
F3 RC Aerobatics Power Model Aircraft
Manoeuvre Execution Guide



FormålFormål
Formålet med denne præsentation er, at giveFormålet med denne præsentation er, at give

nøjagtige retningslinjer

for den korrekte udførsel af 
kunstflyvningsmanøvrer

nøjagtige retningslinjer

for den korrekte udførsel af 
kunstflyvningsmanøvrerkunstflyvningsmanøvrer

for både dommere og piloter

kunstflyvningsmanøvrer

for både dommere og piloter



FormålFormål
Modellens fløjne linje bruges til at bedømmeModellens fløjne linje bruges til at bedømme

formen af alle manøvrer

Alle manøvrer skal startes og afsluttes med et 
stykke ligeudflyvning enten retvendt eller på 

formen af alle manøvrer

Alle manøvrer skal startes og afsluttes med et 
stykke ligeudflyvning enten retvendt eller på stykke ligeudflyvning enten retvendt eller på 

ryggen

af en genkendelig længde

stykke ligeudflyvning enten retvendt eller på 
ryggen

af en genkendelig længde



Bedømmelses
kriterier...



Krav til en god dommer…

Konsekvent
Nøjagtig

Konsekvent
NøjagtigNøjagtig
Upartisk
Nøjagtig
Upartisk



Konsekvent og nøjagtig
bedømmelse

Mindre fejl i manøvre 3  = Bedømmelse 9Mindre fejl i manøvre 3  = Bedømmelse 9
Mindre fejl i manøvre 7  = Bedømmelse 9
Større fejl i manøvre 9   = Bedømmelse 4
Større fejl i manøvre 11 = Bedømmelse 4
Mindre fejl i manøvre 12 = Bedømmelse 6Mindre fejl i manøvre 12 = Bedømmelse 6
Større fejl i manøvre 15 = Bedømmelse 9

(Bedømmelserne skal være i det samme område(Bedømmelserne skal være i det samme område

ved sammenlignelige fejl)ved sammenlignelige fejl)



JuleJule
manden... eller

Joakim von And!



“Nøjagtighed”

Træk 1 point fra ved en mindre fejl!
Træk 2 point fra ved en større fejl!Træk 2 point fra ved en større fejl!
Træk 3, 4, 5 eller flere point fra ved en meget 
stor fejl!

Træk ikke 4 point fra ved en mindre fejl!
Træk ikke 1 point fra ved en meget stor fejl!Træk ikke 1 point fra ved en meget stor fejl!



En dommer må ikke under nogen omstændigheder
foretrække en deltager, et hold, en speciel flyvestil, 

“Upartiskhed”

foretrække en deltager, et hold, en speciel flyvestil, 
en speciel drivkraft eller en speciel form for 

udrustning frem for andre.

Fejl begået af ”celebrity” piloter skal bedømmes på 
samme måde som fejl begået af almindelige piloter

Dommerne må kun se på manøvrerne, som bliver 
”tegnet” på himlen. 



Omvendt må bortdømmelse af en 
speciel pilot, et specifikt land, en 

“Upartiskhed”

speciel pilot, et specifikt land, en 
bestemt flyvestil, et specielt mærke 
af udstyr eller en speciel motortype 
ses på med stor alvorlighed, og 
korrigerende handling bliver måske korrigerende handling bliver måske 
nødvendig.



Hold dit niveau!

PILOT 1 480 - 1,2 495 +8,8 477 -4,2 484 +2,8 470 - 11,2

PILOT 2 364 - 14,8 385 +6,2 416 +37,2 374 - 4,8 355 - 23,8

PILOT 3 491 - 2,6 513 +19,4 486 - 7,6 496 +2,4 482 - 11,6

PILOT 4 505 +9,4 502 +6,4 461 -34,6 511 +15,4 491 - 4,6

PILOT 5 460 - 3,0 477 +14,0 432 -31,0 464 +1,0 482 +19



Principper Principper 
for flyvning og bedømmelse

af F3A kunstflyvningsmanøvreraf F3A kunstflyvningsmanøvrer



Principper
Principperne for bedømmelse af en Principperne for bedømmelse af en 

deltagers præstation i en R/C 
kunstflyvnings-konkurrence skal baseres 

på med hvilken Perfektion modellen 
udfører kunstflyvnings-manøvrerne som 

beskrevet i Annex 5A.beskrevet i Annex 5A.



