼ rul op og ned, ud ret – K3 

Modellen trækkes op i en lodret stigning, på midten af det lodrette ben udføres ¼ 

rulning til valgfri side, på toppen udføres ¼ indv. loop efterfulgt af en ligeudflyvning, 

der udføres ¼ indv. loop, på midten af det lodrette ben ned udføres ¼ rulning til sidst 

rettes der ud til vandret retvendt flyvning. 

Fradrag: 

1. Modellen er ikke vandret før og efter manøvren. 

2. De ¼ rulninger ligger ikke midt på de lodrette ben. 

3. Radius på de ¼ loop ved ind- og udgang er ikke ens. 

4. De 3 lige ben er ikke lige lange. 
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15: Liggende timeglas med ½ rul i første kryds og 2/4 rul i sidste kryds –   

 K4 
Modellen flyver retvendt flyvning ½ timeglas forbi midten ud for piloten, her trækkes 

modellen lodret i ¼ loop, herefter trækkes flyet ned i 45gr, og på midten udføres ½ 

rul, der fortsættes til normal flyvehøjde, hvorefter flyet igen trækkes lodret op til 

øverste flyvehøjde, herefter trækkes flyet så ned i 45gr, og på midten udføres 2/4 rul, 

flyet fortsætter til normal flyvehøjde og rettes op. 

Fradrag: 

1. Modellen flyver ikke lodret. 

2. Rulninger ligger ikke på midten. 

3. Punkter i 2/4 rul er ikke 90gr. 

4. Radier i hjørner er ikke ens. 

5. Kryds er ikke i 45gr. 

6. Modellen ændrer flyveretning under manøvren. 

 

 


