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KLASSE F2D-D   Diesel-combat  

10.1 Definition, Diesel-combat konkurrence: 
En Diesel-combat konkurrence er en knock-out konkurrence, hvor to piloter flyver med deres modeller, 
i samme cirkel i en forudbestemt tidsperiode.  
Formålet er at klippe en crepe-papir strimmel, der er fastgjort i halen på modstanderens model, idet man 
får point for hvert klip.    

10.2 Definition på en combat model.  

Modelfly i hvilken fremdrivningskraften frembringes af en stempelmotor og i hvilket bærekraften opnås 
ved de aerodynamiske kræfter, der virker på de bærende flader, der skal forblive fast anbragt under 
flyvningen.  

10.3 Combat flyveplads:  

En combat flyveplads skal bestå af to koncentriske cirkler, der skal markeres på jorden.  
Jorden skal være med græs underlag.  
Ydercirkel/ flyvecirkel med radius 20 meter.  
Indercirkel/ centercirkel med radius 2,0 meter.  
Flyvepladsen bemandes af dommer, hjælpedommer ved indercirkel og to hold af 2 tidtager/ kliptællere. 
Bemandingen kan reduceres, hvis der er enighed blandt piloterne.  

10.4 Pilot:  

Piloten skal være medlem af CL-Unionen, eller en anden tilsvarende national organisation under FAI.  
Piloten skal være tilmeldt konkurrencen og have 1 mekaniker.  
Under særlige omstændigheder, f.eks. ved regn eller blæsende vejr, må endnu en hjælper holde 
streameren.  
Pilot, mekaniker og streamerholder skal bære hjelm med fastgjort hagerem. Hjælmen skal være stærk 
nok til at modstå kollision med en flyvende combat model.  

10.5 Karakteristik af en Diesel-combat model:  

Maksimalt fladeareal: 150 dm2  
Maksimal vægt: 5 kg.  
Maksimal belastning: 100 gram pr. dm2  
Motoren: Maksimalt slagvolumen 2,5 ccm og skal have kompressionstænding (dieselmotor).  
Sugetank skal anvendes. Tank skal monteres længere ude i cirklen, end motorens aksel-linie.  
Propellen skal være industrielt fremstillet og være af termoplast (evt. fiberforstærket).  
Sikkerhedswire med en min. diameter på 0,385 mm skal fastgøres til motor og styretøj.  
Modellen må ikke have kunstige hjælpemidler beregnet til at lette klipningen af strimmel.  
Strimmel skal udgå i motorens centerlinie.  

10.6 Antal combatmodeller:  

1 model med samme liner og håndtag skal anvendes under heatet.  

10.7 Håndtag og liner:  

Håndtagets forkant skal være 15,92 meter, +/- 0,04 meter, fra motorens centerlinie.  
2-linekontrol skal benyttes.  
Linerne skal være flerstrengede og må ikke være under 0,385 mm i diameter. 
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Håndtaget skal være forsynet med rem til pilotens håndled.  
Håndtag, liner og model skal tåle en trækprøve på 100 N.   

10.8 Strimmel:  

Strimmelens farve skal være forskellig for hver model i heatet  

 

10.9 Heat:  

A. Alle signaler skal gives synlige og hørbare.  
B. Efter lodtrækning vælger første pilot strimmelfarve og anden pilot startplacering. 2 strimler i 

samme farve skal udleveres til hver pilot.  
C. Ved start skal combat modellerne placeres med min. 1/4 cirkels afstand.  
D. Motoren skal startes ved at tørne propellen med hånden.  
E. Med signal giver dommeren 60 sekunder til klargøring og start af motor.  

1. Med signal markerer dommeren at der er gået 50 sekunder af de 60 sekunder.  
2. På det 60.sekund giver dommeren signal til flyvning af 4 minutters kamp.  
3. Efter mellemlanding må kampen først starte igen når modellerne er adskilt med ca. ½ 

cirkels afstand. Dommeren giver signal til start af kamp. 
F. Falder en strimmelsnor af p.g.a. dårlig fastgørelse, giver dommeren signal om at jordtid starter.  
G. Hvis en af modellerne flyver så langt væk, som følge af at linerne er skadet, gennem kontakt 

med modstanderens model, liner eller motor, at den ikke umiddelbart kan hentes, skal 
dommeren spørge deltageren, om han ønsker at fortsætte kampen eller vil have en omflyvning. 
Piloten skal svare uden at konsultere nogen om kampens status. 
Grænsen for bortflyvning skal før konkurrencen være klart defineret af arrangøren og meddelt 
piloterne. 