Geometrisk 
nøjagtighednøjagtighed
af manøvren



Harmonien i 
udførslen afudførslen af
manøvren



Placering af
manøvren i

manøvreområdet
manøvren i

manøvreområdet



Størrelsen af
manøvrenmanøvren



Omtrentlig vægtning

Størrelse

Placering

Harmonien i
udførslen af
manøvren

Geometrisk 
nøjagtighed

manøvren



Andelen af manøvren som er 
udenfor manøvreområdet



Generelle kriterier for
fradrag af manøvrernefradrag af manøvrerne

”Kriterier ... er standarder som 
noget kan bedømmes i henhold til”noget kan bedømmes i henhold til”



1. Hvori består fejlen?

 Rulles, spindes eller snappes der over- eller under
 Mangelfuld form eller geometri
 Rulles der ikke midt på linjen
 Manglende linjer
 Indgang eller udgang dårlig 
 Forkerte vinkler Forkerte vinkler
 Usammenhængende i linjelængder
 Forskel i rullehastighed
 Osv.



2. Hvor alvorlig var fejlen?2. Hvor alvorlig var fejlen?

 Var den stor?
 eller var den mindre?



3. Hvor ofte så man den samme fejl 
i den pågældende manøvre?

Hvor mange fejl var der i alt?

3. Hvor ofte så man den samme fejl 
i den pågældende manøvre?

Hvor mange fejl var der i alt?



4. Hvordan var Placeringen af manøvren?4. Hvordan var Placeringen af manøvren?



5. Hvad var Størrelsen af manøvren?5. Hvad var Størrelsen af manøvren?



6. Var manøvren helt eller delvist
uden for manøvreområdet?



100% Præcision
+

Harmoni i udførslen
++

Korrekt placering
+

Korrekt størrelse
+

Overholdelse af 
manøvreområdet
Overholdelse af 

manøvreområdet
=

10 Point!



Oversæt nu fejlene til point-fradrag

Begynd altid med det
perfekte 10...

Tæl så ned 9…8…7…6…5…4…Osv.Tæl så ned 9…8…7…6…5…4…Osv.

Piloten begynder altid 
manøvren med et 10-tal !



Afvej din bedømmelse

Umiddelbart indtryk
og mavefornemmelse

Fradragsreglerne



Glem hvem der flyver
(Ven, Rival, Landsmand, Udlænding, ...)

Glem hvad der flyver
(2-Takter, 4-Takter, Elektro, Turbine, Gummimotor, ...

Se kun på himlen og de

fløjne linjer!fløjne linjer!
(og deres Præcision, Udførsel, Placering og Størrelse)



Kriterier for
bedømmelse af de bedømmelse af de 

individuelle manøvrer

(Metode)(Metode)



ARESTI 
SYSTEM

Begyndelsen 
af manøvren

Rullende cirkel
(med 3 rul udad)

Rullende cirkel fra 
ryggen (med 1

Stall Turn

Avalanche

Afslutning af 
manøvren

Retvendt flyvning 
positiv 

G-Belastning

Rykflyvning

Rullende cirkel fra 
ryggen (med 1
rulning indad)

Positivt Spind 
(Retvendt)

Negativt Spind 
(Rygflyvning)

2 1/2 omg. negativt 
Spind (Rygflyvning)

Avalanche
(negativt Snap rul)

Humpty bump
(som center-
manøvre)

Humpty bump
(som vende-
manøvre)

Rykflyvning
negativ

G-Belastning

Spind (Rygflyvning)

2 omg. positivt Spind 
(modsat retning)

Top Hat (horisontalt 
tværben skal altid 
være på ryggen)



ARESTI
SYSTEM

8

2

4

1

1

2

900 Vinkel (hjørne)
(1/4 Loop)

450 (1/8 Loop)

1350 (3/8 Loop)

1800 (1/2 Loop)

8- punkt-rulning

2/4 af en 4-punkt-rulning

Højkantflyvning

3/2 punkt-rulning

SYSTEM

2

1/8 Loop
og

5/8 Loop

Langsomt rul

Halvt rul

1 1/2 rul i modsat retning

Positivt Snap-rul

2 pos. positive Snap-rul i 
modsat retning

1 1/2 positivt Snap-rul

Negativt Snap-rul

Loop mit 2-punkt-rulning
(i øverste del af loopet)

2

4

2-punkt-rulning

4-punkt-rulning

Rullende loop (rullet er 
integreret i cirkelbuen)

Punktrulninger blev ”begravet” i 2009. Siden 2012 har vi brugt fortløbende del-rulninger.



