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Všechna práva vyhrazena. Vlastníkem autorských práv tohoto dokumentu je Mezinárodní letecká federace 
(FAI). Každý, kdo pracuje pro FAI nebo některého z jejích členů, může kopírovat, tisknout a šířit tento 
dokument za těchto podmínek: 
 
1. Dokument slouží pouze pro informaci a nemůže být využíván ke komerčním účelům. 
2. Každá kopie tohoto dokumentu nebo jeho části musí obsahovat tuto poznámku o autorských 

právech. 
3. Předpisy platné v leteckém právu, letecké dopravě a kontrole letového provozu v příslušné zemi 

jsou nadřazené. Musí být dodrženy a mají přednost před sportovními pravidly. 
 
Poznámka: Jakýkoliv produkt, proces nebo technologie, popsané v tomto dokumentu mohou být předmětem 
dalších práv duševního vlastnictví vyhrazené Mezinárodní letecké federaci nebo jiným subjektům a nejsou 
tímto dokumentem dotčené. 

  



 

PRÁVA K MEZINÁRODNÍM SPORTOVNÍM 
AKCÍM FAI 

 

Všechny sportovní akce, pořádané byť jen částečně podle pravidel Sportovního řádu Mezinárodní 
letecké federace (FAI)1 se nazývají Mezinárodní sportovní akcí FAI2. Podle Statutu FAI3, FAI drží a 
zachází se všemi právy, vztahujícími se k Mezinárodním sportovním akcím FAI. Členové FAI4 jsou 
na území svých států5 povinni vykonávat vlastnictví FAI Mezinárodních sportovních akcí FAI a 
vyžadovat je zařazením do Sportovního kalendáře FAI6. 

Oprávnění a pravomoc pro užívání práv ke komerčním aktivitám na takových akcích, včetně (ale 
nejen) reklamy na nebo pro takou akci, užití názvu akce nebo loga pro obchodní účely a užití zvuku 
a/nebo obrazu, zaznamenaného elektronicky i jinak nebo vysílaného v reálném čase, je podmíněno 
předchozím souhlasem FAI. To se týká především všech práv na užití materiálů, hmotných, 
elektronických či jiných podob částí způsobů či systémů pro rozhodování, hodnocení, 
vyhodnocování nebo informování na Mezinárodních sportovních akcí FAI7. 

Každá sportovní komise FAI8 je oprávněna v zastoupení FAI udělit členům FAI nebo dalším 
subjektům přednostně souhlas na přenesení všech nebo části práv k Mezinárodní sportovní akci FAI 
(vyjma Světových leteckých her9) které jsou organizovány zcela či částečně podle části Sportovního 
řádu10, za kterou je sportovní komise odpovědná11. Převod práv se musí uskutečnit podle „Ujednání 
s pořadatelem“12 jak je upřesněno v platném Nařízení FAI, kapitola 1, odstavec 1.2. „Pravidla pro 
převod práv k Mezinárodním sportovním akcím FAI“. 

Osoba nebo právní subjekt, který souhlasil s odpovědností za pořádání sportovní akce FAI, ať již 
písemně, nebo ne, zároveň souhlasil s přednostními právy FAI uvedenými výše. Pokud nedošlo k 
formálnímu převodu práv, všechna práva k akci drží FAI. Bez ohledu na ujednání či převod práv, 
FAI musí mít z  archivních a propagačních důvodů volný a bezplatný přístup k jakémukoli zvuku 
a/nebo obrazu z jakékoli sportovní akce FAI, a vždy si vyhrazuje právo bezplatně všechno a jakoukoli 
část akce nahrávat, filmovat a/nebo fotografovat pro takové účely. 
 

 

 

 

 

 

 

1 FAI Statutes, Chapter 1, para. 1.6 
2 FAI Sporting Code, General Section, Chapter 4, para 4.1.2. 
3 FAI Statutes, Chapter 1, para 1.8.1 
4 FAI Statutes, Chapter 2, paras 2.1.1; 2.4.2; 2.5.2 and 2.7.2 
5 FAI Bylaws, Chapter 1, para 1.2.1 
6 FAI Statutes, Chapter 2, para 2.4.2.2.5, 
7 FAI Bylaws, Chapter 1, paras 1.2.3 až 1.2.5 
8 FAI Statutes, Chapter 5, para 5.1.1; 5.2; 5.2.3 a 5.2.3.3 
9 FAI Sporting Code, General Section, Chapter 4, para 4.1.5 
10 FAI Sporting Code, General Section, Chapter 2, para 2.2 
11 FAI Statutes, Chapter 5, para 5.2.3.3.7 
12 FAI Statutes, Chapter 6, para 6.1.2.1.3 
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TOTO VYDÁNÍ 2020 OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNY OPROTI VYDÁNÍ 2019 

Tyto změny jsou vyznačeny dvojitou čarou na pravém okraji stránky  

Odstavec 
Plenární zasedání 
potvrdilo změnu 

v roce 
Stručný popis úpravy 

Změna vložena 
kým 

F1.1.3 

2019 

Přidáno vysvětlení pracovního času pro časoměřiče 
v kategorii F1E. Kevin Dodd, 

technický sekretář 
a 

Ian Kaynes, 

předseda subkomise 
F1 

F1.1.4 Nový odstavec s podrobnostmi o možnostech 
rozlétávajících letů při mezinárodních soutěžích. 

3.S.2 Povolena možnost radio DT v kategorii F1S. 

3.3.2 
(2017 – předběžné 

upozornění na 
pravidlo) 

Od roku 2020 musí v kategorii F1C radio DT 
zahrnovat I zastavení motoru. 
Vymazání nadbytečné Přílohy 5.  

 

Informace o změnách v přecházejících 4 letech 

Odstavec 
Plenární zasedání 
potvrdilo změnu 

v roce 
Stručný popis úpravy 

Změna vložena 
kým 

3.8 

2018 

Nová sekce pro kategorii F1Q, převedenou do 
oficiálních pravidel, změna číslování z 3.Q na 3.8 
včetně křížových odkazů v kat. F1S a přidání kat. 
F1Q do cyklu změn pravidel. 

Kevin Dodd, 

technický sekretář 
a 

Ian Kaynes, 

předseda subkomise 
F1 

F1.1.1 Startovní čára – objasnění postavení časoměřičů v 
kat. F1E 

F1.1.2 Poskytnutí časoměřičů – odstranění volitelného 
pracovního času F1E 

F1.1.3 Nový paragraf definující pracovní čas 

F1.2.3 Oprava definice ukončení letu 

F1.2.5 Pozice časoměřičů, vysvětlení pro F1E 

F1.5.2 Nový paragraf o přerušení soutěže 

3.1.5.f, 3.2.5.b, 
3.3.5.c, 3.5.5.b, 
3.6.5.a.3.G.5.a, 
3.H.5.a, 3.J.5.a, 
3.k.5.a, 3.Q.5.c 
(nyní 3.8.5.c) 

Definice neúspěšného pokusu – upřesnění doby 
trvání letu 

3.5.11 Vzlet, definice dovolených pomůcek 

Příloha 1 1 Světový pohár, zrušení započítávání F1P do F1C 

Příloha 1 4 Světový pohár, úprava bodování 

 

Informace o změnách v přecházejících 4 letech 

Odstavec 
Plenární zasedání 
potvrdilo změnu 

v roce 
Stručný popis úpravy 

Změna vložena 
kým 

F1.2.1 

2017 

Přidání odstavce c) 

Kevin Dodd, 

technický sekretář 
a 

Ian Kaynes, 
předseda subkomise 

F1 

F1.2.7 Nový paragraf o elektronickém měření doby letu 

F1.2.8 Paragraf o použití dalekohledů, dříve 1.2.7, 
přečíslován beze změn 

F1.3.2 Změna v důsledku pravidla 3.4.2 

3.1.3 (a) Změna na pět nebo sedm oficiálních letů 

3.1.7 Trvání letu 

3.1.8 (c) Délka kola pro rozlet zkrácena na 7 minut 

3.1.8 (f) Zrušení skupin pro rozlet 

3.2.7 Trvání letu (jako 3.1.7) 

3.2.8 (c) 
Vyjasněna formulace se souhlasem technického 
sekretáře a předsedy subkomise F1 

3.2.8 (f) Vymazán odkaz na zrušený odstavec 3.1.8 (f) 
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3.3.7 

 

Trvání letu (jako 3.1.7) 

3.3.8.(c) Délka kola pro rozlet zkrácena na 7 minut 

3.3.8 (f) Vymazán odkaz na zrušený odstavec 3.1.8 (f) 

3.4.2 Označení modelů F1D číslem FAI ID 

3.7.2 Označení modelů F1N číslem FAI ID 

3.6.3(a) Odkaz na počet letů stejný jako v F1A 

3.6.8.(c) Délka kola pro rozlet zkrácena na 7 minut 

3.L.2 (d) Synchronizace změny 3.4.2 

3.M.2 Synchronizace změny 3.4.2 

3.Q.2 Změna množství energie a doby chodu motoru 

3.Q.2 Odstranění způsobu omezení chodu motoru 

3.Q.8 (d) Možnost snížení energie při rozletu 

3.Q.8 (e) 
Zrušení pravidla, že energetický limit při rozletu je 
stejný jako 3.Q.2 

3.R.2 Synchronizace změny 3.4.2 

3.A2.7 
Odstranění podrobností pro skupiny pro rozlet 
v návaznosti na změnu 3.1.8 (f) 

3.A2B.6 Odkaz na použití výškoměrů při rozletu 

Příloha 5 
Nová příloha pro zveřejnění pravidel platných 
v budoucnosti – 3.3.2 RC zastavení motoru a DT 
v kat.F1C, účinné od 1.1.2020 

 

 

Informace o změnách v přecházejících 4 letech 

Odstavec 
Plenární zasedání 
potvrdilo změnu 

v roce 
Stručný popis úpravy 

Změna vložena 
kým 

F1.4.1  

 
2016 Přidání F1E do seznamu kategorií 

Kevin Dodd, 

technický sekretář 
a 

Ian Kaynes, 

předseda subkomise 
F1 

3.2.7 

2015/2016 

Změněno na odkaz 3.1.7 (odsouhlaseno plenárním 
zasedáním 2015, pozdrženo do začátku platnosti 
3.1.7, odsouhlasený plenárním zasedáním 2016) 

3.3.7 
Změněno na odkaz 3.1.7 (odsouhlaseno plenárním 
zasedáním 2015, pozdrženo do začátku platnosti 
3.1.7, odsouhlasený plenárním zasedáním 2016) 

F1.1 

2016 

Přesunuto z ABR B.9 – celá sekce o požadavcích 
na organizaci soutěží ve volném letu 

F1.2 
Přesunuto z ABR B.13 – celá sekce o měření času 
(odkazy v pravidlech kategorií na B.13 byly 
upraveny na F1.2 s vyznačením změny) 

F1.3 Přesunuto z ABR B.17- co se týká volného letu 

F1.3.1 Přesunuto z ABR B 17.13 

F1.3.2 Přesunuto z ABR B 17.9 

F1.4.1 
Vyjasnění klasifikace týmů k použití ve volném letu 

 

F1.4.2 Přeneseno z ABR B.3.4.c, dělení dle věku F1D 

F1.5.1 
Přeneseno z ABR volný let část B.15.1.a(i) omezení 
rychlosti větru 

Příloha 1  

3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 
3.5.2, 3.6.2, 3.G.2, 
3.H.2, 3.J.2, 3.K.2, 
3.Q.2, 3.S.2 

Odstraněn odkaz na stavitele modelu. Obecná 
pravidla CIAM nyní nepožadují, aby byl soutěžící 
stavitelem modelu 

3.4.2, 3.7.2, 3.L.2, 
3.M.2, 3.R.2 

Pravidlo o staviteli modelu, protože bylo odstraněno 
z Obecných pravidel CIAM  

3.1.5(c), 3.H.5(d) Změna pravidla oddělení části modelu při pokusu 

3.1.7 Zvýšení možného maxima na 5 minut 
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3.1.8(f) Přidán nový paragarf (9) 

3.2.5(a), 3.3.5(b), 
3.5.5(a), 3.6.5(c), 
3.7.5(c), 3.G.5(b), 
3.J.5(c), 3.K.5(b), 
3.Q.5(b) 

Změna pravidla oddělení části modelu při pokusu 

3.3.2 Volba ricinového nebo syntetického oleje v palivu 

Příloha 2  4.5 Změna v požadavcích na organizaci pro výše 
uvedenou změnu paliva 

Příloha  1.4 Úprava bodovací tabulky a přidělování bonusů 

Příloha  1.4.b Úprava určení počtu soutěžících dle prvního kola 

Příloha 2 Aktualizace navržené a přijaté na plenárním 
zasedání 

3.6.2 (2015) 
Odstranění zmínky o možnosti změny zakřivení 
v souvislosti se zákazem změny zakřivení dle 3.6.1 
odsouhlaseném na plenárním zasedání 2015 

 

 

 

Informace o změnách v přecházejících 4 letech 

Odstavec 
Plenární zasedání 
potvrdilo změnu 

v roce 
Stručný popis úpravy 

Změna vložena 
kým 

3.Q.8.d (2014) Odstranění nesrovnalosti v možnosti změny chodu 
motoru, která byla v rozporu s 3.Q.8.e (měla být 
odstraněna s přidáním 3.Q.8.e v roce 2014) 

 

Příloha 2 – 3A2 
5.e) 

2015 

Změna vyplývající z ABR Sekce 4A, paragraf B.17.6 : 
použití jedinečného FAI ID pro označování.  

Příloha 1 - 10 
Změna vyplývající z ABR Sekce 4A, paragraf B.18.1 : 
zvýšení poplatku za protest z 35 na 50€. 

Kevin Dodd, 

technický sekretář 
a 

Ian Kaynes, 

předseda subkomise 
F1 

3.1.3(a) 

Snížen počet letů na 5. Pozn.: změna uplatněna jak 
na Mistrovství tak na mezinárodní soutěže po 
vyjasnění a odsouhlasení technickým sekretářem 
CIAM a Prezidentem CIAM. 

3.1.7 

Zvýšení maxima F1A v prvním kole na 4 minuty. 
Poznámka: navrhované nahrazení 3.2.7 a 3.3.7 
odkazem na 3.1.7 nebyl proveden kvůli rozdílu v 
povoleném maximu na mezinárodních soutěžích. 

3.1.7, 3.2.7, 3.3.7 Zvýšení maxima pro poslední kolo. 

3.1.8.(b) Zvýšení maxima pro první rozlet na 6 minut. 

3.1.8(f), 3.2.8(f), 

3.3.8(f) 
Zavedena možnost skupinového rozletu. 

3.3.2 Přidán požadavek na RDT. 

3.3.2 Zkrácena doba chodu motoru na 4 vteřiny. 

3.5.1, 3.6.1, 3.G.1, 

3.H.1, 3.J.1, 3.K.1 
Zakázána možnost změny geometrie. 

F1S Přidána nová kategorie: malé elektrické modely. 

Příloha 1 - 8 Úprava požadavků na komunikaci. 

3.A2.4.5 
Opraveny křížové 

odkazy na Svazek 

ABR 2015 v Průvodci 

organizací 

Definice oleje. 

3.A2.5(a) Odkaz na databázi FAI licencí. 

3.A2.5(b) a (d) Požadavek na označení FAI nálepkou. 

2.A2.B5, 3.A3.B4 Oprava pokynů pro měření času na zaokrouhlování 
na sekundy. 

 

 

Konec informací o změnách v předcházejících 4 letech  
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STABILIZACE PRAVIDEL TOHOTO SVAZKU: 

 

S odvoláním na odst. A.10.2 Všeobecných pravidel CIAM: 

Ve všech třídách musí být přísně dodržováno pravidlo neměnnosti charakteristik modelů, sestav obratů 
a soutěžních pravidel po dobu dvou let v souladu s cyklem pořádání mistrovství světa příslušné kategorie. 

Pro oficiální kategorie bez statusu mistrovství začíná dvouletý cyklus v roce, ve kterém plenární zasedání 
schválí kategorii jako oficiální. Změny v oficiálních kategoriích mohou být navrhovány ve druhém roce 
dvouletého cyklu.  

To znamená, že příští změny Svazku F1 

a)  pro kategorie F1A, F1B, F1C, F1E mohou být schváleny plenárním zasedáním CAIM FAI v roce 
2021 s platností od ledna 2022. 

b)  pro kategorii F1D, F1P, F1Q a F1N mohou být schváleny plenárním zasedáním CAIM FAI v roce 
2020 s platností od ledna 2021. 

c)  toto omezení se nevztahuje na předběžná pravidla 

Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny pro případy opravdu naléhavých otázek bezpečnosti, nezbytných 
vyjasnění pravidel a otázek hluku. 
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SVAZEK F1 

OBECNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE VOLNĚ LÉTAJÍCÍCH MODELŮ 

F1.1.  ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY PRO SOUTĚŽE VOLNĚ LÉTAJÍCÍCH MODELŮ 

Pořadatel musí: 

F1.1.1  Startovní čára 

a) Vyznačit startovní čáru v soutěžích volně létajících modelů kategorií F1A, F1B, F1C, F1G, F1H, 
F1J, F1K, F1P, F1Q  a F1S z níž se musí startovat. Startovní čára musí být přibližně kolmá 
k převládajícímu směru větru při zahájení příslušného soutěžního kola. 

b) Startoviště jsou vyznačena v rozestupu nejméně 10 metrů na startovní čáře. Startoviště pro kat. 
F1C by měla být vzdálená nejméně 50 metrů od startovišť ostatních kategorií volných modelů, 
kromě motorových kategorií F1P, F1J, F1Q a F1S. V případě kategorie F1A vypouštějí pomocníci 
modely z tohoto místa. Každý stát a každý úřadující mistr nebo obhajující juniorský mistr 
(C.5.3.d), pokud není členem svého národního družstva, mají přiděleno startoviště pro první 
soutěžní kolo losem. V každém následujícím soutěžním kole se všechny státy posouvají o určitý 
počet startovišť vždy ve stejném smyslu; po dosažení konce startovní čáry pokračuje stát na jejím 
druhém konci. Počet startovišť, o které se posouvá, se stanoví dělením počtu stanovišť počtem 
oficiálních letů, přičemž se výsledek zaokrouhluje nahoru. V rozlétávání je startoviště každému 
soutěžícímu vylosováno pro každé kolo rozlétávání. 

c) Diváci nesmějí být blíže ke startovní čáře než 25 metrů. Na startoviště má přístup jen 
pořadatelský personál, soutěžící, jeho pomocník, vedoucí družstva a pomocník vedoucího 
družstva. 

d) Během kol není dovoleno zkušební létání v blízkosti startovní čáry nebo proti větru od startovní 
čáry. Pořadatel musí určit prostor pro zkušební lety během kol. 

e) Na soutěžích kategorie F1E se opatří k větru kolmá startovní čára na obou koncích kolmými 
navzájem rovnoběžnými čárami, sledujícími svah. Časoměřiči se zdržují nad startovní čárou mezi 
rovnoběžnými čárami. Soutěžící můžou model vypustit kdekoli na svahu mezi rovnoběžnými 
čárami pod startovní čárou. 

