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VÄSTMANLANDS MODELLFLYGFÖRBUND, VMFF. 
REGLER LÄNSMÄSTERSKAP R/C SEGEL. 

EL-START 

Modeller 

• Tävlingen är öppen för alla R/C-segelmodeller med elmotor.  
• Tävlande får starta med endast en modell.  
• Om modellen kraschar får reservmodell användas.  

Startsätt 

• Start sker med elmotor. Motorn stängs automatiskt av med höjdmätare på inställd höjd. 

Motorn går att återstarta på ca 15 m höjd. Höjdavstängning tillhandahålls av 

tävlingsledningen. Egna höjdavstängare är tillåtna om de är inställda att stänga av på rätt höjd. 

(Avstängningsenheten monteras mellan fartreglage och mottagare, normalt kanal 3). 

Flygning 

• Tävlingen flygs på tid i fyra omgångar på vardera 6 minuter. 

• Man får 1 poäng per sekund upp till maxtid. 

• Vid flygning över maxtid drar man ifrån 1 poäng per sekund. 

• Vid flygning 30 sek. över maxtid mister man rätten till landningspoäng i omgången. 

• Vid flygning 60 sek över maxtid mister man rätten till all poäng i omgången. 

• Tidtagning börjar: 

o När motorn stängs av (automatisk avstängning på viss höjd). 

• Tidtagning avbryts: 

o I det ögonblick modellen ligger stilla på marken. 

o Vid ev. landning utanför fältet: 

� När modellen ligger stilla på marken. 

� När man förlorar ögonkontakt med modellen. 

� När piloten väljer att återstarta motorn för att flyga tillbaka till fältet. 

(I detta fall ges inga landningspoäng). 

Landning 

• Landningen sker mot vindriktningen genom en förgård in mot en landningscirkel med 15 

meters radie. 

o Förgård utgörs av två koner med 15-20 meters mellanrum på lämpligt avstånd från 

landningscirkeln.  

• Användning av luftbroms eller klaffar är ej tillåten. 

• Om modellen i landningsmomentet träffar tävlande eller funktionär är landningen ogiltig. 

• Om modellen hamnar på rygg blir landningen ogiltig och ger 0 poäng i omgången. 

• Poängräkning. 

o Mätningen sker från cirkelns mitt till modellens nosspets. 

o 30 poäng ges för landning i cirkelns mitt till 1 meters radie.  

o För varje påbörjad avvikelse minskas landningspoängen med 2 poäng per meter för att 

utanför 15 meter vara 0 poäng.  