Flyveretning og flyvebaneFlyveretning og flyvebane



VindkorrektionVindkorrektion

Der skal korrigeres for vinden i alle manøvrer,

Bortset fra Snap-rul, 

Spind, og Stall-Turns

(Idet modelflyet befinder sig i en stallet tilstand)(Idet modelflyet befinder sig i en stallet tilstand)



Modellens fløjne linje skal beskrive
den korrekte geometriske form

VindkorrektionVindkorrektion

Kroppens
retning

Den fløjne 
linjeretning linje



1 point pr. 15° reglen
Op til 15° afvigelse 

=
Fradrag på 1 point

Op til 30° afvigelse 
=

Fradrag på 2 point

Op til 45° afvigelse
=

Fradrag på 3

Perfekt geometri =
Intet pointfradrag

Vingen 
vandret –

Rulle aksen

Kroppen 
vandret –

Pitch aksen



1 point pr. 15° reglen
Op til 15° afvigelse =
Fradrag på 1 point

Op til 30° afvigelse =
Fradrag på 2 point

Op til 45° afvigelse =
Fradrag på 3 point

Perfekte Geometri =
Intet pointfradrag

Lodrette Lodrette 
stigninger

-
Pitch akse

Lodrette 
stigningerstigninger

-
Yaw akse



1 point pr. 15°reglen1 point pr. 15°reglen

Generelt set skal der ses mere kritisk på 
afvigelser fra den fløjne linje frem for 
afvigelser langs yaw- og rulle aksen.



Horisontal (vandret)

Linjer

900 450600



Mindre afvigelse mellem 
linjelængderne
= minus 1 point!

Ingen linje efter 

Linjer

Ingen linje efter 
rulningen… 

minus 3 point!

Linjen før og efter 
rulningen har ikke 
samme længde…

Ingen linje imellem 
manøvrerne…

minus 1 point her…
og minus 1 point her!

samme længde…
minus 2 point!

(I dette tilfælde måske 
minus 2 til 3 point!)



LoopLoop



Radier for skarpe Godt kompromis!…for bløde...Loop

Radier i alle del-loop er ens.
Mindre afvigelser…

minus 1 point!

Enhver 
udfladning

minus
1 point!

Radius for 
lille

Dette eksempel = minus 2 point!
Radius af det første 

del-loop afgør resten



Rul
(Hele rulninger og del-

rulninger)



Rul

Rulningen er ikke på 
midten af linjen…
i dette eksempel
minus 3 point!

Rullehastigheden er ikke konstant (bliver 
hurtigere)… i dette eksempel

Forskellig 
rullehastighed…
minus 1 point!

hurtigere)… i dette eksempel
minus 3 eller 4 point!



Rullehastigheden i et 
punkt-rul må være 
forskellig fra rulle-
hastigheden i en hel 
rulning.

Rul

rulning.

Forskellige linjer imellem 
punkt-rulninger…

altid minus 1 point!

Forskellig rullehastighed… 
minus 1 point!

altid minus 1 point!

Imellem på hinanden følgende hele eller del-rulninger i 
modsat retning må der ikke være en linje!