F1.1.2  Poskytnutí časoměřičů 

a) Na soutěžích ve volném letu jsou na každém startovišti při Mistrovství dva časoměřiči nebo 
nejméně jeden časoměřič na ostatních soutěžích. Pro rozlétávání je třeba zajistit dalšího 
časoměřiče (tedy třetího pro Mistrovství a nejméně druhého pro ostatní soutěže). Všichni 
časoměřiči musejí mít dalekohled. Každé startoviště musí být vybaveno nejméně jedním stativem 
pro podepření dalekohledu. 

b) Na Mistrovstvích kategorie F1E je každému státu a dosavadnímu šampionovi, pokud není členem 
národního družstva, přidělena dvojice časoměřičů pro první kolo losováním. V následujících 
kolech si všechny státy vymění časoměřiče posunutím o jedno místo dolů v seznamu časoměřičů. 
V ostatních soutěžích F1E jsou časoměřiči přiděleni soutěžícím v pořadí, v jakém přišli ke 
startovní čáře. 

F1.1.3 Pracovní čas 

a) Na Mistrovstvích není pracovní čas omezen 

b) Ve všech kategoriích kromě F1E, na veřejných mezinárodních soutěžích, kde je alespoň jeden 
časoměřič, může organizátor soutěže určit pracovní čas, který se měří od okamžiku, kdy 
soutěžící obdrží časoměřiče. Pracovní čas je 15 minut. Pokud soutěžící nevypustí model 
v pracovním čase, potom může mít další pracovní čas po soutěžících, kteří jsou připraveni a 
čekají na start. 

c) Pro F1E je pracovní čas 5 minut. Pokud soutěžící neodstartuje v pracovním čase, zařadí se na 
konec fronty závodníků čekajících na časoměřiče. Není dovoleno zástupcům držet místo ve 
frontě, závodník musí být ve frontě osobně. 
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F1.1.4 Rozlétávání na veřejných mezinárodních soutěžích 

V pravidlech každé venkovní volné kategorie je definován postup pro rozlétávání v případě 
shodného výsledku po základních letových kolech. Maximální doba letu pro každé další letové kolo 
se prodlužuje podle stanovených podmínek. Tento postup musí být dodržen na Mistrovstvích a měl 
by být dodržen i na veřejných mezinárodních soutěžích. 

Na veřejných mezinárodních soutěžích může nastat situace, kdy je problém dodržet standardní 
postup rozlétávání. Ve výjimečných případech silného větru, špatné viditelnosti, nedostatečných 
rozměrů letové plochy nebo její nedostupnosti následující den, mohou organizátoři použít 
nestandardní postup rozletu ve všech venkovních volných kategoriích, kromě F1E, za následujících 
podmínek: 

a) Nestandardní postup rozletu může být použit POUZE v případě výjimečných okolností – silný vítr, 
špatná viditelnost, nedostatečné rozměry letového prostoru nebo nedosažitelnost letového 
prostoru pro pokračování v následujícím dni. 

b) “Výškový rozlet” může být použit v případě schválených F1 výškoměrů CIAM EDIC: 
i) Dodržují se pravidla pro rozlétávání v dané kategorii 

ii) Určí se doba letu (maximum), která by měla být minimálně 2 minuty 

iii) Měří se doba letu do dosažení maxima 

iv) Závodníkům, kteří dosáhnou maximálního času letu, se odečte výška letu v okamžiku 
dosažení maxima a pro účely určení pořadí se zaokrouhlí na nejbližší metr. 

v) Individuální umístění je dáno větší výškou pro lety, ve kterých bylo dosaženo maximum, a pak 
dosaženým časem pro ostatní. 

vi) Shodná výška znamená shodné umístění, které může být řešeno dalším rozletem.  

 

F1.2.  MĚŘENÍ ČASU 

F1.2.1 Časoměřiči 

a) Každé družstvo má právo poskytnout jednoho časoměřiče pro následující kategorie na světovém 
nebo kontinentálním mistrovství: F1A, F1B, F1C, F1D, F1E. Pořadatel pro časoměřiče zajišťuje 
ubytování a stravování. Družstvo může navrhnout pouze zkušené časoměřiče; tito musí být 
vybaveni dalekohledy, stopkami a stativy pro vlastní potřebu. Pořadatel musí dát přednost těmto 
časoměřičům před využitím národních či dalších časoměřičů.  

b) Soutěžící mohou působit jako časoměřiči. 

c) V případě, že jsou účastníci rozletu požádáni o poskytnutí časoměřičů, musí být tito časoměřiči 
náhodně rozděleni mezi rozlétávající se soutěžící. Např. Losováním nebo přesunem na sousední 
startoviště. 

F1.2.2 Rozpoznání modelu 

 Časoměřiči se musí seznámit s barvou a tvarem modelu, aby jej mohli v průběhu letu sledovat.  

F1.2.3 Konec letu 

Let je považován za ukončený pokud 

a) je dosaženo maximální doby letu 

b) let je definitivně ukončen přistáním modelu na zemský povrch nebo nárazem na překážku. 

c) model se definitivně ztratí z dohledu časoměřiče. Pokud se model ztratí za překážkou nebo 
mrakem, časoměřiči čekají 10 sekund a pokud se model neobjeví, měření času ukončí a 
odečtou 10 sekund od letového času.  

F1.2.4 Počet časoměřičů 

a) let musí být měřen dvěma časoměřiči v prvních sedmi soutěžních kolech. V rozlétávání musí být 
měřen nejméně třemi časoměřiči - další časoměřiči jsou přednostně vyhledáváni mezi 
soutěžícími – s krystalem řízenými elektronickými stopkami s digitálním výstupem umožňujícím 
rozlišení nejméně 1/100 sekundy. 

b) všichni časoměřiči musí být vybaveni dalekohledy. 
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F1.2.5 Pozice časoměřičů 

Ve všech kategoriích kromě F1E, se časoměřiči musí v průběhu letu zdržovat v kruhu o poloměru 
10 m a musí měřit čas navzájem nezávisle.  

F1.2.6 Zaznamenaný čas 

Zaznamenaný čas je průměrem časů zjištěných časoměřiči, zaokrouhlený na nejbližší počet 
sekund na výsledný průměrný čas (0,5 s zaokrouhleno nahoru na vyšší sekundy), pokud rozdíl 
mezi oběma časy evidentně neukazuje na chybu v měření, v takovém případě pořadatel s jury 
FAI určí, který čas bude zaznamenán jako oficiální nebo jaký postup bude zvolen.  

F1.2.7 Elektronický důkaz doby letu 

V rozlétávacích kolech je možné využít záznamových zařízení namontovaných v nebo na 
modelu. Taková zařízení musí být komerčně dostupná s frekvencí měření nadmořské výšky 
nejméně 2 Hz a musí být k dispozici zobrazovací zařízení, jako je počítač, tablet nebo chytrý 
telefon vybavený grafickým softwarem, aby bylo možné vytvořit graf závislosti času a výšky 
zaznamenaného letu. Odpovědnost za používání a správné fungování těchto zařízení nese 
soutěžící. 

Použití výškoměru je dobrovolné. Před každým rozlétávajícím kolem by soutěžící s modely 
(včetně rezervních) vybavenými těmito záznamovými zařízeními měli umístit svůj model(y) na 
úroveň země nejdále 5 metrů od přiděleného startoviště a v zapnutém stavu. Na pokyn ředitele 
soutěže musí soutěžící zvednout model(y) ze země a držet model(y) zvednutý, o počtu a trvání 
těchto pohybů rozhoduje ředitel soutěže, čímž vygeneruje jedinečný časově-výškový podpis. 
V případě sporu týkajícího se doby letu soutěžící automaticky postupuje do následujícího kola. 
Jakýkoli spor musí být vyznačen na výsledkové kartě soutěžícího pro dané letové kolo. Po 
posledním kole, nejpozději však 30 minut od konce posledního rozletu, jury požádá soutěžícího, 
který podal spor, aby načetl údaje výškoměru a předložil časově-výškový záznam letu. Jury 
zkontroluje podpis v grafu a určí dobu letu pro kolo, ve kterém byl podán spor. Pokud lze jasně 
stanovit okamžik vypuštění, přistání a dobu letu a je-li přítomen správný podpis, bude pro 
konečný výsledek zaznamenána tato doba letu. Není-li některá z uvedených podmínek splněna, 
použije se jako letový čas pro toto letové kolo čas časoměřiče pro sporné letové kolo. Pokud je 
tato doba kratší než maximální doba letu určená pro dané konkrétní letové kolo, budou 
soutěžícímu zrušena všechna následná letová kola. V případě protestu týkajícího se doby letu 
generovaného výškoměrem musí být jury k dispozici výškové grafy. Pokud je soutěžící jury 
nedodá, bude platit čas naměřený časoměřičem. 

F1.2.8 Pokyny pro použití dalekohledů na soutěžích volně létajících modelů 

a) Dalekohledy musí mít nejméně sedminásobné zvětšení. Na každém startovišti musí být nejméně 
jeden dalekohled instalován na stativu.  

b) Časoměřiči si musí před měřením nastavit dalekohled podle svých očí. Učiní tak nejprve 
centrálním šroubem, potom nastaví pravý okulár. Vzdálenost mezi okuláry musí být nastavena 
tak, aby výsledné zorné pole bylo kruhové.  

Poznámka: Dalekohledy bez středového zaostřovacího šroubu se nastavují každým okulárem 
zvlášť.  

c) Po nastavení dalekohledu je vhodné si poznamenat údaje na stupnicích dalekohledu pro případné 
pozdější přestavení.  

d) Časoměřiči by neměli používat dalekohledy v průběhu vzletu. Použití dalekohledu je doporučeno 
po jedné minutě letu, s výjimkou kategorie F1A, kdy by dalekohled měl být použit při vleku, aby 
bylo umožněno přesné stanovení okamžiku odpoutání modelu ze šňůry i v případě, kdy se 
soutěžící příliš vzdálil od startoviště.  

e) Použití dalekohledů nesmí být ponecháno na pozdější dobu, kdy je riziko, že se nemusí podařit 
model dalekohledem najít.  

F1.3  PŘEJÍMKA MODELŮ PŘI MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH 

F1.3.1 Přejímka volně létajících modelů - kategorie F1A, F1B, F1C, F1E a F1P.  

a) Průkazy modelů a příslušné modely musejí být předloženy po příjezdu během registrace k soutěži. 
Modely budou označeny (popsány či orazítkovány) pořadatelem na okraji nálepky FAI. Razítko 
nebo označení nesmí přidávat jinou identifikaci k identifikačnímu kódu modelu. (C.11.1). 
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b) Před zahájením soutěže neprobíhá oficiální prověřování charakteristik modelů.  

c) Před zahájením a během soutěže mají soutěžící právo na oficiální kontrolu vlečného zařízení 
(F1A), gumového svazku (F1B) a zdvihového objemu motoru (F1C a F1P).  

d) Před zahájením a během soutěže mají soutěžící právo nechat si zkontrolovat hmotnost svých 
modelů.  

F1.3.2  Přejímka halových modelů pro soutěžní let 

Halové modely musí být přebírány před každým letem pro kontrolu, že odpovídají rozměrovým a 
váhovým požadavkům dané kategorie a pro kontrola, že je na modelu vyznačeno FAI ID číslo 
soutěžícího. Gumové motory mají být převáženy před nebo po letu pro kontrolu, že vyhovují 
specifikaci. 

F1.4  MISTROVSTVÍ VOLNĚ LÉTAJÍCÍCH MODELŮ 

F1.4.1  Hodnocení národních družstev 

Hodnocení národních družstev na všech mistrovstvích ve volném letu bude provedeno podle 
pravidel popsaných v C.15.6.2 a) ii). Pro vyjasnění, jak použít toto pravidlo ve volném letu – 
prvotní určení pořadí družstev je založeno na součtu výsledků (ve vteřinách) členů družstva 
v základní soutěži, v případě shodných výsledků rozhoduje součet individuálních umístění členů 
družstva (zahrnující rozlétávání v F1A, F1B, F1C, F1E, F1P nebo započítávání dalších letů 
v F1D). 

F1.4.2  Rozdělení podle věku v F1D 

Na mistrovství světa a kontinentu v F1D, pokud junioři a senioři létají společně na stejném místě 
a ve stejnou dobu, juniorští závodníci, kteří jsou zároveň členy seniorského družstva, budou 
uvedeni v individuální seniorské klasifikaci, ale musí být také považováni za národní juniorské 
družstvo a zařazeni do juniorské individuální klasifikace, pokud juniorské družstvo není úplné. 
Jména členů juniorského národního týmu musí být nahlášena před začátkem soutěže 

F1.5 PŘERUŠENÍ SOUTĚŽE 

F1.5.1  Rychlost větru 

Přerušení soutěže je definováno v Obecných pravidlech CIAM C.17.2. Soutěž ve volném letu by 
měla být přerušena, pokud je rychlost větru vyšší než 9 m/s, měřeno na startovní čáře ve výšce 
2 m po dobu 20 vteřin. 

F1.5.2  Přerušení 

Pokud důvod přerušení soutěže ve volném letu (C.17.2 a) má vliv na výsledky dosažené před 
přerušením, platí pro pokračování kola následující: 

a) pokud lze takto dotčené lety snadno zjistit, mohou tito soutěžící opakovat let v průběhu 
pokračování kola. 

b) Pokud nelze takto dotčené lety zjistit, mohou všichni soutěžící, kteří letěli před přerušením, 
opakovat let v průběhu pokračování kola. 

V obou případech, pokud se soutěžící rozhodne opakovat let, jedná o nový oficiální let včetně 
pokusu(ů) a jeho výsledek je započítán jako výsledek kola. 
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TECHNICKÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE VOLNĚ LÉTAJÍCÍCH MODELŮ 

3.1.  KATEGORIE F1A - KLUZÁKY 

3.1.1. Definice 

Model bez pohonné jednotky, vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou 
za letu nepohyblivé kromě změny zakřivení profilu nebo změny úhlu seřízení. Model s měnitelnou 
geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům, i když plochy jsou ve složeném či 
rozevřeném uspořádání. 

3.1.2. Charakteristiky kluzáků F1A 

Celková plocha (St):  ...................................................... 32 - 34 dm2 

Hmotnost nejméně:  ........................................................  410 g 

Největší délka vlečné šňůry při zatížení 5 kg: ................  50 m  

Modely F1A mohou použít rádiové ovládání pouze pro nevratnou akci omezující let, to je 
determalizátor. Jakákoliv porucha nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je 
plně v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.1.3. Počet letů 

a) Každý soutěžící má právo na 5 nebo 7 oficiálních letů. Počet letů (kol) musí být předem oznámen 
v bulletinu. 

b) Každý soutěžící má právo na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kol musí být 
ohlášeno předem a nesmí být kratší než 30 minut nebo delší než 90 minut. Vlek i vypuštění 
modelu musí soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných pokusů. 

3.1.4. Definice platného letu 

a) Délka letu dosažená v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný podle definice 3.1.5. 
(Pokud je let neúspěšný podle definice 3.1.5.f. a druhý pokus nebyl učiněn, je první pokus 
zaznamenán jako platný let.) 

b) Délka letu dosažená ve druhém pokusu. Pokud je i druhý pokus neúspěšný ve smyslu definice 
3.1.5.a., 3.1.5.b., 3.1.5.c, 3.1.5.d., nebo 3.1.5.e., je zapsána nula. 

3.1.5. Definice neúspěšného pokusu 

Pokus se považuje za neúspěšný, je-li model vypuštěn a jestliže vznikne alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Model se vrátí na zem, aniž se odpoutal od vlečné šňůry. 

b) Okamžik odpoutání od šňůry nemůže být časoměřiči správně stanoven. 

c) Časoměřičům je zřejmé, že se oddělila část modelu během vypuštění pomocníkem, v průběhu  
vlekání nebo v průběhu měřeného letu. 

d) Časoměřičům je zřejmé, že soutěžící ztratil kontakt s vlečnou šňůrou a soutěžící nebo vedoucí 
družstva se rozhodnou pro vybrání pokusu. 

e) Časoměřičům je zřejmé, že soutěžící ztratil kontakt s vlečnou šňůrou a tato je ovládána jinou 
osobou, než samotným soutěžícím. 

f) Zaznamenaná doba letu je kratší než 20 sekund. 

3.1.6. Pokus se může opakovat, když: 

a) Model se v průběhu vzletu srazí s osobou, ne však s vlastním pomocníkem; 

b) Model se při vleku srazí s jiným, volně letícím modelem (ale ne s jiným vlečeným modelem nebo 
vlečnou šňůrou) a vlek nemůže pokračovat normálním způsobem; 

c) Během letu se model srazí s jiným modelem nebo s cizí vlečnou šňůrou;  

Pokud model pokračuje v  letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán 
jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 
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3.1.7. Trvání letu 

Maximální doba letu na mistrovství světa a kontinentálních mistrovstvích je stanovena na čtyři 
minuty v prvním kole, a pokud to počasí dovolí i v jednom jiném kole a tři minuty v ostatních 
kolech. Pro ostatní mezinárodní soutěže je maximální doba letu v každém kole tři minuty, pokud 
nebyla předem oznámena jiná maximální doba letu (nejvýše pět minut).  Jiná doba letu než tři 
minuty, společně s kolem, ve kterém bude užita, musí být předem oznámena v bulletinu soutěže. 