10.10 Heatets afslutning:  

A. Der gives signal, hvis en eller flere piloter er diskvalificeret og heat er afsluttet.  
B. Heat er afsluttet, på dommerens signal, hvis en eller begge strimler ikke folder sig helt ud, eller 

beskadiges uden kamp.  
C. Kamp er afsluttet (heat fortsætter), på dommerens signal, hvis begge strimler kun har snor.  
D. Efter de 4 minutters kamp, giver dommeren signal om at heat er afsluttet.  
E. Efter kampens afslutning skal combat modellerne flyve vandret mod uret.  

10.11 Point:  
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A. Point kan gives under de 4 minutters heat.  
B. 1 point for hvert sekund combat modellen er i luften.  
C. 1 point fratrækkes for hvert sek. modellen er på jorden.  
D. Klip giver point, når det er tydeligt og ikke kun består af snor.  
E. Hvert klip giver 100 point.  
F. Falder strimmelsnor af p.g.a. dårlig fastgørelse eller strimmel beskadiges på jorden, fratrækkes 

100 point og der fratrækkes 1 point pr. sekund indtil modellen er i luften med ny strimmel.  
G. Hver advarsel fratrækker 40 point.  
H. Piloten med flest point har vundet, med mindre pointforskellen er mindre eller lig 5 point.  

10.12 Omkamp:  

A. Når en eller begge streamere ikke folder sig helt ud, eller beskadiges uden kamp.  
B. Når en eller begge combat modeller flyver væk p.g.a. klippede liner eller lignende.  
C. Når pointforskel er mindre eller lig med 5 point.  
D. Når en pilot har tabt 2 heat udgår han af konkurrencen.  

10.13 Advarsel:  

A. Dommeren tildeler pilot advarsel hvis:  
B. Piloten forlader centercirklen under kamp.  
C. Mekanikeren går ind i cirkelen under skæv vinkel i forhold til modellen.  
D. Der ydes service på en model indenfor cirklen.  
E. Combat model sendes i luften uden startsignal.  

10.14 Diskvalifikation:  

En deltager vil blive diskvalificeret fra et heat, og hans modstander erklæret som vinder i følgende 
tilfælde:  

A. Hvis han med vilje angriber modstanderens streamer inden dommeren har givet signal til kamp.  
B. Hvis han ikke er kommet i luften inden to minutter efter at startsignalet er givet.  
C. Hvis piloten forsøger at flyve med en model, der ved opsendelsen ikke har et solidt og 

fungerende styretøj, eller ikke har en sikker motorfastspænding, eller motoren ikke kører.  
D. Hvis han generer sin modstander, eller tvinger denne til at forlade centercirklen.  
E. Hvis han i centercirklen efterlader liner eller en model der ikke er i luften.  
F. Hvis han angriber modstanderens streamer uden at have streamer eller snor fastgjort til sin egen 

model.  
G. Hvis han ikke er tilstede på det tildelte flyvetidspunkt, med mindre han har dommerens 

tilladelse.  
H. Hvis han forlader centercirklen med vilje mens hans model er i luften, eller gør det uden at sige 

det til modstanderen efter at hans model er landet, for andre formål end at samle liner til 
reservemodel op, eller for at tillade service på sin model.  

I. Hvis han flyver på en sådan måde, at han forhindrer sin modstander eller dennes mekanikere i at 
rede viklede liner ud.  

J. Hvis han ikke flyver vandret, mod uret når han er alene i luften, og der ikke er viklede liner.  
K. For ethvert andet skamløst brud på reglerne.  
L. Hvis han taber håndtaget, eller fjerner sikkerhedsremmen, medens hans model er i luften, uanset 

grunden.  
M. Hvis hans model ikke overholder punkt 10.5  
N. Hvis han forårsager styrt af, eller kollision med modstanderens model, som tydeligt ikke har 

mere streamer tilbage, flyver mod uret og ikke jager eller angriber.  
O. Hvis streameren forlader streamermonteringen og det ikke er som følge af en kollision.  
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P. Hvis modellen lander uden streamersnor og streamermonteringen mangler eller er bøjet og det 
ikke er som følge af en kollision med modstanderens model.  

Q. Hvis mekanikeren hopper over modstanderens model eller liner indenfor service arealet.  

10.15 Placering i konkurrencen:  

A. Antal vundne kampe minus antal tabte kampe bestemmer placeringen i konkurrencen. Piloter 
med samme differens tildeles samme placering.  

B. Diskvalifikation tæller også som tabt kamp.  
C. Der flyves ekstra kamp, hvis 2. og eller 3. pladsen ikke kan tildeles umiddelbart.  

Vedtaget på Linestyringsunionens ekstraordinære generalforsamling 30/8 2003 i Herning  
 