Manglende eller for mange punkt-rulninger:Manglende eller for mange punkt-rulninger:
Fradrag iht. 15°reglen

• 1 manglende ½ rulning: (180 Grader) = Nul

• 1 manglende ¼ rulning:  (90 Grader)  = - 6 point

• 1 manglende 1/8 rulning: (45 Grader)   = - 3 point• 1 manglende 1/8 rulning: (45 Grader)   = - 3 point

• Tilsvarende ved yderligere del-rulninger



Snap rul
Tønderul eller aksialt rul: 

Betydeligt fradrag > 5 point

Afvigelsen af kroppens position i forhold til den fløjne linje

“Kick” her (der skal kunne ses en afvigelse fra 
den fløjne linje)

Tyngdepunktet skal følge den fløjne linje

Et snap rul er egentligt en spind-bevægelse på en ret linje. 
Modellen ruller hurtigt, med ensartet høj indfaldsvinkel Modellen ruller hurtigt, med ensartet høj indfaldsvinkel 
(positiv eller negativ). Halen skal beskrive en prop-trækker 
bevægelse.



Negativt snap rul -

Snap rul

Positiv snap rul +

Dykror

Højderor

I F3A programmerne må snap rulninger 
være positive eller negative!



Lodrette snap rul, ned eller op

NEGATIV snap rul 
med dykror

NEGATIV snap rul med 
dykrormed dykror dykror

Det kan være meget svært 
at se om et snap rul er 
positivt eller negativt, 
derfor siden 2008:

Snap rul må være positive 
eller negative!

POSITIV snap rul 
med højderor

eller negative!



Tønderul eller aksialt fløjne rul i 
stedet for snap rul:
Fradrag > 5 point



Hvis det ikke er et TØNDERUL...

En spotters guide til snap rul:

Et Snap Rul!

…og ikke er et AKSIALT  RUL...

…så er det sandsynligvis...

Et Snap Rul!



Man trækker først op i en 45°stigning, ved middelhøjde starter man 
med at udføre en hel rulning med en fløjen linje der går rundt om en 
vandret cylinder i en spiral form(som gevindet på en skrue med en 
stigning på 45°).

Tønderul

Set ovenfra

Start 
rulning

45°stigning

rulning

Afslut 
rulning



Horisontale cirkler
(Rullende cirkler)

• Konstant højde

• Den cirkelformede flyvelinje skal bibeholdes hele• Den cirkelformede flyvelinje skal bibeholdes hele
vejen gennem manøvren.

• Ensartede rulninger med konstant rullehastighed.

• Rullene skal være placeret korrekt.

• Enhver ændring af rulleretning skal være umiddel-
bar (uden ophold).



Kan flyves væk fra 
piloten (udad)…

Horisontale cirkler
(Rullende cirkler)

eller…
…ind mod 

piloten 
(indad).



Anden rulning indad

Ensartet 

Ændring af rulleretning er 
umiddelbar (uden ophold)

Horisontale cirkler
(Rullende cirkler)

Med én rulning udad 
og én rulning indad

Ensartet 
rullehastighed

90°position 
af cirklen

270o position 
af cirklen

Første rulning udad



Horisontale cirkler
(Trekant)



Horisontale cirkler
(Dobbelt Immelmann)



Snæver radius…
(minus 3 point i dette 

eksempel !)
! 

5/8 Loop

½ rulning på midten af 
linjen.

Linjer/Loop/Rulninger og
kombinationer heraf

1/8 Loop

5/8 Loop

Radier er 
ens

HALVT  

½ rulning ikke 
på midten af 

linjen…
minus 1 point!

1/2 Loop

HALVT  
CUBANSK 
OTTETAL

Alle radier er ens,

1/4 Loop1/4 Loop HUMPTY BUMP



Radier er ens

1/2 Loop

DOPPELT
IMMELMANN

(Læg mærke til 
1/2 Loop

Pointfradrag efter 
15°reglen!

1/2 rulning 
påbegyndes 

før det ½ 
loop 

Linjer/Loop/Rulninger og
kombinationer heraf

(Læg mærke til 
udseendet!)

½ rulning påbegyndes 
direkte efter det ½ loop

Linje før den ½ rulning 
påbegyndes… minus 2 

point!
Linje før den ½ rulning 
påbegyndes… minus 
2 point!

½ rulning 
påbegyndes 
direkte efter 
det ½ loop

loop 
afsluttes

Almindelig 
Immelmann

Der står ikke noget omkring længderne af 
linjerne imellem del-loopene i Sporting 
Code! 