V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů 
může jury změnit maximum pro dané kolo. Tato změna musí být oznámena před zahájením kola. 

Maximální doba letu delší než tři minuty by měla být použita pouze pro kola, při kterých se 
předpokládá minimální větrná a termická aktivita. 

3.1.8. Hodnocení 

a)  Do konečného hodnocení je započten celkový čas každého soutěžícího ze všech oficiálních letů 
daných odstavcem 3.1.3. Tento čas se použije také pro hodnocení družstev. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas prvního 
rozlétávacího letu je 6 minut a v každém dalším rozlétávacím kole se prodlužuje o 2 minuty. Čas 
dosažený v rozlétávání se nezapočítává do celkových výsledků družstev, slouží pouze k určení 
pořadí v individuálním umístění. 

c) Pořadatel stanoví sedmiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí 
odstartovat a uvolnit z vlečné šňůry svůj model. Během těchto 7 minut má soutěžící právo na 
druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let v souladu s článkem 
3.1.5. Pro každé rozlétávání se určuje startoviště losem. 

d) V případu špatné viditelnosti nebo problémů s navracením modelů musí být rozlétávání odloženo 
na ráno následujícího dne, jakmile to dovolí viditelnost, aby se omezil vliv termiky. Maximum je 
stanoveno na minimálně deset minut. 

e) V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů 
může jury změnit maximum pro dané kolo. Tato změna musí být oznámena před zahájením kola. 

3.1.9. Měření času 

a) Viz F1.2 

b) Doba letu je omezena maximálním trváním letu specifikovaným v odstavci 3.1.7 a 3.1.8. Měření 
času začíná uvolněním modelu ze šňůry a končí při ukončení letu. 

3.1.10. Počet pomocníků 

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka. 

3.1.11. Vzletové zařízení 

a) Kluzák musí vzlétat pomocí jediné šňůry, jejíž délka včetně zařízení pro odpoutání a vzletového 
zařízení nesmí při zatížení tahem 5 kg přesáhnout 50 m. Toto měření se uskutečňuje vhodným 
zařízením, které musí být k dispozici soutěžícím před soutěží i během jejího průběhu a kterým 
činovník pořadatele prověří během soutěže nejméně 20 % modelů. Kovová lanka jsou zakázána. 

b) Vzlet kluzáku šňůrou může být uskutečněn za pomoci různých zařízení, např. navijáku, 
jednoduché i dvojité kladky, během apod. Tato zařízení mimo vlečné šňůry nesmí soutěžící pod 
trestem zrušení letu odhodit. Soutěžící může odhodit vlečnou šňůru a lehkou součást (jako 
kroužek, praporek nebo malou gumovou kuličku) na jejím konci. 

c)  Pro zajištění sledování modelu a měření času musí být vlečná šňůra opatřena obdélníkovým 
praporkem o ploše nejméně 2,5 dm2 a nejkratší straně 5 cm připevněným přímo k hlavní šňůře 

d)  Jakákoli pomocná stabilizační zařízení na vlečné šňůře jsou zakázána. Praporek však může být 
nahrazen padákem za předpokladu, že není připevněn k modelu a zůstává nerozvinutý až do 
odpoutání vlečné šňůry. 
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3.1.12. Organizace vzletu 

a) Soutěžící musí setrvávat na zemi a musí sám model startovat pomocí vzletového zařízení 
(vyskočení při startu je povoleno). 

b) Mimo odhození vzletového zařízení má soutěžící plnou volnost pohybu k co nejlepšímu využití 
šňůry. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 m od značky startoviště. 
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3.2.  KATEGORIE F1B – MODELY S GUMOVÝM MOTOREM 

3.2.1. Definice 

Model poháněný gumovým motorem, vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, 
které jsou za letu nepohyblivé kromě změny zakřivení profilu nebo změny úhlu seřízení. Model 
s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům, i když plochy jsou ve složeném 
či rozevřeném uspořádání. 

3.2.2 Charakteristiky modelu s gumovým motorem pro mistrovství světa 

Celková plocha (St):  ......................................................  17-19 dm2 

Minimální hmotnost modelu bez gumového svazku  ......  200 g  

Maximální hmotnost namazaného gumového svazku   .  30 g  

Modely F1B mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Jakákoliv porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je 
plně v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.2.3. Počet letů 

a) Viz 3.1.3 a 

b) Každý soutěžící má právo na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kol musí být 
ohlášeno předem a nesmí být kratší než 30 minut nebo delší než 90 minut. Natočení gumového 
svazku i vypuštění modelu musí soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a 
opakovaných pokusů. 

3.2.4. Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný ve smyslu definice 
3.2.5. Pokud je pokus neúspěšný podle definice 3.2.5.b a druhý pokus nebyl učiněn, je první 
pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 
3.2.5.a také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.2.5. Definice neúspěšného pokusu 

Pokus se považuje za neúspěšný, je-li model vypuštěn a jestliže vznikne alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý 
pokus. 

a) Časoměřičům je zřejmé, že se oddělila část modelu během vzletu nebo letového času. 

b) Zaznamenaná doba letu je kratší než 20 sekund. 

3.2.6. Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model srazí za letu s jiným modelem nebo s osobou při 
vzletu, jinou, než samotný soutěžící. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může 
soutěžící žádat, aby let byl uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.2.7. Trvání letu 

Viz 3.1.7. 

3.2.8. Hodnocení 

a) Viz 3.1.8.a 

b) Viz 3.1.8.b 

c) Pořadatel stanoví sedmiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí 
vypustit modely. Soutěžící může použít jeden gumový svazek, který byl natočen před začátkem 
sedmiminutového časového úseku a může natočit další svazky v průběhu časového úseku. 
Během těchto 7 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě neúspěšného prvního 
pokusu, s nárokem na další let v souladu s odstavcem 3.2.5. Pro každé rozlétávání se určuje 
startoviště losem. 

d) Viz 3.1.8.d. 

e) Viz 3.1.8.e. 
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3.2.9. Měření času 

a) Viz F1.2. 

b) Doba letu je omezena maximálním trváním letu specifikovaným v odstavci 3.2.7 a 3.2.8. Měření 
času začíná vzletem modelu a končí při ukončení letu. 

3.2.10. Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka. 

3.2.11. Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je dovoleno). 

b) Každý soutěžící musí sám natáčet gumový svazek a model vypustit. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 m od středu startoviště. 

d) Zahřívání gumového svazku není dovoleno. 
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3.3.  KATEGORIE F1C - MODELY S PÍSTOVÝMI MOTORY 

3.3.1. Definice 

Model poháněný pístovým motorem, vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, 
které jsou za letu nepohyblivé kromě změny zakřivení profilu nebo změny úhlu seřízení. Model 
s měnitelnou geometrií či plochou musí vždy odpovídat pravidlům, i když plochy jsou ve složeném 
či rozevřeném uspořádání. 

3.3.2. Charakteristiky modelu s pístovým motorem (motory) F1C 

Maximální zdvihový objem motoru (motorů)  ..................  2,5 cm3 

Nejsou povoleny žádné nástavce výfuku (výfuků). 

Minimální celková hmotnost  ..........................................  300 g /cm3 zdvihového objemu motoru(ů) 

Minimální plošné zatížení  ..............................................  20 g/dm2 

Maximální doba chodu motoru  ......................................  4 s od vypuštění modelu 

Jednotné palivo pro motory se žhavicí či jiskřivou svíčkou zajistí pořadatel a musí být použito pro 
každý oficiální let. Palivo sestává z 80 % metanolu a 20 % oleje. Olej může být ricinový nebo 
syntetický, soutěžící má možnost výběru.  

Poznámka: Složení paliva pro samozápalné motory není omezeno. 

Před každým pokusem o platný let se musí nádrž vypláchnout jednotným palivem. 

Modely F1C musí být vybaveny nevratným radiovým ovládáním determalizátoru. Tato funkce musí 
zahrnovat zastavení motoru, pokud ještě běží. Jakákoliv porucha, nebo nepředpokládané uvedení 
do chodu u těchto funkcí je plně v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.3.3. Počet letů 

a) Viz 3.1.3 a 

b) Každý soutěžící má právo na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kol musí být 
ohlášeno předem a nesmí být kratší než 30 minut nebo delší než 90 minut. Nastartování motoru 
i vypuštění modelu musí soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných 
pokusů. 

3.3.4. Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.3.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.3.5.c a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicemi v odstavcích 
3.3.5.a a 3.3.5.b také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.3.5. Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Doba chodu motoru je delší než čas specifikovaný pro daný start v článcích 3.3.2. nebo 3.3.8. 

b) Časoměřičům je zřejmé, že se oddělila část modelu během vzletu nebo letového času. 

c) Zaznamenaná doba letu je kratší než 20 sekund. 

3.3.6  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model srazí za letu s jiným modelem nebo s osobou při vzletu, 
jinou, než samotný soutěžící. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, 
aby byl let uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.3.7. Trvání letu 

Viz 3.1.7. 

  



Kategorie F1C – Modely s pístovými motory 

SC4_VOL_F1_FreeFlight_20 Platnost od 1.1.2020 Strana 22 

3.3.8. Hodnocení 

a) Viz 3.1.8.a. 

b) Viz 3.1.8.b. 

c) Startovní pozice musí být rozhodnuty losem pro každé rozlétávání. Pořadatel stanoví 
sedmiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí spustit motory a 
odstartovat modely. Během těchto 7 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě 
neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let v souladu s článkem 3.3.5. 

d) Viz 3.1.8.d 

e) Viz 3.1.8.e 

3.3.9. Měření času 

a) Viz F1.2.. 

b) Letový časový limit je dán maximálním trváním letu specifikovaným v odstavci 3.3.7. a 3.3.8. 
Měření času začíná vzletem modelu a končí při ukončení letu. 

c) Běh motoru musí být měřen dvěma časoměřiči s krystalem řízenými elektronickými stopkami 
s digitálním výstupem a přesností nejméně 1/100 sec. Doba chodu motoru je určena průměrem 
obou změřených časů a tento průměr se zaokrouhluje na nejbližší desetinu sekundy směrem 
dolů. 

3.3.10. Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka 

3.3.11. Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). 

b) Každý soutěžící musí sám spouštět motor (motory), seřídit jej (je) a model vypustit. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu přibližně 5 m od středu startoviště. 

3.3.12. Hluk 

Úroveň hluku na omezující hranici letového prostoru kategorie F1C nesmí být o více než 6 dB 
vyšší, než úroveň přirozeného hlukového pozadí na vše částech hranice, které jsou citlivé na 
hluk. Pokud je hladina hluku vyšší, je nutno přesunout startovní čáru. 
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3.4. KATEGORIE F1D – HALOVÉ MODELY 

3.4.1. Definice 

Modely poháněné gumovými motory, které mohou létat pouze v uzavřeném prostoru. Vztlak u nich 
vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které zůstávají během letu nepohyblivé, 
s výjimkou změny křivosti nebo úhlu seřízení. 

3.4.2. Charakteristiky halových modelů 

Největší rozpětí jediného křídla ...................................... 550 mm 

Největší hloubka nosné plochy ....................................... 200 mm 

Největší rozpětí stabilizátoru ........................................... 450 mm 

Nejmenší hmotnost bez gumového motoru .................... 1,4 g  

Největší hmotnost namazaného motoru ......................... 0,4 g 

Soutěžící musí být stavitelem přihlášených modelů. 

Model musí mít na motorové části trupu napsáno permanentním popisovačem nebo jiným 
neodstranitelným způsobem jedinečné FAI ID soutěžícího. 

3.4.3. Počet letů 

Každý soutěžící má povoleno šest letů, z nichž nejlepší dva se započítávají do výsledků. Pokud jsou 
časově určena kola, má soutěžící nárok na jeden platný let v každém kole. Trvání kola musí být 
oznámeno předem. 

3.4.4. Definice platného letu 

Pouze lety trvající 60 s nebo více jsou vzaty v úvahu jako platné. Let může být ukončen jakýmkoliv 
fyzickým způsobem v průběhu prvních 60 sekund. Lety trvající méně než 60 s budou považovány 
jako nezdařené. Pro každý ze šesti platných letů je povolen jeden nezdařený let. Nezdařené lety se 
nezapočítávají, respektive nesčítají. 

3.4.5. Počet modelů 

Počet modelů, které soutěžící pro soutěž smí použít, není omezen. 

3.4.6. Pravidlo o srážce modelu 

V případě srážky mezi dvěma modely za letu si každý ze soutěžících musí v době od okamžiku 
srážky až do doby dvou minut po ukončení letu vybrat, zda dosažený čas ponechá jako oficiální čas, 
anebo zda bude let opakovat.  

Soutěžící má právo opakovat let i v případě, že kolo již skončilo, když došlo ke srážce. Tento 
opakovaný let musí být realizován před dalším oficiálním letem. V případě posledního kola v soutěži, 
pokud již nenásledují žádné další oficiální lety, měl by být tento opakovaný let uskutečněn do jedné 
hodiny od skončení kola. 

3.4.7. Řízení modelu (použití upoutaného balónu nebo tyče) 

a) Balón(-y) upoutaný na šňůře nebo tyč může být použita pro změnu směru letu modelu nebo k jeho 
přemístění do jiné části letového prostoru. Není žádné omezení na počet nebo délku trvání 
pokusů o změnu směru modelu, ale všechny zásahy musí být provedeny ze strany čela modelu, 
nikdy zezadu. 

b) Ovládání modelu může být použito jedině pro zabránění srážky modelu s budovou, jejím 
zařízením nebo s jiným modelem. Pohyb modelu musí být ve vodorovné rovině. Poznámka: 
Pokud se podle názoru časoměřičů změní výška modelu o přibližně půl metru nebo o jeden metr 
na každých 25 m výšky (podle toho, co je větší), varuje resp. upozorní soutěžícího. Pokud tomuto 
varování soutěžící nevěnuje pozornost, dojde k ukončení měření letu. 

c) V průběhu pokusu o ovládání směru se může vrtule zachytit za šňůru nebo tyč a může se přestat 
točit. Jakmile se vrtule zastaví, musí být zapnuty třetí stopky (nejlépe stopky s možností přičítání 
naměřených časů) pro určení celkového času zastavení vrtule, který se potom odečte od 
celkového času na druhých dvou stopkách. Pokud se po ukončení pokusu o změnu směru vrtule 
znovu neroztočí, zastaví se všechny stopky a čas zastavení vrtule se odečte výše popsaným 
způsobem. 

d) Opravné lety nejsou povoleny s výjimkou situace, kdy v průběhu ovládání modelu dojde ke srážce 
s jiným modelem.  
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e) Za rozhodnutí provést změnu směru modelu odpovídá soutěžící a sám musí zásah provést. 
Fyzicky neschopný soutěžící si musí vyřídit zastoupení s funkcionářem pořadatele. Pokud 
soutěžící špatně vidí, musí být pro něj povolen náhradník pro ovládání modelu. Omezené vidění 
musí soutěžící doložit lékařským potvrzením:  
i) Lepší oko vidí na největší vzdálenost 6/12 metru 

nebo 

ii) Zkouška s brýlemi prokáže, že vidění je buď střední nebo žádné 

Na základě potvrzení, které soutěžící dodá organizátorovi nebo řediteli soutěže je dovoleno 
použít pro řízení modelu náhradníka. 

f) Časoměřiči jsou povinni sledovat soutěžícího při řízení modelu a musí ho upozornit, pokud 
ohrožuje jiné modely. Pokud soutěžící narazí při řízení do jiných modelů, poškození soutěžící 
mají možnost si vzít náhradní resp. opravný let, jehož výsledek je pak platný v daném kole. Svoje 
rozhodnutí vzít si opravný let musí sdělit časoměřičům nejdéle do dvou minut po ukončení letu. 
Opravný let se musí uskutečnit před dalším oficiálním letem.  

3.4.8. Hodnocení 

V konečném hodnocení se započítává každému soutěžícímu součet časů dvou nejlepších letů. 
V případě rovnosti časů rozhoduje třetí let a podobně je tomu i při případné další rovnosti. 

3.4.9. Měření času 

Let musí být měřen dvěma časoměřiči se stopkami nebo měřicím zařízením s přesností nejméně 
1/100 sekundy. 

Z F1.2 platí pro F1D pouze odstavce F1.2.1, F1.2.2 a F1.2.6.  

Měření každého letu začíná vypuštěním modelu. Měření končí: 

a) jakmile model spočine na podlaze haly. 

b) odpadne-li část modelu. 

c) narazí-li model na jakoukoliv část budovy nebo jejího zařízení kromě podlahy a jeho pohyb se 
zastaví. 

Poznámka: Časoměřiči pokračují v měření po dobu 10 s. Zůstane-li model v dotyku s budovou nebo 
jejím zařízením i po uplynutí 10 s, měření se zastaví a čas 10 s se od celkového dosaženého času 
odečítá. Vymaní-li se model sám z dotyku s budovou dříve než za 10 s, měření pokračuje. 

3.4.10. Počet pomocníků 

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka. 

3.4.11. Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi. 

b) Gumový svazek musí natáčet soutěžící. 

3.4.12. Kategorie výšek hal 

Soutěže a rekordy jsou rozděleny podle následujících výškových kategorií: 

I. - výška menší než 8 m 

II. - mezi 8 až 15 m 

III. - mezi 15 až 30 m 

IV. - vyšší než 30 m 

Výškou haly se rozumí vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem pod základní konstrukcí 
budovy, v jehož výšce se dá vepsat myšlený 15 metrový kruh. 
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3.5.  KATEGORIE F1E – KLUZÁKY S AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM 

3.5.1. Definice 

Model bez pohonné jednotky; vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za 
letu nepohyblivé, s výjimkou změny úhlu seřízení. Změna geometrie nebo plochy není dovolena.  

Kluzák může být vybaven systémem řízení, které může využívat měření směru a doby letu. Měřící 
zařízení geografické lokace nejsou povolena. Soutěžící nesmí zařízení za letu ovládat. 

