
Pointfradragshuskeseddel for F3A dommere 

 
Dette er en opsummering af pointfradrag taget fra sporting code. En stjerne efter tallet betyder at fradraget er afhængigt af hvor 
alvorlig fejlen er. 
 

Linier 

15 gr. afvigelse fra den beskrevne linie                                  1 point 
Ingen linie før  manøvrer                                                        1 point 
Ingen linie efter manøvr                                                          1 point 
Mindre forskelle i linielængder                                               1 point  
Større forskelle i linielængder                                                2 eller flere point 
Ingen linie før eller efter rul                                                   2 point 
Linie før og efter rul ikke samme længde                              1 point 
Synlig linie før/efter rul i immelman/omvendt immelman    2 point 
Loops 

Små forskelle i radius (radius ikke konstant)                         1 point 
Store forskelle i radius                                                            2 eller 3 point 
Klare opdelinger og flade punkter                                          1 point pr. punkt 
Små sideforskydninger                                                           1 point 
Store sideforskydninger                                                          2 eller 3 point 
Små forskelle i delloop i en manøvre                                     1 point 
Store forskelle i delloop i en manøvre                                    2 eller flere point 
”Snæver” radius i humpty bump                                             1 point 

Rulninger 

Små forskelle i rullehastighed                                                 1 point 
Store forskelle i rullehastighed                                                2  eller flere point 
Dårlig markeret start og stop (elevatoreffekt)                         1 point 
For mange eller for få punkter i punktrulninger                      5 eller flere 
Små forskelle i ”pauser” i punktrulninger                               1 point 
Store forskelle i ”pauser i punktrulninger                                2  eller flere point 
Rullecentrum bedømmes på linierne 

Stallturn 

Radius større end ½ spændvidde                                             1 point 
Radius større end en spændvidde                                            2 point    
Radius større end 1½ spændvidde                                           5  eller flere point 
Radius større end 2 spændvidder                    10 point  
Modellen pendulerer efter stall                                                1 point 
Rullecentrum bedømmes på linierne 

Snaprul 

For hver 15 gr. for meget eller for lidt                                     1 point 
Ingen tydelig ”kick” i starten og tønderul (ikke stallet)           Mere end 5 point 
Modellen ruller aksialt (ikke stallet)                                        Mere end 5 point 
Modellen går ud af stallet tilstand før slut                                1 point pr. 15 gr. 
Spind 

Snapruller eller staller ikke ind i manøvre                              10 point 
Forceret indgang til spind                                                       4 eller 5 point 
Næsen/vinge falder ikke i indgang                                         1 eller flere 
For mange eller for få spind                                                    1 point pr. 15 gr. 
Lodret flyvning efter spin ikke lodret                                     1  eller flere point 
Placering 

Midtermanøvrer ikke i midten                                                 1 til 4  point 
Vendemanøvrer delvis uden for boksen                                  1 point pr. 10% af manøvren, der er uden for boksen 
Vendemanøvrer delvis uden for boksen inden for 150 m.       Fradraget skal være mindre hvis piloten flyver tættere på 
Manøvrer helt uden for boksen fra start til slut                        10 point 

Vendemanøvrer ikke ud i samme højde                                   INGEN FRADRAG 

Manøvrer uden for 175 m. (kriteriet er synlighed)                  Dommerens afgørelse 
 

Specielle ting at tage hensyn til 

• Spinds placering skal bedømmes efter hvor det starter og ikke efter hvor det på grund af  vinden driver hen i stallet tilstand. 

• Alle manøvrer skal vindkorrigeres. 

• Alle linier bedømmes på den fløjne linie og ikke på flykroppens retning. 

• Modellens præstation er aldrig et bedømmelseskriterie. 

• Halve point findes ikke i F3A 
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