FIRKANTET LOOP 
PÅ HJØRNE

Alle 45° linjer 1/4
Loop

3/4 Loop

Linjer/Loop/Rulninger og
kombinationer heraf

Alle radier 
er ens

er lige lange.

Rulninger 
på midten 
af linjerne

1/4
Loop

Loop

1/4
Loop

1/2 rulning 
på midten 
af linjen Samme 

radier

af linjerne

1/8 Loop ved 
ind- og udgang 

af manøven

FIGUR 9

1/4 Loop



Samme 
radier1/8

Loop

Linjer/Loop/Rulninger og
kombinationer heraf

1/2 rulning 
på midten 
af linjen

45° nedad

1/8
Loop

Samme 
radier

GOLF BOLD 3/4
Loop

1/8
Loop

1/8
Loop



STÅENDE 
OTTETAL

(Loopene skal 
tangere hinanden.)

HUMPTY BUMP

1/4

Linjer/Loop/Rulninger og
kombinationer heraf

1/4
Loop 1/4

Loop

Loop
ikke rundt.

Radier er 
ikke ens

1/2
Loop Ligeudflyvning 

her…
Pointfradrag!

Loop ikke 
rundt.



Loop med integreret rulning
Hurtige rulninger SKAL give fradrag! I dette 
eksempel = minus 4 for den ikke integrerede 
rulning

Linjer/Loop/Rulninger og
kombinationer heraf

Rulninger og 
punktrulninger 
skal integreres i 
loopet. 90o

rulning

15o
15o

Loopet skal 
være rundt



STALL TURN
Radius op til en 
½ spændvidde…

minus 1 point!

Radius op til én 
spændvidde...

minus 2-3 point!

Drejer om 
tyngdepunktet…

Intet fradrag!

Op til 1½ 
spændvidde...

Minus 4-5 point!

Op til 15°

afviglse fra 
lodret…

minus 1 point!
Rulning ikke 
på midten af 
linjen...
minus 1 

Pendulering 
efter stall 
turnet...
minus 1!

Rulning ikke på 

Ingen linje før 
rulningen... minus 3!

Rulning på midten af linjen... 
Intet fradrag!

minus 1 
point!

Rulning ikke på 
midten af linjen... 

minus 1 point!



STALL TURN
Wing-over…

Nul!
Torque roll…

minus 1 point pr. 
15°

Skrider sidevejs før den 
når stall positionen…

Wing-over =
2 spændvidder 
eller mere.

Vipper fremad eller 
bagud... Nul point!

Modellen skal stoppe op før 
drejepunktet ellers fradrag.



Stall… Kroppens næse 
falder, vingen falder i 
spindretningen… 
rotationen begynder

Næsen løftes op

Næsen løftes 
yderligere op

Horisontal 
indflyvning

Spind

15°til 30°
…minus 2!

90°over
...minus 6!

Op til 15°
…minus 1!

30°til 45°
…minus 3!

Afslutning uden 
under- eller over 
rotation

Modellen spinder 
omkring tyngdepunktet

Lodret linje efter 
spindet



Spind Vingen løftes/snap 
indgang...Nul point!

Modellen tvinges ind i 
spindet med dyk- eller 

højderor…højderor…
minus 4 eller 5!

Stigning på vej 
ind til spindet…
fradrag iht. 15°fradrag iht. 15°

reglen

Spiraldyk… Nul point!



Op til 15°… 
minus 1 point!

Op til 30°… 
minus 2 point!

Minus 3 
point!

- 4
- 5

- 6!

Intet fradrag 
hvis modellen 

driver med 
vinden.

Spind: Driver eller Vejrhaner modellen

En vejrhane er 
fastgjort til jorden, 

- 4 - 6!

fastgjort til jorden, 
men den kan dreje 

frit i vinden.

Flyveretning

Et modelfly er 
ikke fastgjort

til noget



Blød og seværdig udførsel 
af manøvrerne (harmoni)

Harmonisk udseende af manøvrenHarmonisk udseende af manøvren

Konstant flyvehastighed

Ikke for snævre eller for bløde radier

Ikke for hurtig eller langsom rullehastighed



Manøvrer udført uden for boxen her 
gives et større fradrag…

…end manøvrer udført uden for boxen 

Placering i flyvevinduet (boxen)

…end manøvrer udført uden for boxen 
her.