3.5.2. Charakteristiky kluzáku s automatickým řízením F1E 

Maximální celková plocha (St)  .......................................  150 dm2 

Maximální plošné zatížení  .............................................  100 g/dm2 

Maximální letová hmotnost  ............................................  5 kg 

Modely F1E mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Jakákoliv porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je plně 
v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.5.3. Počet letů 

Soutěž sestává z pěti oficiálních letů a je rozdělena do pěti kol. V každém kole se zaznamenává 
jeden oficiální let. Zahájení kola, jeho délka a čas ukončení kola musí být pro každé kolo oznámeno 
pořadatelem před zahájením kola a vyvěšeno v průběhu kola. Pro každý oficiální let, včetně druhých 
pokusů a opakovaných pokusů, platí, že model musí být vypuštěn mezi začátkem a koncem kola. 

3.5.4. Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus není neúspěšný v souladu s definicí 
v odst. 3.5.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.5.5.b a druhý pokus nebyl učiněn, je první 
pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 
3.5.5.a také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.5.5. Definice neúspěšného pokusu 

Pokus se považuje za neúspěšný, je-li model vypuštěn a jestliže vznikne alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Časoměřičům je zřejmé, že se oddělila část modelu během vzletu nebo letového času. 

b) Zaznamenaná doba letu je kratší než 20 sekund. 

3.5.6. Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model srazí za letu s jiným modelem nebo s osobou při vzletu, 
jinou, než samotný soutěžící. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, 
aby let byl uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.5.7. Trvání letu 

Maximální trvání letu určí ředitel soutěže v rozmezí 2 až 5 minut včetně. Tento určený maximální 
čas musí být oznámen před zahájením kola a v průběhu kola zřetelně vyvěšen. 

3.5.8. Hodnocení 

a) V každém kole se každému soutěžícímu zaznamenává čas v sekundách a vyjadřuje se 
procentuálně ve vztahu k (i) určenému maximálnímu času nebo (ii) pokud není žádným 
soutěžícím dosaženo maximálního času, potom k dosaženému nejdelšímu času v daném kole. 
Tato procenta jsou zaznamenána se zaokrouhlením na 2 desetinná místa jako výsledek 
soutěžícího v daném kole. Tyto procentuální výsledky by měly být zobrazeny na výsledkové tabuli 
zaokrouhleně na 2 desetinná místa (0,005 se zaokrouhluje nahoru). Pro konečné hodnocení se 
používají výsledky pěti kol. S výjimkou mistrovských soutěží se výsledky přepočítávají souhrnně 
pro seniory a juniory. Pořadí a výsledky juniorů jsou dané jejich výsledkem v souhrnném 
hodnocení. 
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b) Pokud dojde ke shodě výsledků, umístění jednotlivců se určí dalšími lety ihned po posledních 
letech soutěže. Ředitel soutěže vyhlásí odpovídající maximální čas pro každé další kolo a 
vyhodnocuje se výše uvedeným procentuálním způsobem. Výsledky dosažené v těchto dalších 
kolech se nezahrnují do hodnocení družstev. 

c) Ředitel soutěže vyhlásí desetiminutovou dobu, ve které musí všichni účastníci rozlétávání 
vypustit své modely. 

3.5.9. Měření času 

a) Viz F1.2. 

b) Měření času je omezeno maximem, jehož výši určuje ředitel soutěže pro každé kolo podle 3.5.7. 
Celkový čas se měří od vypuštění modelu až do ukončení letu. Časoměřiči se musí ujistit, že jim 
i soutěžícím je znám požadovaný maximální čas v probíhajícím kole. 

3.5.10. Počet pomocníků 

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka. 

3.5.11. Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). 

b) Každý soutěžící musí sám seřídit a vypustit model. 

c) Soutěžící mohou vztyčit stuhy na jakékoliv místě, které pravděpodobně nebude bránit letu 
modelů. Soutěžící mohou používat zařízení k měření meteorologických podmínek na startovní 
pozici, ale není dovoleno používat meteorologická data ze snímacích zařízení umístěných dale 
než 20 metrů od startovní čáry.
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3.7  KATEGORIE F1N – HALOVÁ HÁZEDLA 

3.7.1.  Definice 

Model letadla létající v uzavřeném prostoru, který není opatřen pohonným zařízením a jehož 
vztlak vzniká působením aerodynamických sil na pevné plochy. 

3.7.2.  Charakteristiky 

Modely s měnitelnou plochou (například skládací křídla) nejsou povoleny. Soutěžící může během 
soutěže použít tři modely. 

Soutěžící musí být stavitelem přihlášených modelů. 

Model musí mít na horní straně křídla napsáno jedinečné FAI ID soutěžícího. 

3.7.3.  Počet letů 

Soutěžícímu je umožněno devět letů. 

3.7.4.  Definice oficiálního letu 

a) Doba letu dosažená v prvním pokusu pokud není tento neúspěšný podle odstavce 3.7.5. 

b) Doba letu dosažená v druhém pokusu. Pokud je i druhý pokus neúspěšný podle odstavce 3.7.5., 
zaznamená se pro tento let výsledek nula. 

3.7.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, pokud je model vypuštěn a nastane nejméně jedna 
z následujících událostí. Pokud k tomu dojde při prvním pokusu, soutěžící má nárok na druhý 
pokus. 

a) Dojde ke kolizi modelu s osobou či předmětem osobou drženým (s výjimkou soutěžícího). 

b) Dojde ke kolizi modelu s jiným letícím modelem. 

c) Časoměřičům je zřejmé, že se v průběhu vypuštění nebo letu oddělila část modelu. 

3.7.6.  Měření letů 

Lety musejí být měřeny dvěma časoměřiči s elektronickými stopkami s digitálním výstupem. 
Výsledný čas je průměrem časů, zaznamenaných časoměřiči, zaokrouhleným na nejbližší nižší 
desetinu sekundy. Výjimkou je situace, kdy rozdíl mezi časy ukazuje na chybu měření. V tom 
případě pořadatel spolu s jury FAI rozhodne, který čas bude zaznamenán jako oficiální či co bude 
následovat. 

Z části F1.2., platí pro kategorii F1N pouze odstavce F1.2.1 a F1.2.2.  

Měření každého letu začíná vypuštěním modelu. Měření je ukončeno, pokud:  

a) model se zastaví na podlaze budovy. 

b) model se dotkne jakékoli části budovy nebo jejího vybavení kromě podlahy a ustane jeho 
dopředný pohyb. 

3.7.7  Hodnocení 

Pro konečné hodnocení se uvažují tři nejlepší výsledky každého soutěžícího. V případě shody 
rozhoduje čtvrtý nejlepší let a tak dále. 

3.7.8  Vypouštění modelů 

Vypouštění je z ruky, soutěžící stojí na zemi. Vyskočení v okamžiku vypuštění je povoleno. 
Požadavek z odstavce B.1.2.1(b) Obecných pravidel CIAM, že model musí být vypuštěn tak, že 
jedna ruka drží trup modelu, pro F1N neplatí. 

3.7.9  Kategorie výšek hal 

Soutěže a rekordy jsou rozděleny podle následujících výškových kategorií: 

I. - výška menší než 8 m 
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II. - mezi 8 až 15 m 

III. - mezi 15 až 30 m 

IV. - vyšší než 30 m 

Výškou haly se rozumí vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem pod základní konstrukcí 
budovy, v jehož výšce se dá vepsat myšlený 15 metrový kruh. 
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3.6 KATEGORIE F1P - MODELY S PÍSTOVÝMI MOTORY 

3.6.1.  Definice 

Model poháněný pístovým motorem; vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, 
které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou změny úhlu nastavení. Změna geometrie nebo plochy 
není dovolena. 

3.6.2.  Charakteristiky modelu s pístovým motorem (motory) 

Minimální plocha křídla  ..................................................  26 dm2 

Maximální rozpětí křídla  .................................................  1,5 m 

Minimální celková hmotnost  ..........................................  250 g 

Maximální doba chodu motoru  ......................................  7 s od vypuštění modelu 

Maximální zdvihový objem motoru (motorů)  ..................  1,00 cm3 

V průběhu letu (před determalizací) je možno provést pouze jedinou změnu úhlu nastavení křídla 
nebo výškovky. 

Nejsou povoleny žádné nástavce výfuku (výfuků) motoru 

Motor musí pohánět vrtuli přímo, nejsou povoleny převodovky. 

Nejsou povoleny mechanické brzdy na zastavení motoru 

Složení paliva není omezeno. 

Modely F1P mohou být vybaveny nevratným radiovým ovládáním determalizátoru. Tato funkce 
může zahrnovat zastavení motoru, pokud ještě běží. Jakákoliv porucha, nebo nepředpokládané 
uvedení do chodu u těchto funkcí je plně v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.6.3.  Počet letů 

a) Viz 3.1.3.a 

b) Každý soutěžící má nárok na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být 
oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Soutěžící musí vypustit 
model v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných pokusů. 

3.6.4.  Definice platného letu 

a)  Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.6.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.6.5.a a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 
3.6.5.b nebo 3.6.5.c také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.6.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model vypuštěn a vznikne-li alespoň jedna z následujících 
situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Zaznamenaná doba letu je kratší než 20 sekund 

b) Chod motoru přesáhne dobu, stanovenou v odstavci 3.6.2 

c) Časoměřičům je zřejmé, že se během vypuštění nebo v průběhu oficiálního letu oddělila část 
modelu.  

3.6.6.  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model při vzletu nebo za letu srazí s jiným modelem nebo 
osobou kromě soutěžícího. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může soutěžící 
žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.6.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu je tři minuty. V případě mimořádných meteorologických 
podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury změnit maximum pro dané kolo. 
Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola. 
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3.6.8.  Hodnocení 

a) Do konečného hodnocení se započítá součet časů ze všech oficiálních letů definovaných 
ve 3.6.3. tento čas je také určující pro hodnocení týmů. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas prvního 
rozlétávacího letu je 5 minut a v každém dalším rozlétávacím kole se prodlužuje o 2 minuty. Čas 
dosažený v rozlétávání se nezapočítává do celkových výsledků družstev, slouží pouze k určení 
pořadí v individuálním umístění. 

c) Startovní pozice musí být rozhodnuty losem pro každé rozlétávání. Pořadatel stanoví 
sedmiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí spustit motory a 
odstartovat modely. Během těchto 7 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě 
neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let v souladu s článkem 3.6.5. 

d) V případu špatné viditelnosti nebo problémů s navracením modelů musí být rozlétávání odloženo 
na ráno následujícího dne, jakmile to dovolí viditelnost, aby se omezil vliv termiky. Maximum je 
stanoveno na minimálně deset minut. 

e) V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů 
může jury změnit maximum pro dané kolo. Tato změna musí být oznámena před zahájením kola. 
Maximální doba chodu motoru je 7 vteřin. 

3.6.9.  Měření času 

a) Viz F1.2 

b) Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu. 

c) Běh motoru musí být měřen dvěma časoměřiči s krystalem řízenými elektronickými stopkami 
s digitálním výstupem a přesností nejméně 1/100 sec. Doba chodu motoru je určena průměrem 
obou změřených časů a tento průměr se zaokrouhluje na nejbližší desetinu sekundy směrem 
dolů. 

3.6.10.  Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka.  

3.6.11.  Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). 

b) Každý soutěžící musí sám spouštět motor a model vypustit. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu přibližně 5 m od středu startoviště. 
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3.8 KATEGORIE F1Q - MODELY S ELEKTROPOHONEM 

3.8.1.  Definice 

Model poháněný elektromotorem (motory); vztlak vzniká působením aerodynamických sil na 
plochy, které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou změny úhlu nastavení. Modely s proměnnou 
plochou (např. skládací křídla) jsou zakázány. 

3.8.2.  Charakteristiky modelu  

Jako zdroj energie mohou být použity akumulátory typu NiMH nebo Li.  

Akumulátory typu Lithium musí být použity tak, jak byly vyrobeny, včetně obalu článků. Je-li použit 
víc než jeden článek, musí být spojeny balancerem. 

Externí baterie musí být pojištěny bezpečnostní páskou. 

Musí být použity prostředky, které znemožňují opětovné roztočení motoru (motorů) po jeho 
(jejich) zastavení. 

Doba chodu motoru je určena maximálním množstvím energie. Zároveň nesmí doba chodu 
motoru překročit 40 vteřin. Energetický rozpočet modelu jsou 3 Joule na každý gram celkové 
hmotnosti. Hmotnost převyšující 550 gramů není započítávána. 

Model musí zajistit možnost připojení zařízení pro Statické měření energie (SET) mezi baterii a 
model pomocí 3,5 mm nábojového konektoru. Konektor z baterie by měl mít samce na kladném 
pólu a samici na záporném pólu. Je odpovědností soutěžícího zajistit redukci, která by 
umožňovala připojit SET. 

Omezení množství energie je dáno buď omezovačem energie (limiterem) 

Množství energie je počítáno od okamžiku uvolnění startovacího tlačítka až do okamžiku 
ukončení napájení motoru. Limiter musí být schopen počítat množství spotřebované energie 
v reálném čase. Po vyčerpání povolené energie se musí motor (motory) nevratně zastavit. 

Pro ověření správné funkce limiteru bude k modelu připojen SET a změřena spotřebovaná 
energie mezi uvolněním startovacího tlačítka a ukončením napájení motoru. K synchronizaci 
uvolnění tlačítka start a začátku měření SETem musí být model vybaven kabelem paralelně 
připojeným ke startovnímu tlačítku a ukončeným dvoupinovým 2,54 mm samiččím konektorem. 
SET musí uchovávat a zobrazovat spotřebovanou energii nebo ukládat čas a výkon. 

Modely F1Q mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Tato funkce může zahrnovat zastavení motoru, pokud ještě běží. Jakákoliv 
porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je plně v rámci rizika každého 
soutěžícího. 

Každý soutěžící může přihlásit čtyři modely. 

3.8.3. Počet letů 

a) Každý soutěžící má nárok na sedm oficiálních letů. 

b) Každý soutěžící má nárok na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být 
oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Soutěžící musí vypustit 
model v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných pokusů. 

3.8.4.  Definice platného letu 

a)  Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.Q.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.Q.5.a a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 
3.Q.5.b nebo 3.Q.5.c také neúspěšný, výsledek letu je nula. 
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3.8.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model vypuštěn a vznikne-li alespoň jedna z následujících 
situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Chod motoru od vypuštění modelu přesáhne dobu, stanovenou podle 3.Q.2 nebo 3.Q.8. 

b) Časoměřičům je zřejmé, že se během vzletu nebo měřeného letu se oddělila část modelu. 

c) Zaznamenaná doba letu je kratší, než 20 sekund. 

3.8.6.  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model při vzletu nebo za letu srazí s jiným modelem nebo 
osobou kromě soutěžícího. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může soutěžící 
žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.8.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu je tři minuty. 

V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů 
může jury změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před 
zahájením kola. 

3.8.8.  Hodnocení 

a) Do konečného hodnocení se započítá součet časů ze všech oficiálních letů dle 3.8.3. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas prvního 
rozlétávacího letu je 5 minut a v každém dalším rozlétávacím kole se prodlužuje o 2 minuty. 

c) Pořadatel stanoví desetiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí 
vypustit modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus v případě 
neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let v souladu s článkem 3.8.5. Startovní pozice 
musí být rozhodnuty losem pro každé rozlétávání. 

d) V případě nepříznivého počasí nebo při problémech s navracením modelů může jury změnit 
maximální dobu letu dobu podle 3.8.8.b. a snížit maximální energii na 2 Jouly na gram a snížit 
dobu chodu motoru na 20 vteřin.  

3.8.9.  Měření času 

a) Viz F1.2. 

b) Maximální doba letu je stanovena podle 3.8.7 a 3.8.8. Měření času začíná vzletem modelu a 
končí při ukončení letu. 

c) Běh motoru musí být měřen dvěma časoměřiči s krystalem řízenými elektronickými stopkami 
s digitálním výstupem a přesností nejméně 1/100 sec. Doba chodu motoru je určena průměrem 
obou změřených časů a tento průměr se zaokrouhluje na nejbližší desetinu sekundy směrem 
dolů. 

3.8.10.  Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka.  

3.8.11.  Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi. (Vyskočení při vypuštění je povoleno.) 

b) Každý soutěžící musí sám spouštět motor, seřídit ho a model vypustit. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu přibližně 5 m od středu startoviště. 
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PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA 

3.G KATEGORIE F1G – MODELY S GUMOVÝM MOTOREM „COUPE D‘HIVER" 

Pravidla pro kategorii F1G, která jsou dále uvedena, je nutno použít společně se souvisejícími 
částmi Sportovního kódu FAI, část 4b a 4c, díl 1. 

3.G.1.  Definice 

Model poháněný gumovým motorem; vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, 
které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou změny úhlu nastavení. Změna geometrie nebo plochy 
není dovolena. 

3.G.2.  Charakteristiky modelu s gumovým motorem F1G 

Minimální hmotnost modelu bez gumového svazku  ......  70 g  

Maximální hmotnost namazaného gumového svazku  ..  10 g  

Každý soutěžící může použít tři modely. 

Modely F1G mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Jakákoliv porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je 
plně v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.G.3.  Počet letů 

a) Každý soutěžící má nárok na pět oficiálních letů. 

b) Každý soutěžící má nárok na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být 
oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Natočení gumového 
svazku i vypuštění modelu musí soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a 
opakovaných pokusů. 

3.G.4.  Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.G.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.G.5 a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 
3.G.5.b také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.G.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý 
pokus. 

a) Zaznamenaná doba letu je kratší, než 20 sekund. 

b) Časoměřičům je zřejmé, že se během vzletu nebo měřeného letu se oddělila část modelu. 

3.G.6.  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model srazí za letu s jiným modelem nebo s jinou osobou 
při vzletu. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let 
uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.G.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu je dvě minuty. V případě mimořádných 
meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury změnit 
maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola. 

3.G.8.  Hodnocení 

a) Do konečného hodnocení se započítá celkový čas z pěti oficiálních letů. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého 
dalšího rozlétávacího letu se prodlužuje o 1 minutu proti předchozímu kolu. 
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Pořadatel stanoví desetiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí 
natočit gumové motory a odstartovat modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý 
pokus v případě neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let v souladu s článkem 3.G.5. 

3.G.9.  Měření času 

a) Viz F1.2. 

b)  Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu. 

3.G.10.  Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka. 

3.G.11.  Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). 

b) Každý soutěžící musí sám natočit motor a model vypustit. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu přibližně 5 m od středu startoviště. 

d) Zahřívání gumového svazku není dovoleno. 
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3.H KATEGORIE F1H - KLUZÁKY 

Pravidla pro kategorii F1H, která jsou dále uvedena, je nutno použít společně se souvisejícími 
částmi Sportovního řádu FAI, část 4b a 4c, díl 1. 

3.H.1.  Definice 

Model bez pohonné jednotky, vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou 
za letu nepohyblivé s výjimkou změny úhlu nastavení. Změna geometrie nebo plochy není 
povolena. 

3.H.2.  Charakteristiky kluzáků F1H 

Maximální celková plocha  ..............................................  18 dm2 

Minimální hmotnost  ........................................................  220 g 

Maximální délka vlečné šňůry při zátěži 2 kg  ................  50 m  

Každý soutěžící může použít tři modely. 

Modely F1H mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Jakákoliv porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je plně 
v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.H.3.  Počet letů 

a) Každý soutěžící má nárok na pět oficiálních letů. 

b) Každý soutěžící má nárok na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být 
oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Vlek i vypuštění modelu 
musí soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných pokusů. 

3.H.4.  Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.H.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.H.5.a a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicemi v odstavci 
3H.5.b, 3.H.5.c, 3.H.5.d také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.H.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Zaznamenaná doba letu je kratší než 20 sekund. 

b) Model se vrátí na zem, aniž se odpoutal od vlečné šňůry. 

c) Okamžik odpoutání od šňůry nemůže být časoměřiči správně stanoven. 

d) Časoměřičům je zřejmé, že se během vzletu nebo měřeného letu se oddělila část modelu. 

e) Časoměřičům je zřejmé, že soutěžící ztratil kontakt se šňůrou a soutěžící nebo vedoucí družstva 
se rozhodnou pro vybrání pokusu. 

3.H.6.  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat když: 

a) Model se v průběhu vzletu srazí s osobou jinou než pomocník. 

b) Model se při vleku srazí s jiným, volně letícím modelem (ale ne s jiným vlečeným modelem nebo 
vlečnou šňůrou) a vlek nemůže pokračovat normálním způsobem. 

c) Během letu se model srazí s jiným modelem nebo s cizí vlečnou šňůrou. 

Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako 
platný i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.H.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu je dvě minuty. V případě mimořádných 
meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury změnit 
maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola. 
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3.H.8.  Hodnocení 

a) Do konečného hodnocení se započítá celkový čas z pěti oficiálních letů. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého 
dalšího rozlétávacího letu se prodlužuje o 1 minutu proti předchozímu kolu. 

Pořadatel stanoví desetiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí 
odstartovat a uvolnit z vlečné šňůry své modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na 
druhý pokus v případě neúspěšného prvního pokusu, s nárokem na další let v souladu s článkem 
3.H.5. 

3.H.9.  Měření času 

a) Viz F1.2 

b) Měření času začíná uvolněním modelu ze šňůry a končí při ukončení letu 

3.H.10.  Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka.  

3.H.11.  Vzletové zařízení 

a) Kluzák musí vzlétat pomocí jediné šňůry, jejíž délka včetně zařízení pro odpoutání modelu nesmí 
při zatížení tahem 2 kg přesáhnout 50 m. Kovová lanka jsou zakázána. 

b) Zařízení připojená ke vlečné šňůře nesmí soutěžící pod trestem zrušení letu odhodit. Soutěžící 
může odhodit vlečnou šňůru a lehkou součást (jako kroužek, praporek nebo malou gumovou 
kuličku) na jejím konci. 

c) Pro zajištění sledování modelu a měření času musí být vlečná šňůra opatřena obdélníkovým 
praporkem o ploše nejméně 2,5 dm2 a nejkratší straně 5 cm, připevněným přímo k hlavní šňůře. 

d) Všechny druhy pomocných stabilizačních zařízení na šňůře jsou zakázány. 

3.H.12.  Organizace vzletu 

a) Soutěžící musí setrvávat na zemi a musí sám model startovat pomocí vzletového zařízení 
(vyskočení při vzletu je dovoleno). 

b) Mimo odhození vzletového zařízení má soutěžící plnou volnost pohybu k co nejlepšímu využití 
šňůry. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 m od středu startoviště. 



Kategorie F1J – Modely s pístovými motory 

SC4_VOL_F1_FreeFlight_20 Platnost od 1.1.2020 Strana 37 

3.J KATEGORIE F1J - MODELY S PÍSTOVÝMI MOTORY 

Pravidla pro kategorii F1J, která jsou dále uvedena, je nutno použít společně se souvisejícími 
částmi Sportovního řádu FAI, část 4b a 4c, díl 1. 

3.J.1.  Definice 

Model poháněný pístovým motorem; vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, 
které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou změny úhlu nastavení. Změna geometrie nebo plochy 
není povolena. 

3.J.2.  Charakteristiky modelu s pístovými motory 

Maximální zdvihový objem motoru (motorů)  ..................  1,00 cm3 

Nejsou povoleny žádné nástavce výfuku (výfuků) motoru  

Minimální celková hmotnost  ..........................................  160 g 

Maximální doba chodu motoru  ......................................  5 s od vypuštění modelu 

Složení paliva není omezeno. 

Každý soutěžící může použít tři modely. 

Modely F1J mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Tato funkce může zahrnovat zastavení motoru, pokud ještě běží. Jakákoliv 
porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je plně v rámci rizika každého 
soutěžícího. 

3.J.3.  Počet letů 

a) Každý soutěžící má nárok na pět oficiálních letů. 

b) Každý soutěžící má nárok na jeden oficiální let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být 
oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Nastartování motoru i 
vypuštění modelu musí soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných 
pokusů. 

3.J.4.  Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.J.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.J.5.a a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let. 

b) Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 
3J.5.b nebo 3.J.5.c také neúspěšný, výsledek letu je nula. 

3.J.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý pokus. 

a) Zaznamenaná doba letu je kratší, než 20 sekund. 

b) Chod motoru od vypuštění modelu přesáhne dobu, uvedenou v 3.J.2. 

c) Časoměřičům je zřejmé, že se během vzletu nebo měřeného letu oddělila část modelu. 

3.J.6.  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, jestliže se model při vzletu nebo za letu srazí s jiným modelem nebo 
osobou kromě soutěžícího. Pokračuje-li model v letu normálním způsobem, může soutěžící 
žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek předloží na konci pokusu. 

3.J.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu je dvě minuty. V případě mimořádných 
meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury změnit 
maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola. 
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3.J.8.  Hodnocení 

a) Do konečného hodnocení se započítá čas z pěti oficiálních letů. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého 
dalšího rozlétávacího letu se prodlužuje o 1 minutu proti předchozímu kolu. 

Pořadatel stanoví desetiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání musí 
spustit motory a odstartovat modely. Během těchto 10 minut má soutěžící právo na druhý pokus 
v případě neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let v souladu s článkem 3.J.5. 

3.J.9.  Měření času 

a) Viz F1.2. 

b) Měření času začíná vzletem modelu a končí při ukončení letu. 

c) Běh motoru musí být měřen dvěma časoměřiči s krystalem řízenými elektronickými stopkami 
s digitálním výstupem a přesností nejméně 1/100 sec. Doba chodu motoru je určena průměrem 
obou změřených časů a tento průměr se zaokrouhluje na nejbližší desetinu sekundy směrem 
dolů. 

3.J.10.  Počet pomocníků 

Soutěžící je oprávněn mít na startovišti jednoho pomocníka.  

3.J.11.  Vzlet modelu 

a) Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). 

b) Každý soutěžící musí sám spouštět motor (motory), seřídit jej (je) a model vypustit. 

c) Model musí být vypuštěn v okruhu přibližně 5 m od středu startoviště. 
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3.K KATEGORIE F1K – MODELY S MOTOREM NA CO2 

Pravidla pro kategorii F1K, která jsou dále uvedena, je nutno použít společně se souvisejícími 
částmi Sportovního řádu FAI, část 4b a 4c, díl 1. 

3.K.1.  Definice 

Model poháněný motorem na plyn CO2; vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, 
které jsou za letu nepohyblivé s výjimkou změny úhlu nastavení. Změna geometrie nebo plochy 
není povolena. 

3.K.2.  Charakteristiky 

Minimální hmotnost (bez CO2)  ......................................  75 g 

Maximální plocha (St)  ....................................................  12 dm2 

Max. objem nádrže (nádrží) na CO2   ............................  2 cm3  

(objem přívodních trubek se počítá jen když je jejich vnější průměr větší než 2 mm). 

Každý soutěžící může použít tři modely. 

Modely F1K mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Tato funkce může zahrnovat zastavení motoru, pokud ještě běží. Jakákoliv 
porucha, nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je plně v rámci rizika každého 
soutěžícího. 

3.K.3. Počet letů 

a) Každý soutěžící má nárok na pět oficiálních letů. 

b) Každý soutěžící má nárok na jeden oficiální start v každém kole soutěže. Trvání kola musí být 
ohlášeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Vypuštění modelu musí 
soutěžící uskutečnit v průběhu kola, včetně pokusů a opakovaných pokusů. 

3.K.4.  Definice platného letu 

a) Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí 
v odstavci 3.K.5. Pokud je let neúspěšný podle definice 3.K.5.a a druhý pokus nebyl učiněn, je 
první pokus zaznamenán jako platný let 

b) Doba letu dosažená ve druhém pokusu. Je-li druhý let neúspěšný podle jedné z definic 3.K.5.b., 
3.K.5.c., 3.K.5.d je zapsána nula. 

3.K.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Pokus je považován za neúspěšný, je-li model vypuštěn a jestliže vznikne alespoň jedna 
z následujících situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, soutěžící má právo na druhý 
pokus. 

a) Zaznamenaná doba letu je kratší, než 20 sekund. 

b) Časoměřičům je zřejmé, že se během vzletu nebo letového času oddělila část modelu. 

c) Jestliže se motor zastaví během čekací doby v rozlétávání (viz 3.K.8.b.) 

d) Jestliže v časovém úseku mezi začátkem čekací doby (viz 3.K.8.b) a koncem oficiálního letu je 
jakýmkoli způsobem ovlivňováno seřízení motoru nebo teplotní poměry nádrže. 

3.K.6.  Opakování pokusu 

Pokus se může opakovat, když se model v letu srazí s jiným, volně letícím modelem nebo 
v průběhu vzletu s osobou (vyjma soutěžícího). Pokud model pokračuje v letu normálním 
způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako platný i když požadavek předloží na 
konci pokusu. 

3.K.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu jsou 2 minuty. V případě mimořádných 
meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury snížit 
maximum pro dané kolo. Tato změna musí být oznámena před zahájením kola. 
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3.K.8.  Hodnocení 

a) Pro konečné hodnocení se započítává součet pěti letů. 

b) K určení vítěze, nebo stanovení pořadí při nerozhodném výsledku se přidávají po skončení 
soutěže rozlétávací lety. Maximum v každém dalším rozlétávacím kole zůstává dvě minuty.  

V prvním kole rozlétávání musí soutěžící po spuštění motoru počkat 60 nebo 120 sekund (podle 
rozhodnutí organizátora, stanoveného před začátkem kola) až mu dá časoměřič znamení 
k vypuštění modelu. Měření letu začíná vypuštěním modelu. V každém dalším rozlétávacím kole 
se čekací doba prodlužuje o dalších 60 nebo 120 sekund (podle rozhodnutí organizátora, 
stanoveného před začátkem kola) proti čekací době v kole předcházejícím. 

c) Pořadatel stanoví patnáctiminutový časový úsek, během kterého všichni účastníci rozlétávání 
musí spustit motory a odstartovat modely. Během těchto 15 minut má soutěžící právo na druhý 
pokus v případě neúspěšného prvního pokusu s nárokem na další let. 

3.K.9.  Měření času 

a) Viz F1.2. 

b) Měření času začíná vzletem modelu a končí při ukončení letu. 

3.K.10.  Počet pomocníků 

Soutěžící má právo mít jednoho pomocníka  

3.K.11.  Vypuštění modelu 

a) Model startuje z ruky, soutěžící stojí na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). 

b) Soutěžící musí sám naplnit nádrž, nastartovat motor a vypustit model. 

c) Model musí vzlétnout v okruhu asi 5 m od středu startoviště. 
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3.L KATEGORIE F1L – HALOVÉ MODELY EZB 

3.L.1.  Definice 

Model jednoplošníku poháněný jedním (1) gumovým motorem; vztlak vzniká působením 
aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé. 

3.L.2.  Charakteristiky 

Největší rozpětí křídla (průmět)  ..................................... 458 mm 

Maximální hloubka křídla  ............................................... 76,2 mm 

Maximální plocha VOP  .................................................. 50 % plochy křídla 

a) Konstrukce: 
1) Pro základní konstrukci je povoleno použít pouze balsu a lepidlo. Výjimkou jsou hřídel vrtule, 

zadní závěs motoru, ložisko vrtule, instalační držáky nosných ploch a zesílení jejich uchycení. 
Žádné vnější výztuhy nejsou povoleny s výjimkou balsových vzpěr křídla. 

2) Motorová část trupu musí být z jediného plného kusu balsy. Zadní část trupu musí být také 
z jediného plného kusu balsy, ale může být prodloužením motorové části. K opravě trupu 
mohou být použity balsové součástky o největší délce 1 cm. 

3) Vrtule musí být celá z balsy. Spojky umožňující změnu stoupání listů na zemi jsou dovoleny. 

4) Nesmí být použito žádné zařízení pro změnu geometrie modelu nebo změnu kroutícího 
momentu během letu. Jsou povoleny pouze pružné deformace konstrukce, vznikající 
působením aerodynamických sil nebo deformací gumového motoru. 

b) Potah: 
1) Model musí být potažen jakýmkoli obchodně dostupným materiálem, jako je papír nebo plast. 

2) Mikrofilm není povolen. 

c) Hmotnost:  
Nejmenší hmotnost modelu bez gumového motoru je 1,2 g. 

d) Model musí mít na motorové části trupu napsáno permanentním popisovačem nebo jiným 
neodstranitelným způsobem jedinečné FAI ID soutěžícího. 

Soutěžící musí být stavitelem přihlášených modelů. 

3.L.3.  Počet letů 

Každý soutěžící má nárok na šest soutěžních letů. Výsledek je dán součtem dvou nejlepších z nich. 

3.L.4.  Definice platného letu 

Viz 3.4.4. 

3.L.5.  Počet modelů 

Viz 3.4.5. 

3.L.6.  Pravidlo o srážce modelu 

Viz 3.4.6. 

3.L.7.  Ovládání (stírování) modelu 

Viz 3.4.7. 

3.L.8.  Měření letu 

Viz 3.4.9. 

3.L.9.  Počet pomocníků 

Viz 3.4.10. 

3.L.10.  Vzlet modelu 

Viz 3.4.11. 
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3.L.11.  Kategorie podle výšky stropu 

Viz 3.4.12. 
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3.M KATEGORIE F1M – HALOVÉ MODELY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

3.M.1.  Definice  

Jako 3.4.1. a navíc:  

3.M.2.  Charakteristika halového modelu 

Rozpětí modelu nesmí přesáhnout 460 mm, jsou povoleny pouze jednoplošníky. Hmotnost 
modelu bez gumového motoru nesmí být nižší než 3 g. Hmotnost gumového motoru nesmí 
přesáhnout 1,5 g. Potah modelu může být z libovolného materiálu vyjma mikrofilmu. 

Model musí mít na motorové části trupu napsáno permanentním popisovačem nebo jiným 
neodstranitelným způsobem jedinečné FAI ID soutěžícího. 

Soutěžící musí být stavitelem přihlášených modelů. 

3.M.3.  Počet letů 

Viz 3.4.3.  

3.M.4.  Definice platného letu 

Pouze lety trvající 60 s nebo více jsou vzaty v úvahu jako platné. Let může být ukončen jakýmkoliv 
fyzickým způsobem v průběhu prvních 60 sekund. Lety trvají méně než 60 s budou považovány 
jako nezdařené. Pro každý ze šesti platných letů je povolen jeden nezdařený let. Nezdařené lety 
se nezapočítávají, respektive nesčítají. 

3.M.5.  Počet modelů 

Viz 3.4.5.  

3.M.6.  Pravidlo o srážce modelu 

Viz 3.4.6.  

3.M.7.  Ovládaní modelu 

Viz část 3.4.7. 

3.M.8.  Měření letu 

Viz 3.4.8. 

3.M.9.  Počet pomocníků 

Viz 3.4.9. 

3.M.10.  Vzlet modelu 

Viz 3.4.10. 

3.M.11.  Kategorie výšek hal 

Viz 3.4.11. 

3.M.12.  Kategorie výšek hal 

Viz 3.4.12. 
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3.R KATEGORIE F1R – HALOVÉ MODELY „MICRO 35“ 

3.R.1.  Definice 

Model letadla létající v uzavřeném prostoru, který je poháněn gumovým svazkem a jehož vztlak 
vzniká působením aerodynamických sil na pevné plochy, které jsou za letu nepohyblivé 
s výjimkou změny zakřivení nebo úhlu nastavení. 

3.R.2.  Charakteristika halového modelu 

Rozpětí modelu nesmí přesáhnout 350 mm, jsou povoleny pouze jednoplošníky. 

Model musí mít na motorové části trupu napsáno permanentním popisovačem nebo jiným 
neodstranitelným způsobem jedinečné FAI ID soutěžícího. 

Soutěžící musí být stavitelem přihlášených modelů.  

3.R.3.  Počet letů. 

Každý soutěžící má povoleno šest letů, z nichž nejlepší dva se započítávají do výsledků. 