520m

15
0m

Manøvrer placeret her gives ikke fradrag.

1200



250m

275m – 5

– 4

Placering i flyvevinduet (boxen)
5B4.5: “Manøvrer udført på en flyvelinje længere 

end 175 meter ude SKAL HAVE FRADRAG”

150m = den ideelle 
flyveafstand

175m

200m

225m

250m – 4

– 3

– 2

– 1



Placering i flyvevinduet (boxen)

200 m-225 m  minus -2 point

225 m-250 m  minus -3 point

520m

1200

15
0m

150 m-175 m OK

175 m-200m  minus 1 point

200 m-225 m  minus -2 point

1200



60°900

Vertikal placering 
(højde)

260m

30°

00

600

150m til 
midterflaget

150m til 
midterflaget

Tyske dommere 
skal bruge den 
venstre arm!



Placering 
på midten

Placering forskudt for midten…
minus 3 eller 4 point!

(i dette eksempel)



Placering på midten

Placering forskudt for midten…
Minus 2 eller 3 point!

(i dette eksempel)



Størrelsen på manøvrerne

Alle manøvrerne skal Alle manøvrerne skal 
størrelsesmæssigt passe 
sammen, såvel indbyrdes 
som i forhold til luftrummet 
igennem programmet.igennem programmet.



Placering af 
vendemanøvrer

Der er ikke en mur for enden 
af flyvevinduet (boxen)!

Flagene er kun indikatorer

Giv ikke unødigt fradrag!Giv ikke unødigt fradrag!



Placering af vendemanøvrer

Intet fradrag i øvrigt
(kun for placeringen)
(Hele manøvren = inden for 
flyvevinduet (boxen))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Placering af vendemanøvrer

Fradrag på 2 point
(20% af manøvren = udenfor boxen)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Placering af vendemanøvrer

Fradrag på 5 point
(50% af manøvren = udenfor boxen)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Placering af 
vendemanøvrer
Intet fradrag i øvrigt
(hele manøvren = inden for boxen)

vendemanøvrer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Placering af 
vendemanøvrer

Fradrag på 3 point
(30% af manøvren = udenfor boxen)

vendemanøvrer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Placering af 
vendemanøvrer

Fradrag på 6 point
(60% af manøvren = udenfor boxen
40% er stadig inden for boxen)

vendemanøvrer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Bedøm imellemBedøm imellem
10 og 0!

(ikke 8-7-6,   eller  7-6-5,   eller 6-5-4!)(ikke 8-7-6,   eller  7-6-5,   eller 6-5-4!)



ENHVER KONKURRENCEDELTAGER…
BEGYNDER ENHVER FLYVNING…

ENHVER KONKURRENCEDELTAGER…
BEGYNDER ENHVER FLYVNING…

MED EN
PERFEKT SCORE!

MED EN
PERFEKT SCORE!



Bedøm konsekvent!Bedøm konsekvent!
Nøjagtigt!
Upartisk!Upartisk!



Diskutér ikke Diskutér ikke 
flyvningerne med dine 

dommerkollegaer !



BENYT N/OBENYT N/OBENYT N/O
(NOT OBSERVED)

Vær FAIR overfor konkurrence-
deltagerne og dig selv!

BENYT N/O
(NOT OBSERVED)

Vær FAIR overfor konkurrence-
deltagerne og dig selv!



Glem, hvem der flyver
(Ven, Rival, Landsmand, Udlænding, ...)

Glem, hvad der flyver
(2-Takter, 4-Takter, Elektro, Turbine, Gummimotor, ...

Se kun på himlen og de

“tegnede“ linjer!
(og deres Præcision, Udførsel, Placering og Størrelse)



Held og lykke med flyvningen 
og bedømmelsen!

Opdatering af Michael 
Ramel og Peter Uhlig

Tegninger af Bob Skinner
Ramel og Peter Uhlig

December 2015December 2015December 2015December 2015 Oversat af Morten Laugesen, April Oversat af Morten Laugesen, April Oversat af Morten Laugesen, April Oversat af Morten Laugesen, April 2016201620162016