3.R.4.  Definice platného letu 

Viz 3.4.4. 

3.R.5.  Počet modelů 

Viz 3.4.5.  

3.R.6.  Pravidlo o srážce modelu 

Viz 3.4.6.  

3.R.7.  Ovládání modelu 

Viz 3.4.7. 

3.R.8.  Měření letu 

Viz 3.4.9. 

3.R.9.  Počet pomocníků 

Viz 3.4.10. 

3.R.10.  Vzlet modelu 

Viz 3.4.11. 

3.R.11.  Kategorie výšek hal 

Viz 3.4.12. 
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3.S KATEGORIE F1S – MALÉ MODELY S ELEKTROPOHONEM „E36“ 

3.S.1.  Definice 

Model poháněný elektromotorem (motory); vztlak vzniká působením aerodynamických sil na 
plochy, které jsou za letu nepohyblivé až na determalizaci 

3.S.2.  Charakteristiky modelu  

Jako zdroj energie mohou být použity akumulátory typu Nikl-Kadmium (NiCad), Nikl Metal Hydrid 
(NiMH) nebo Lithium (Li). Jsou povoleny pouze 2 článkové lithiové a maximálně 6 článkové 
niklové baterie. Další specifikace baterií viz 3.8.2  

Maximální doba chodu motoru  ...................................... 10 s v běžném startu 

Minimální hmotnost ......................................................... 120 g 

Maximální rozpětí ........................................................... 91,44 cm (36 palců) 

Největší počet modelů, které může použít jeden soutěžící, je tři. 

Modely F1S mohou použít radiové ovládání pouze pro nevratnou akci, omezující let, to je 
determalizátor. Tato funkce může zahrnovat zastavení motoru, pokud ještě běží. Jakákoliv porucha, 
nebo nepředpokládané uvedení do chodu u těchto funkcí je plně v rámci rizika každého soutěžícího. 

3.S.3 Počet letů 

a) Každý soutěžící má nárok na pět oficiálních letů. 

b) Viz 3.8.3.b. 

3.S.4.  Definice platného letu 

Viz 3.8.4. 

3.S.5.  Definice neúspěšného pokusu 

Viz 3.8.5. 

3.S.6.  Opakování pokusu 

Viz 3.8.6. 

3.S.7.  Trvání letu 

Maximální trvání každého oficiálního letu je dvě minuty. 

3.S.8.  Hodnocení 

a) Viz 3.8.8.a. 

b) V případě rovnosti dosažených časů v individuálním umístění následují další rozlétávací lety, 
které musí proběhnout po ukončení posledních letů soutěže. Pro rozlétávací lety nebude doba 
chodu motoru delší než 5 vteřin. Maximální čas prvního rozlétávacího letu jsou 2 minuty a 
v každém dalším rozlétávacím kole se prodlužuje o 1 minutu. 

c) Viz 3.8.8.c. 

d) Viz 3.8.8.d. 

3.S.9.  Měření času 

a) Viz F1.2. 

b) Maximální doba letu je stanovena podle 3.S.7 a 3.S.8. Měření času začíná vzletem modelu a 
končí při ukončení letu. 

c) Doba chodu motoru musí být měřena za letu nebo staticky před letem s krystalem řízenými 
elektronickými stopkami s digitálním výstupem a přesností nejméně 1/100 sec. Doba chodu 
motoru se zaokrouhluje na nejbližší desetinu sekundy směrem dolů. Baterie mohou být po 
předletové kontrole vyměněny. 

3.S.10.  Počet pomocníků 

Viz 3.Q.10. 
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3.S.11.  Vzlet modelu 

Viz 3.8.11. 
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PŘÍLOHA 1 PRAVIDLA SVĚTOVÉHO POHÁRU VE VOLNÉM LETU 

1. Kategorie 

Ve Světovém poháru se samostatně hodnotí následující kategorie: F1A, F1B, F1C, F1E, F1Q, 
F1A junioři, F1B junioři, F1P junioři a F1E junioři. 

2. Soutěžící 

Účast ve Světovém poháru není omezena. V juniorských kategoriích mohou soutěžit pouze 
junioři.  

3. Soutěže 

Soutěže zařazené do Světového poháru musí být uvedeny v kalendáři soutěží FAI a musí být 
pořádány podle Sportovního řádu FAI. Aby byla soutěž zařazena mezi soutěže Světového 
poháru, musí být nominována na schůzi předsednictva CIAM v předchozím roce a musí být 
uvedena v kalendáři soutěží FAI. Za každý evropský stát mohou být zařazeny maximálně dvě 
soutěže. Za mimoevropské státy mohou být zařazeny tři soutěže. Stát se může rozhodnout, že 
se jeho soutěž bude pořádat na území jiného státu za předpokladu, že pořadatelský stát 
provede registraci soutěže do kalendáře FAI a název pořadatelské země bude uveden v názvu 
soutěže. 

4. Bodování 

Body jsou přidělovány soutěžícím v každé soutěži podle jejich umístění ve výsledcích a počtu 
poražených soutěžících podle následujících podmínek: 

a) Započítávají se pouze soutěžící, kteří mají platný let v prvním kole. Počet těchto soutěžících je 
označen jako N a umístění jednotlivce jako P. 

b) Body jsou přidělovány pouze soutěžícím v první polovině pořadí (pokud N je počet soutěžících, 
pak jsou body přidělovány pouze za místa 1 až N/2, zaokrouhleno nahoru na celé číslo, které 
je dále označeno jako H). 

c) Vítěz získává 500 bodů, pro další v pořadí počet bodů lineárně klesá tak, že soutěžící na místě 
H+1 nezískává žádný bod, dle rovnice: počet bodů = 500 * [ 1 – (P-1)/H ] Vypočítané body jsou 
zaokrouhleny nahoru na celé číslo. 

d) V případě shodného umístění se mezi soutěžící rovnoměrně rozdělí body za tato umístění, 
zaokrouhlí se nahoru na celé číslo. 

e) Každý soutěžící, který získal body za umístění, má nárok na jeden bonusový bod za každého 
soutěžícího, kterého porazil. Počet poražených na místě P je (N-P). Vítěz získává navíc 25% 
bonusových bodů, tedy 1,25*(N-1) bodů, zaokrouhleno nahoru na celé číslo. 

f) Junioři v kategoriích F1A junioři, F1B junioři, F1P junioři, F1E junioři jsou bodováni odděleně. 

g) Pokud by juniorský soutěžící získal v celkovém hodnocení kategorie více bodů než 
v odděleném juniorském hodnocení, budou se mu do juniorského hodnocení započítávat body 
z celkového hodnocení.  

5. Hodnocení 

Celkové výsledky Světového poháru jsou dány celkovým počtem bodů získaných soutěžícím 
na soutěžích Světového poháru. Soutěžící si může započítat výsledky ze všech soutěží, kromě: 

a) Ze soutěží pořádaných ve stejném státě v Evropě lze započítat maximálně dvě soutěže (dle 
místa konání, bez ohledu na stát pořadatele). Pokud se soutěžící zúčastnil více než dvou 
soutěží v jednom státě, započítají se dva lepší výsledky. 

b) Ze soutěží pořádaných ve stejném státě mimo Evropu lze započítat maximálně tři soutěže (dle 
místa konání, bez ohledu na stát pořadatele). Pokud se soutěžící zúčastnil více než tří soutěží 
v jednom státě, započítají se tři lepší výsledky. 

Do celkového výsledku jsou započteny čtyři nejlepší výsledky soutěžícího během kalendářního 
roku. 

V případě shodného výsledku se postupuje následujícím způsobem: postupně se přidávají 
výsledky dalších soutěží, tedy pátý výsledek, šestý výsledek atd. až do rozhodnutí. Pokud 
nedojde k určení pořadí, bude určeno na základě počtu bodů ze čtyř nejlepších výsledků 
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násobených počtem soutěžících na těchto soutěžích. Rozhoduje vyšší součet takto získaného 
čísla. 

6. Ocenění 

Vítěz získá titul Vítěz Světového poháru. Osvědčení, medaile a trofeje mohou být uděleny 
subkomisí, jsou-li k dispozici. 

7. Organizace 

Subkomise je zodpovědná za organizaci Světového poháru a může jmenovat odpovědnou 
osobu nebo zvláštní komisi pro administraci Světového poháru. 

8. Komunikace 

Koordinátor Světového poháru musí obdržet výsledky z každé soutěže Světového poháru a 
poté vypočítat a zveřejnit aktuální pořadí. To by mělo být zveřejněno na webových stránkách 
FAI. 

9. Povinnosti organizátorů soutěží 

Pořadatelé soutěže musí navrhnout svou akci k zařazení do Světového poháru světa při 
přihlašování soutěže do Mezinárodního sportovního kalendáře FAI. Konečný výběr soutěží 
z těchto návrhů provádí předsednictvo CIAM, jak je definováno v odstavci 3. 

Bezprostředně po skončení soutěže musí pořadatel soutěže zaslat výsledky pořadateli 
Světového poháru, a to nejdéle do jednoho měsíce, jak je stanoveno ve Všeobecných 
pravidlech CIAM C.13.6. Jakékoli pozdržení při zaslání výsledků bude přezkoumáno 
předsednictvem CIAM při zvažování harmonogramu soutěže na následující rok. 

10. Rada Světového poháru 

Předseda podvýboru pro volný let CIAM jmenuje tříčlennou správní radu, která bude rozhodovat 
o jakýchkoliv záležitostech, týkajících se uplatňování pravidel v průběhu roku. Každé takové 
rozhodnutí musí být písemně předloženo příslušnému předsedovi podvýboru. Rada Světového 
poháru není oprávněna vyřizovat stížnost nebo protest týkající se jediné soutěže, toto je plně 
v kompetenci příslušné FAI jury. 
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ANNEX 2 A GUIDE FOR THE ORGANISERS OF FAI CONTESTS IN THE 
OUTDOOR FREE FLIGHT CLASSES 

This issue is based on the Guide approved in 1999 with modifications to reflect changes to the FAI Sporting 
Code Section 4 up to the 2015 edition and revised in 2016. 

3.A2.1. Objective 

This document is intended to specify guidelines for the organisation of outdoor free flight 
international contests, for the benefit of both the organisers and the competitors. It is emphasised 
that recommendations are given and these do not have the same status as the binding regulations 
in the FAI Sporting Codes. However, since it is widely distributed and should be regarded as the 
standard for international competitions, organisers should avoid confusion by announcing in 
advance any changes from this guide such as may be necessary to suit local circumstances. These 
changes should be approved by the CIAM Bureau for a Championship or by the appointed FAI 
Jury for an Open International event.  

This guide is applicable to World and Continental Championships in classes F1A, F1B, F1C and 
for Junior Championships at which F1P is flown in place of F1C. Organisers of Championships 
should note the administrative advice given in the CIAM General Rules on the organisation of 
Championships. For organisers of FAI Open International events, appendix A gives changes and 
comments appropriate to Open Internationals for classes F1A, F1B, F1C, F1P and also F1G, F1H, 
F1J, F1Q, and F1S.  

Where this guide refers to the FAI Sporting Code Section 4 the relevant paragraph is quoted in 
brackets.  

3.A2.2. Site 

A good flying site and suitable weather conditions are of primary importance to any free flight 
contest. The field should be flat and as large and as unobstructed as possible. A grass surface is 
best and there should be a minimum of dusty or rocky surfaces which can damage models. Its 
adequacy should be measured in terms of the likely distance which will be flown by models making 
good flights in thermals in the range of weather conditions to be expected for the contest. It should 
be noted that in a steady wind of 9 m/sec a model will travel over 3.5 km in a flight of 6 minutes 
and a flight of this duration may result from a 3 minute maximum flight taken high in a thermal or a 
fly-off flight to a longer maximum. However, weather patterns should be such that these high winds 
are unlikely. Where it is possible that some flights might leave the field, consideration must be given 
to the feasibility of retrieving models from the surrounding terrain.  

Other aspects affecting the suitability of a site include (not in order of priority): 

a) the model retrieving conditions on the field; 

b) the ease of access for competitors arriving by road or by public transport and via 
international ports and airports; 

c) the availability of adequate accommodation for all competitors, team managers, officials, 
and at least some supporters and helpers; 

d) the time taken to travel between the official accommodation and the flying site (desirably 
this should be less than 30 minutes); 

e) the availability of local hotels and camp sites for additional supporters; 

f) the possibility of parking vehicles on the field; 

g) local practice facilities if the field is unavailable prior to the start of official practice.  

When proposing a site in a Championships proposal to the CIAM, the National Aero Club must 
give a detailed description of all the aspects discussed above and follow the procedure define din 
CIAM General Rules .15.3.  The accommodation and camping facilities must be described and the 
entry fee stated, split into an obligatory part (C.15.5.1) and an optional part for food and 
accommodation (C.15.5.2). These fees may be justified to CIAM by including an estimated income 
and expenditure budget for the Championship. CIAM should be given a detailed summary of 
weather conditions at the time and place of the proposed event, compiled by the official 
meteorological organisation of the country and covering such aspects as the distribution of wind 
speed and direction throughout the day, range of temperatures, sunshine and rainfall. Note that 
the decision on the location of a Championship is normally decided two years in advance of the 
event (C.15.3). 
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It should be arranged for a CIAM representative from another country to visit the flying site and 
facilities (preferably at the same time of year as the Championships); this official may be a member 
of the CIAM Bureau, or the Chairman or a member of the CIAM Free Flight Subcommittee, a CIAM 
Delegate, or a member of the FAI Jury at a recent Free Flight Championships. In the case of CIAM 
Delegates or CIAM Bureau members the chosen representative should have recent free flight 
knowledge. The CIAM representative should discuss the site with internationally known and 
respected modellers who fly FAI classes and regularly use the proposed site.  

Well in advance of the event information should be sent to National Aero Clubs and members of 
the FAI Jury including a description of the site and any special features. Maps should be given 
showing the location and coordinates of the flying field, the accommodation and arrival registration 
point relative to roads and local towns and also a detailed map of the flying field with its entrances 
and any restricted access areas. 

3.A2.3. Timetable 

The time of year for the contest should be chosen so that the flying conditions, ground surface 
conditions, temperature and weather may be expected to be agreeable for the majority of 
competitors. Times of year in which intense thermal activity or strong winds are probable should 
be avoided, or alternatively there should be adequate daylight available to allow contest flying to 
be suspended during the part of the day when thermals and wind are at their strongest (C.17.1).  

The first day of a championships is for arrival and registration. The location of the registration office 
should signposted and be indicated on a map included in the bulletin. At registration the participants 
should be given all relevant information, such as maps, schedules, lists of participants, competitors’ 
numbers, meal tickets and accommodation details.  

It is required (C.16.1.d) that at least one practice day be provided before the contest. Model 
processing must be carried out according to F1.3.1 for the number of models (C.10.1) allowed for 
each competitor. Specific measurement of the model characteristics is not required before the 
event (F1.3.1) but competitors have the right to have official checking of launching cables, rubber 
motors, swept volume of piston motors, and model minimum weight. To facilitate the smooth 
running of processing a schedule should be established with equal slots available for each team. 
During registration teams may choose their preferred slot from the times remaining available on 
the schedule. During processing the competitors will have to give the certificates of the four models 
entered in the competition. The organiser will mark these four models with a unique stamp or 
sticker. If a stamp is used it is essential that it is with a permanent ink which does not wipe off under 
the effect of rain, model fuel or lubricants. The organiser should record the identification of the 
models entered and this should be marked on the score card to be used for that competitor. If a 
competitor wants to replace one of these four models, he will have the right to do so up to one hour 
before the start of the contest (C.12.c). In this case, he must present to the organiser the 
corresponding certificate for the new model. The time and place should be clearly indicated for any 
additional model checking which a competitor may request. 

The normal schedule for Championships is for one day to be allotted to each class F1A, F1B, 
F1C/P. The order is no longer specified by the Sporting Code. Consideration should be given to 
the numbers involved in each class and the likelihood of flyoffs which could extend to the following 
day.  F1A usually has the largest number of competitors and the day when the organisers consider 
it will be more convenient to have the maximum number of timekeepers available is one factor in 
deciding the order.  

On each day time is required during the daylight hours for the basic rounds plus any fly-off rounds. 
It is possible to commence the contest before sunrise in order that there may be an interruption 
during the part of the day having most wind or thermal activity (C.17.1). The starting time chosen 
may be constrained by the catering and accommodation facilities and also the need to avoid 
making the hours too rigorous for all participants, but these are secondary constraints compared 
with the requirement to hold the flights during the best possible conditions. It is indeed a formal 
requirement that at least two rounds take place when wind and thermal activity are expected to be 
at a minimum (C.17.1). The normal round duration is one hour and there should be a short break 
of at least 10 minutes between each round, to allow for the time taken by competitors moving to 
new launch poles and by the administration of timekeeping. A longer break should be allowed if 
wind direction changes may require moving the starting line during the day. 

For the fly-off rounds adequate time should be allowed between rounds for the preparation and 
recovery of models in the expected range of meteorological conditions; the gap between 
successive fly-off rounds should be at least 30 minutes on even the best flying site. If daylight time 
may be too short to allow completion of the fly-off process in one evening, contingency plans should 
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be established for completing the process during the following day. To cater for delays in the 
competition due to the weather, long fly-offs or other reasons, it is essential to allow at least one 
free day after the scheduled end of flying and before the conclusion of the Championships (before 
presentation of prizes and departure of competitors). 

An alternative timetable that has been used to suit local weather patterns is to hold the rounds 
during the morning of one day followed by the flyoff on the next morning. No other flights are made 
that day and the next class starts on the following day. This gives a relaxed schedule with flying in 
good conditions followed free afternoons each day, but it does increase the number of days 
required for the championship. 

The published timetable should include the starting and finishing times of the rounds and also the 
fly-off rounds for each class. Besides the schedule for flying, the timetable should also include the 
time and place of: 

a) a meeting of the organisers with the team managers after arrival and also in the evening 
before each contest flying day; 

b) model processing, 

c) briefing meetings for the timekeepers for each class; 

d) an opening ceremony, at a time not infringing upon model checking or practice periods 

e) an awards presentation ceremony for the award of FAI Trophies and Diploma to the 
winners. 

It is important that at least some members of the FAI Jury are invited to and are present at each of 
these functions, that is: each team managers' meeting, model processing, each timekeeper 
briefing, the opening and the awards ceremonies. 

Copies of the timetable should be distributed at least 2 months in advance to National Aero Clubs, 
with points of detail supplied if necessary in hand-outs to all participants upon arrival at the event. 

3.A2.4. Flying Site Organisation 

This section of the guide concerns the running of the flying site on contest days. While split into a 
number of headings here, it is essential that all aspects of the organisation work closely together. 

3.A2.4.1. Officials 

Separate spheres of duty require a contest director, a chief timekeeper and a site organiser. The 
contest director takes overall control and is responsible for contact between the team managers, 
chief timekeeper, the model processing staff, other officials and the FAI Jury. He should arrange 
for contacting the Jury in the event of a protest being received. The chief timekeeper is in charge 
of all aspects of timekeeping and recording and displaying scores, discussed in section 5 of this 
guide. The site organiser takes care of administrative and logistic matters not immediately 
impinging on the contest flying. 

The organisers must provide timekeepers for each launch position (two per position for 
Championships, at least one per position for Open Internationals). An additional timekeeper must 
be provided at each position for fly-offs (F1.1.2). If foreign timekeepers are available, they will be 
used as a priority and should provide their own equipment (tripod, stopwatches and binoculars) 
(F1.2.1). 

Interpreters must be available at all stages of the Championships to allow communication between 
the main officials, team managers and the FAI Jury. An essential minimum is to ensure that these 
three categories of peoples are able to communicate via the official languages specified for the 
Championships; the smooth running of the event is aided by also supplying interpreters for teams 
which are unable to converse in any of the official languages. 

3.A2.4.2. Starting Line 

It is necessary to make a draw to determine the starting position of each team in the first round 
(F1.1.1.b). It is usually most convenient to make the draw by a random electronic ordering of the 
nations entered in the championship in the presence of the FAI Jury. The list of starting poles can 
then be printed and distributed at a team managers meeting. Since the defending champion does 
not have a team manager, it is customary to adjust the draw so that the defending champion is on 
a pole next to that of the national team from his country. 
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The Sporting Code specifies the spacing between launching positions on the starting line (F1.1.1). 
These positions should be clearly marked in a secure way, but in such a way that it is possible to 
move the line to allow for wind changes. One successful solution is to have ground markers for 
each starting position attached to a cable at the correct spacing: the complete cable can then be 
towed to a new launch position when required and without any additional need to recheck the 
spacing. 

A good way to facilitate line changes due to wind shifts is to have a spare cable with ground markers 
attached, in order to prepare the new starting line before the end of the running round. This gives 
the possibility to save time to move the line, the new line being ready before the end of the previous 
round. 

The only other items required to be kept at the starting line are the timekeepers' equipment and 
containers for impounded accessories (fuel). 

3.A2.4.3. Launching Area 

There should be clear markings to keep spectators at least 25m away from the starting line 
(F1.1.1.c) in the directions upwind, downwind and across wind from each end of the line. In the 
case of F1A the upwind limit should be at 75m to allow for the towline length. No substantial fixed 
structures should be permitted within this area, neither those erected by the competitors nor the 
organisers, and anything higher than 2 metres should be quickly collapsible. Competitors should 
place their model boxes, winding supports, starters, etc, at least 10m from the line (downwind of 
the line for F1A, or upwind of the line for F1B, F1C and F1P). An official should be designated by 
the contest director to monitor obstructions and the number of people in the launch area. Under 
rules 3.1.10, 3.2.10, 3.3.10 a competitor is allowed one helper at the launching pole, plus the team 
manager and assistant team manager.  

During the rounds test flying is not allowed near the starting line or upwind of the starting line. The 
Organiser shall specify an area to be used for test flying during the rounds. (F1.1.1.d) 

3.A2.4.4. Retrieving 

Advance literature should specify the aids which competitors may use when chasing and returning 
models. Limits should be specified as to where mechanical aids, such as cycles, motor cycles, 
cars, may be used and parked. They should not be allowed in the launching area nor should they 
be left in a position where they may obstruct the timekeepers' view of models. For safety reasons 
it should be forbidden for people to chase models in flight with motorised vehicles unless there are 
at least two people (one to drive and one to observe the model). Some teams usually employ radio 
aids when retrieving models and it should be specified in advance which frequencies will be 
available. 

3.A2.4.5. Equipment 

An official clock, reading to the nearest second, should be used to time the rounds. It should be 
accurate throughout the day and should not be adjusted after the start of the contest. The clock 
should be available for reference by competitors and defines the timetable as published, unless 
changes have been announced. The start and finish of rounds should be marked by audible and 
visible signals, such as flares. The form and exact timing of these signals must be defined in 
advance (for example, the round starts or finishes at the moment the flare bursts). A public address 
system is helpful for communications from the organisers, calling for the Jury, making additional 
announcements on round times, time remaining in the round and such like. If used for 
communications for competitors it must be audible at all points on the starting line and 
announcements must be made in all official languages.  

A meter should be available to measure wind speed and preferably should have calibration 
confirmed by a recognised agency or procedure. The meter should be held or mounted at 2m 
above the ground and should be monitored throughout the contest.   The Jury must be informed if 
the wind speed approaches the advisory limit (F1.5.1).  

The equipment required for timekeeping is described in section 5, but note that the organisers have 
a responsibility to ensure that all timekeepers are fully equipped - either by providing them with the 
equipment or confirming that they have and will bring adequate equipment of their own. Particularly 
note the requirements for electronic stopwatches (C.16.1.j and F1.2.4) and tripods (F1.1.2 and 
F1.2.7.a). The organisation must have equipment necessary for processing the times recorded by 
the timekeepers. A scoreboard is essential for displaying the latest results and should be large 
enough to be read by a group of people at any one time. It is desirable to have an internet 
connection to allow uploading latest scores to an internet web site. Processing requires separate 
facilities for spot checking models and checking new towlines or rubber motors - see section 4 of 
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this guide. The containers for fuel must be kept at the starting line under the control of the 
timekeepers. 

The organisers shall provide fuel for F1C, at cost for practice flying and free for use in the 
competition (C.13.7). The fuel must be requested in advance (at the time of entry). Competitors 
have a choice of either castor oil or synthetic oil, their choice must be indicated when the fuel is 
requested on the entry form. Fuel supplied by organisers shall be mixed from top quality material. 
Methanol shall be at least commercial grade without additives. Castor oil shall be first pressing 
castor oil. It is recommended that a small container is used for combining the oil and methanol 
(such as 2 litres of fuel in a 3 litre container), this should be thoroughly mixed then transferred to a 
large container, repeating until enough fuel is available. The fuel mixes most easily if the 
temperature is at least 20C and humidity should be low to avoid the methanol absorbing water. 
The fuel should be transferred to small bottles for sale to competitors for testing or for use at the 
competition. The means of distributing the fuel to competitors must be arranged. 

The organisers must be able to transport all the equipment to and across the flying field, with 
vehicles suitable for the terrain and able to transport it to any position on the field which may be 
required according to wind direction. 

The organiser must have available a suitable stamp or stickers for identifying the models after 
registration (F1.3.1.a).  

The organisers should make available small stickers for competitors to place on their models to 
give instructions in the local language of action to take if finding a model, these to be available at 
the time of registration. To aid competitors who are training before registration, early availability of 
the stickers is helpful, or alternatively the text of the stickers could be published in a bulletin before 
the event to allow competitors to prepare their own stickers. 

3.A2.4.6. Facilities 

Refreshment, toilet, and first aid are desirable facilities on the flying field and should be kept well 
away from the launching area and from the areas in which models may land. The provision of fire-
fighting equipment may be appropriate if the field has a high fire risk, and in any case a means of 
contacting the local fire service must be defined. Arrangements should be made to supply food and 
drink during the day to competitors and the arrangements for this must be announced in advance. 
Any meals during the competition should be light meals and easy to distribute, such as packed 
lunches. Car parking should be designated so as not to interfere with flying but with regard to easy 
access to the starting line for competitors.  

3.A2.5. Model Checking 

There are four phases to this operation with the following requirements: 

1) The first phase involves checking the competitors and their model certificates on arrival, entails: 

a) check that the competitor holds a valid FAI Sporting Licence issued by his National 
Airsports Control in accordance with the Sporting Code (C.6). This requires checking that 
licences are recorded on the FAI licence database. If the Sporting Licences are 
impounded during the event, plans should be drawn up for returning them at the end of 
the competition. 

b) check the FAI Model Specification Certificates for up to the maximum number of models 
which may be submitted by each competitor (C.10.1, C.12.a) 

c) in the case of models not correctly processed the organisers must carry out this 
processing (C.12.b). 

d) check that there is an FAI sticker on each model and equivalent markings on every main 
part of each model in agreement with the corresponding certificate and identifying each 
model with a unique code with the letters or numbers of the required size (C.11.1.a.ii). 
Confirmation of this check should be shown by marking across the edge of the sticker 
and the model with an indelible special symbol or stamp of the organisation (F1.3.1.a). 
The identifying letters or number (unique code) on the four models of each competitor 
should be recorded on the score sheet which will be used for recording the flight times 
for that competitor. This helps the timekeepers to check and record the identifying code 
of the model used for each flight. 

e) check that the Olympic identification and FAI national licence number or FAI Unique ID 
number of the competitor appears on the wing of the model and is of the correct size 
(C.11.1.a.i). 
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f) allow competitors to measure model characteristics on the official processing equipment 
(C.16.1.c) 

2) The second phase involves allowing competitors to check on towline length, rubber motor 
weight, piston motor swept volume and model minimum weight on the official processing 
equipment (C.16.1.c and F1.3.1).  The team managers should be informed of the arrangements 
for carrying out this checking, which may be made both according to a schedule and also at any 
other time requested by the competitor (but possibly subject to more delay in that case). 

3) The third phase of checking requires that during the competition the organiser should: 

a) process the important characteristics of at least 20% of the models (C.12.d), including 
the towline length for F1A and the rubber motor weight for F1B. The models checked 
should be chosen at random and it should be done in a manner so as not to 
inconvenience or hinder competitors; it is best to briefly impound and check a model 
immediately after it has made an official flight. Advance notice of the check should not 
be given. The competitor and/or the team manager should be present during the 
processing. The results of these checks should be recorded. 

b) provide facilities for checking extra towlines and rubber motors in addition to those 
checked under (2). This may be required for the convenience of competitors at any time. 

Note that these checks are in addition to the model identification checks which the timekeepers 
make before each flight 

4) The final phase comes after provisional results have been achieved. It requires checking of all 
the characteristics of each model used by competitors placing first, second and third (C.12.e). 
It is prudent to impound at least the fourth place models as well, for processing in case of any 
disqualification in the first three. It is possible that the rechecking be carried out at the flying site 
if good facilities are available there for accurate measurements; alternatively, the models should 
be impounded at the flying site and taken for processing at the chosen site.  

The equipment required for processing thus includes: 

FAI model certificates and stickers, item (for item 1.c above); 

A means of marking registered models 

Means of accurately weighing models and rubber motors Scales should have been 
calibrated and digital scales should read to at least 0.1g for model weighing and 0.01g for 
weighing motors , items (1.c), (2), (3.a), (3.b),  and (4); 

Means of  measuring models and computing the projected area, both on and off the flying 
site, items (1.c), (3.a), (3.b),  and (4); 

A measure for accurate determination of the 50m maximum towline length and a means of 
applying the specified tensile load when checking the towlines, (1.c), (2), (3.a), (3.b), (4); 

Accurate instruments for measuring motors and calculating the motor capacity, items (1.c), 
(2) and (4); 

Official fuel for class F1C, needed for practice and the competition (3.3.2, C.13.7); 

A means for dispensing the official F1C fuel to competitors during the competition. Fuel bottles 
should be clearly marked to indicate their contents, not to be confused with drinks. 

3.A2.5.1 Motor volume 

To determine motor swept volume the stroke and bore of the motor must be measured accurately 
with precision engineering tools. Note that (B.4.24) defines that the swept piston area is calculated 
from measurements of the bore of the liner at the top dead centre. One recommended technique 
is to: 

a) Rotate propeller to be at top dead centre position and keep in this position 

b) Remove head and measure distance from top of head to piston, zero calliper reading 

c) Rotate propeller 180o to bottom dead centre position 

d) Measure distance from top of head to piston, calliper reading now gives stroke 

e) Rotate propeller to top dead centre and measure diameter at top of piston 

f) Repeat all measurements and confirm consistent results 
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The swept volume is then found by multiplying the swept piston area by the stroke. These 
calculations to determine capacity must use the full accuracy of the measured dimensions.  

When the swept volume has been determined, B.4.24 specifies that the calculated volume must 
be truncated to two decimal places. This means that the figures in third and later decimal places 
are deleted and the result compared to the maximum of 2.5cc specified in (3.3.2) or 1cc in 3.6.2. 
The following examples are given to clarify the procedure:  

calculated volume 2.496 2.5004 2.5084 2.5102 

truncated volume 2.49 2.50 2.50 2.51 

within specification? yes yes yes No 

3.A2.6. Timekeeping 

This is a most important aspect of any free flight competition. The people chosen for duty as 
timekeepers should have good eyesight and have some experience of the task, preferably being 
active free flight aeromodellers. They should be familiar with the rules of the event; to reinforce 
this, a detailed briefing meeting should be held on the evening before each event and the 
timekeepers should be issued with copies of the rules and a briefing sheet, such as presented in 
Appendix B.  

The best method of allocating timekeepers is for a pair to be assigned to each starting line position 
and to time all flights at that position during the entire competition. In conjunction with this the 
competitors move from one pole to another between rounds (F1.1.1) and thus each pair of 
timekeepers take duty for a different team for each round.  

The timekeepers retain custody of impounded items (fuel and any receptacles used by the 
competitors to hold their working supply of fuel) at their pole for the duration of a round and at the 
end of the round they should ensure safe and prompt transfer to the timekeepers responsible for 
that team in the next round. Competitors must be allowed free access to their impounded items at 
all times but the timekeepers must watch that no possibility of tampering arises. The organisers 
should regularly communicate with their timekeepers, so that they do not need to leave their 
position during rounds for such things as transmitting results or collecting refreshments. A few 
spare timekeepers should be available to cover for any timekeeper who must unavoidably leave 
his position during the day. It is most important that all timekeepers should be in position before 
the start of each round. Arrangements must be made to ensure custody of impounded items in the 
event of long breaks in the flying, such as during poor weather or over a lunch break. 

Equipment required for each timekeeper includes: a pair of binoculars meeting FAI specifications 
(F1.2.7), at least one stopwatch of specified type and accuracy (C.16.1.j, F1.2.4), results cards on 
a board with pens, briefing sheets, a means of identification to competitors and team managers, 
and a chair (for comfort when possible to relax between flights during a long day). Note that a 
second stopwatch is required for each timekeeper in F1C and F1P to time motor runs or lap split 
timing should be used. A tripod for supporting binoculars is an advised additional item of equipment.  

The timekeepers should write down the results in exactly the form in which it is recorded on the 
stopwatch (for example, as minutes and seconds) to avoid conversion errors. The results sheets 
may include a second copy facility so that a copy of the recorded result for each flight may 
immediately be given to the team manager, or a box for the team manager to sign to indicate 
agreement with the time. In the event of any question about the recorded time, the timekeepers 
should write down the exact readings of all watches (to hundredths of seconds). This will be used 
for the CD and Jury to check the official time. After the results have been recorded the sheets 
should be collected by a runner and taken to a central scoring office. Here any appropriate 
conversions should be made (for example, into seconds) and the score recorded on a master 
sheet. If a computer is being used for processing the results, the scores should be entered into it 
after recording them on the master sheet and programs should obviously be carefully checked and 
regular copies of data made to safeguard the smooth and accurate preparation of the results. A 
public scoreboard should be updated to show latest individual and team scores and positions as 
soon as possible (C.16.1.f). A coloured (red) dot on the scoreboard in place of a maximum (or 
writing the number in red) simplifies seeing those with full scores. The latest scores and positions 
should be uploaded to the internet if possible. Written copies of the results should be prepared at 
the close of the event; these must be sent to the FAI and National Aero Clubs (C.13.6) and should 
also be handed out at the awards ceremony to the FAI Jury, team managers, competitors, 
supporters and press representatives. 
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3.A2.7. Organisation of flyoffs 

There may be pressure of time to prepare for flyoffs, particularly subsequent flyoffs quickly following 
the first flyoff. A simple way to undertake the draw for the flyoff is to group together all the score 
cards of the eligible competitors face down and have the jury draw cards from the pack to determine 
the competitor at pole 1, pole 2, etc. 

3.A2.8. Opening and Closing Ceremonies 

It is desirable to keep all ceremonies short and readily understood in all languages. See the 
definition C.15.7. 

The key elements of an opening ceremony are introduction of the teams and welcoming remarks 
by the organisers and the president of the FAI Jury. Depending on the number of teams it may not 
be desirable to play the anthem of each country. If requested the team managers should have 
brought recordings of their national anthem. For any country not bringing an anthem it is 
recommended that the FAI anthem be played in their case. 

At the beginning of the opening ceremony, as soon as the teams are at their places, the FAI anthem 
is played, and the FAI flag raised. At the end of the ceremony, the President of the FAI Jury declares 
the Championship open, and the national anthem of the organising country is played. 

The prize-giving should be separate from any closing banquet, so that it may be attended by all 
participants independent of whether they buy tickets for the meal. The key preparation for the prize-
giving is to have all the trophies, medals and diploma available for presentation, with the diploma 
completed with the winners’ names. There should be a rostrum or other central area or stage for 
presentations to the winners which allows suitable views for photographers. After presentation of 
the awards in each category, the national anthem of the victor should be played while the flags of 
the top three nations are raised or displayed. Closing remarks by the organisers and the president 
of the FAI Jury complete the prize-giving. 

At the end of the ceremony, the FAI anthem may be played, and the FAI flag presented, as a 
symbol, to the team manager of the next organising country. 

In planning any closing banquet it should be remembered that the main enjoyment of participants 
is meeting one another and talking together. To assist in this, it is not desirable to provide major 
special performers or speeches or loud music for the dinner. At any Championship, if alcohol is 
free of charge, soft drinks should also be free of charge. At Junior Championships high percentage 
alcohol must not be free of charge.  
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ANNEX 2, APPENDIX A  

 

A GUIDE FOR THE ORGANISERS OF FAI OUTDOOR FREE FLIGHT OPEN 

INTERNATIONALS 
There is a degree more freedom possible in the organisation of Open Internationals than there is for 
Championships, but this does not diminish the organiser's responsibility to run an event according to FAI 
regulations. There is a greater need to ensure fair arrangements for all competitors since they are not 
assisted by the formal representation through the team manager that they have at a Championships. 

Many of the points given in the Guide for Championships organisers are still appropriate to Open 
Internationals and in the following Guide emphasis is placed on the differences. 

3.A2A.1. Site 

A good flying site is as important for an Open event as it is for Championships. The major point of 
difference is that there is no requirement to supply official accommodation and catering. This 
places increased emphasis on the need for hotels and camp sites near to the flying site. 

The inclusion of an event on the FAI Contest Calendar does not require a detailed presentation to 
CIAM, but general information together with the entry forms should be sent to National Aero Clubs 
and to any individual requesting them. Detailed maps showing the location of the flying field and 
the registration office should be sent to all competitors. If competitors will be required to assist in 
timekeeping then this must be explained in the advance information bulletins. Entry forms should 
give the possibility to identify the junior competitors, in order to identify them in the general 
classification and make a special junior classification if the number of juniors participating in each 
class is greater than three (C.13.5). 

Score cards should be similar to the ones used for World or Continental Championships, with a 
special place for timekeepers to record the code of the model flown at each round by each 
competitor. 

3.A2A.2. Timetable 

It is equally necessary to choose a time of year which is likely to give good flying conditions and 
to arrange the timetable to avoid periods of strong winds or intense thermal activity.  

The best schedule is to follow the Championships style, with a practice day followed by one contest 
day for each class and with a free day available for completion of the event if there have been any 
delays. However, there is usually pressure to follow a shorter timetable than this and two possible 
arrangements for fitting events F1A, F1B and F1C into two days are now suggested:  

a) Flying F1A on one day and F1B plus F1C on the other day. The popularity of F1A means 
that there is a similar total number of competitors on each day. However, it is preferable not 
to have F1B and F1C models flown together. Separate starting lines should be established 
for each class.  

b) Flying all classes in rounds at the same times. This requires three separate starting lines for 
the three classes and a large number of timekeepers. It is difficult for competitors and 
helpers involved with different classes, but it allows a competition to be completed in one 
day. 

As well as the times of all rounds, the timetable should include the time and place of competitor 
registration and the awards presentation ceremony, together with any model checking and 
opening ceremony that may take place. Copies of the timetable must be sent out with entry forms.  

Note that under World Cup rules (Volume F1 Annex 1 para1) F1P models may be flown alongside 
F1C in World Cup Open Internationals. The F1P models are flown to their class rules except that 
the maximum flight time must be the same as the F1C flights. The F1P results are included with 
the F1C results for F1C World Cup scoring and also count for F1P Junior World Cup for junior 
flyers. 

3.A2A.3. Flying Site Organisation  

The comments under this heading in the Championships Guide are equally applicable to Open 
Internationals.  
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3.A2A.4. Model Checking  

All of the comments on model checking for Championships remain valid for Open Internationals, 
but it is usual to place greater emphasis on checking having been carried out in advance by the 
competitors' National Aero Clubs. To back up this it is important that the competitors have access 
to any official processing equipment (C.16.1.c), the spot checks are carried out (C.12.d) and the 
models of the top three placing competitors are checked in detail (C.12.e). 

3.A2A.5. Timekeeping 

This is often a most difficult part of an Open International. The timekeepers should be experienced 
free flight aeromodellers with good eyesight and be familiar with the rules of the event. They should 
be issued with copies of the relevant rules and a briefing sheet on the style of Appendix B. 

Supplying an adequate number of timekeepers for an Open International is often more difficult 
than for a Championships - there may be a much greater number of competitors and the organisers 
may have smaller resources of manpower available. Starting pole positions should be allocated 
by draw for the first round, but with the possibility of constraining the draw to select people able to 
speak the same language at each pole as far as possible. Competitors at a pole fly one at a time 
in an order preferably established by mutual agreement of the competitors for each flight; in the 
event of disagreement at a pole, the official timekeeper at that pole may impose a flying order, 
subject to appeal to the FAI Jury. 

It is preferable that the organisers supply at least one official timekeeper at each starting position 
in order to retain custody of the score cards, to observe that correct procedures are followed and 
to act as a contact point at that position. At least one official timekeeper at each position should 
be able to converse in one of the official languages of the event. Two timekeepers are required for 
each official flight; in the event of the organisers not supplying both timekeepers per position, then 
the required timekeepers should be other competitor(s) flying from that position or a helper of the 
other competitors. The official timekeeper at the position should ensure that all competitors 
undertake their fair share of help in the timekeeping and that there is always someone ready to 
help him time the next flight. Any dispute in undertaking timekeeping help should be referred to 
the FAI Jury and the organisers should be able to call upon a small number of additional 
timekeepers to allow timekeeping to continue at the pole during a dispute. 

It is not permissible to reduce the timekeeper requirement by increasing the number of competitors 
at each starting position. Sufficient positions should be established to allow each competitor at 
least 10 minutes to fly if the round time is evenly distributed between all the competitors. The 
official timekeeper should draw the attention of the FAI Jury to any competitor taking a significantly 
longer time to fly than his fair allocation of round time. 

Since the official timekeeper at each pole may be more actively involved in organising activities at 
his position than is the case at a Championship, it is even more important that the contest director 
arranges good communications with the timekeepers. There should be a frequent runner service 
between all the timekeepers and the contest director and clear audible or visual signals should be 
available for the timekeeper to call the contest director and hence the FAI Jury in the event of any 
difficulty. 

The requirements for processing scores and for timekeeping equipment are the same for Open 
Internationals as described previously for Championships. It is important that when competitors 
assist in the timing of flights they should be correctly equipped with stopwatches and binoculars 
according to the FAI specifications. Familiarity of operation is important with these devices and so 
they should supply their own stopwatches and binoculars if these are acceptable, otherwise they 
should observe a flight with spare equipment supplied by the organiser and held by the official 
timekeeper. 
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PŘÍLOHA 2, DOPLNĚK B  
 

INSTRUKCE PRO POUČENÍ ČASOMĚŘIČŮ VENKOVNÍCH VOLNÝCH KATEGORIÍ 

Povinnost časoměřičů je spravedlivě sledovat a zaznamenávat časy letů soutěžících. Přitom se musí řídit 
pravidly Sportovního řádu FAI a musí také zajistit, aby lety byly prováděny v souladu se Sportovním řádem. 
Pro dosažení objektivních sportovních výsledků je nezbytné, aby časoměřiči jednali tak, aby soutěžícím 
poskytli co největší možnost k uskutečnění jejich letů. 

Den před soutěží by organizátoři měli uspořádat pro časoměřiče krátkou informační schůzku, prodiskutovat 
s nimi pravidla a vysvětlit logistické a provozní postupy, které mají být během soutěže dodržovány. Měl by 
být rozdán seznam časoměřičů a jejich rozdělení na startoviště. 

Následuje několik podrobných bodů týkajících se úlohy měření času, konkrétně zaměřené na na měření 
času na Mistrovstvích, ale také na veřejných mezinárodních soutěžích (viz závěrečná poznámka). 

3.A2B.1. Zahájení soutěže  

Časoměřiči musí být na určeném startovišti nejméně 10 minut před zahájením prvního kola. Měli 
by mít připraveny stopky, dalekohledy, stativy (jeden na startovišti), bodovací karty, pera, věci 
v úschově, židle a případné další potřeby. 

3.A2B.2. Věci v úschově  

V kategorii F1C musí být standardní palivo stále pod kontrolou pořadatelů (časoměřičů), ale 
soutěžícím by měl být umožněn přístup k palivu před začátkem každého kola. To jim umožní, aby 
byli připraveni k letu na začátku kola: mohou odebrat palivo, vypláchnout palivovou nádrž a naplnit 
ji. 

Přistupovat k věcem v úschově kdykoli během soutěže může i více soutěžících zároveň za 
předpokladu, že si časoměřiči udržují dohled nad předměty. Mezi jednotlivými koly by měl jeden 
časoměřič odnést věci příslušného týmu v úschově na další startoviště tohoto týmu, zatímco druhý 
časoměřič čeká na svém startovišti na doručení vybavení dalšího týmu k letu na tomto startovišti. 

3.A2B.3. Příprava na měření letu 

Když je soutěžící připraven provést let, musí časoměřiči zkontrolovat jeho jméno a číslo ve 
výsledkové kartě. Musí být zkontrolováno identifikační číslo nebo písmeno na modelu v porovnání 
s čísly uvedenými na výsledkové kartě a zaznamenáno jako identifikace modelu použitého pro 
tento let. Na Mistrovstvích musí časoměřiči zkontrolovat, zda byl model převzat (orazítkován nebo 
jinak označen) při přejímce modelů. Časoměřiči musí zkontrolovat, že má model na křídle 
olympijskou identifikaci země soutěžícího, jakož i licenční číslo FAI (nebo národní licenci) 
soutěžícího. To je zvláště nutné, a to i při veřejných soutěžích Světového poháru. 

Časoměřiči se musí seznámit s tvarem a barvami modelu, aby ho mohli později rozeznat od 
ostatních. Měli by si zkontrolovat nastavení dalekohledu a vynulovat stopky. 

3.A2B.4. Měření doby letu  

Časoměřiči musí zkontrolovat, že byl model vypuštěn v průběhu kola, tj. v době mezi začátkem a 
koncem příslušného kola. Také by měli zkontrolovat, že byl model vypuštěn ve vzdálenosti do 5 m 
od středu startoviště (model se před startem může nacházet dále, ale v okamžiku vypuštění by 
měl být nejdále 5 m od středu startoviště).  

Model by měl být během letu pečlivě a nepřetržitě sledován. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována letům započítaným jako pokus z jakéhokoliv důvodu nebo při zjištění srážky modelů. 
Pokud nastane některá z těchto událostí, musí být informován vedoucí družstva. 

V kategorii F1A by měl být informován vedoucí družstva v okamžiku, kdy je model tak daleko, že 
nelze určit okamžik je vypuštění ze šňůry. Podobně by v F1C měla být příliš dlouhá doba chodu 
motoru okamžitě nahlášena vedoucímu týmu. Je obtížné přesně změřit dobu chodu motoru; 
časoměřiči by se měli snažit co nejlépe posoudit okamžik, kdy se motor zastaví, obvykle 
posloucháním zvuku motoru a bez ovlivnění polohy modelu. Pokud by hluk jiných běžících motorů 
znemožnil změření přesného času chodu motoru, měl by se takový čas uznat za platný a výhoda 
pochybnosti by měla být dána soutěžícímu namísto zaznamenávání nepřesné dlouhé doby.  

Měly by být dodržovány pokyny pro používání dalekohledu obsažené ve Sportovním řádu. Je 
důležité, aby se dalekohled během letu používal dostatečně brzy, aby bylo snadné zachytit 
správný model. Pro podepření dalekohledu, by měl být použit stativ, pokud je k dispozici, ten je 
zvláště užitečný při měření dlouhých rozletových letů nebo při silném větru. 

Pokud hrozí nebezpečí, že se model ztratí z dohledu za místní překážkou, měli by se časoměřiči 
posunout co nejdále (poloměr 10 m od startoviště) tak, aby byl model co nejdéle v dohledu 
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(F1.2.5). Je třeba se vyhnout jakémukoli rozptýlení pohledem na stopky za účelem kontroly 
průběhu letu, protože to znamená odvrácení pozornosti od samotného modelu. 

Časoměřiči by si měli včas stoupnout tak, aby jim překážky nebo osoby nebránily ve výhledu na 
nízko letící modely. 

3.A2B.5. Záznam o letu  

Pokud byl let pokusem, mělo by to být zaznamenáno ve výsledkové kartě. Na konci měřeného 
letu by se měl vypočítat průměr časů změřených na obou stopkách a zapsat čas zaokrouhlený na 
celou vteřinu. Pokud to výsledková karta umožňuje, čas by měl být zapsán v minutách a vteřinách 
jak je na stopkách a pak také jen ve vteřinách. Na Mistrovstvích by měl vedoucí družstva podpisem 
potvrdit, že byl se zapsaným časem seznámen. Zápis by měl být proveden co nejrychleji, pokud 
další soutěžící čekají na let. Vyplněné výsledkové karty by měla od časoměřičů vybírat osoba 
pověřená pořadatelem a předávat výsledky na výsledkovou tabuli a stanovení pořadí. 

3.A2B.6. Protesty  

Spor, který nelze vyřešit mezi časoměřiči a vedoucím týmu, musí být postoupen řediteli soutěže 
nebo jury FAI. Časoměřiči by během sporu neměli opustit své místo, ale měli by pokračovat 
v měření, jak požadují ostatní soutěžící na startovišti. Pokud spor není vyřešen v průběhu kola a 
soutěžící by mohl mít nárok na opravný let v případě uznání protestu, měli by mu časoměřiči 
umožnit letět opravný let. Čas by měl být zaznamenáván samostatně do vyřešení sporu. Opravný 
let musí být proveden před koncem kola. 

V případě rozletu lze protest vyřešit pomocí dat zaznamenaných elektronickým výškoměrem. 
Takový protest musí být vyznačen na výsledkové kartě spolu s rozporovaným časem rozletového 
kola. 

3.A2B.7. Veřejné mezinárodní soutěže 

Povinnosti časoměřičů jsou podobné těm na Mistrovstvích. Na jednom startovišti může být jen 
jeden oficiální časoměřič a druhý časoměřič může být například vylosován ze soutěžících 
čekajících na let apod. Výsledkové karty by měl mít oficiální časoměřič a ten také musí vyřešit 
jakýkoli spor mezi soutěžícími na svém startovišti, např. pokud jde o pořadí na startu nebo čas 
potřebný k letu. 
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ANNEX 3 A GUIDE FOR THE ORGANISERS OF FAI INDOOR FREE FLIGHT 
COMPETITIONS 

This issue is based on the Guide approved in 1999 with modifications to reflect changes to the FAI Sporting 
Code Section 4 up to the 2016 edition. 

3.A3.1. Objective 

This document is intended to specify guidelines for the organisation of indoor free flight 
international contests, for the benefit of both the organisers and the competitors. It is emphasised 
that recommendations are given and these do not have the same status as the binding regulations 
in the FAI Sporting Codes. However, since it is widely distributed and should be regarded as the 
standard for international competitions, organisers should avoid confusion by announcing in 
advance any changes from this guide such as may be necessary to suit local circumstances. These 
changes should be approved by the CIAM Bureau for a Championship or by the appointed FAI 
Jury for an Open International event.  

This guide is applicable to World and Continental Championships in class F1D. Organisers of 
Championships should note the administrative advice given in the CIAM general guide on the 
organisation of Championships. For organisers of FAI Open International events, appendix A gives 
changes and comments appropriate to Open Internationals for F1D, F1L, and F1M classes.  

Where this guide refers to the FAI Sporting Code Section 4 the relevant paragraph is quoted in 
brackets.  

3.A3.2. Site 

A good flying site is of primary importance to any indoor competition. In fact there are so few sites 
suitable for F1D that the availability of a suitable site is central to the whole concept of organising 
a Championships. The main determining factor governing the suitability of a site should be the 
successful demonstration of F1D flying in the site for local or national competitions. The individuality 
of sites makes a list of requirements meaningless but the factors to be considered include:  

Size and height of the hall - there must be an adequate area over which the height is close to 
the maximum, to allow enough space for models to use the height for maximum climb (this is 
reflected in the ceiling category definition 3.4.12); 

Adequate and clear flat floor space, especially under the highest part of the ceiling; 

A minimum of obstructions in the airspace (hanging ropes, cables, lights, etc); 

Walls and ceilings not made of materials likely to trap models on contact; 

Adequate lighting, especially in model preparation areas on the floor and up to the ceiling for 
model observation and steering; 

The hall should be as airtight as possible (closed doors, windows, etc) to minimise draughts; 

The organiser must have complete control of access to the building (for example, to keep 
visitors under control but allow competitors unhindered access to the site); 

Minimum influence of external weather on the inside air conditions (rainproof, minimum interior 
heating from the sun, etc). 

Aside from the hall itself a Championship requires: 

a) ease of access for competitors arriving by road or by public transport and via international 
ports and airports; 

b) availability of adequate and reasonably priced accommodation for all competitors, team 
managers, officials, and at least some supporters and helpers; 

c) time taken to travel between the official accommodation and the flying site (desirably this 
should be less than 30 minutes); 

d) availability of local hotels for additional supporters. 

When offering a site in a Championships proposal to the CIAM, the National Aero Club must give 
a detailed description of all the aspects discussed above, including especially a detailed plan and 
profile of the site with measurements. The accommodation facilities must be described and the 
entry fee stated, split into an obligatory part and an optional part for food and accommodation 
(C.15.5). These fees should be justified to CIAM by including an estimated income and expenditure 
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budget for the Championship. CIAM should be given accurate scale drawings of the hall and details 
of transport connections to the venue, with regard to competitors travelling with large boxes. 

For a site not previously used for Championships it should be arranged for a CIAM representative 
from another country to visit the flying site while it is being used for a national competition or practice 
flying. This official may be a member of the CIAM Bureau, or the Chairman or a member of the 
CIAM Free Flight Subcommittee, a CIAM Delegate, or a member of the FAI Jury at a recent Indoor 
Championships. In the case of CIAM Delegates or CIAM Bureau members the chosen 
representative should have recent experience of indoor flying. The CIAM representative should 
discuss the site with internationally known and respected modellers who fly F1D and regularly use 
the proposed site.  

Well in advance of the event, information should be sent to National Aero Clubs and members of 
the FAI Jury, including a description of the site and any special features. Maps should be given 
showing the location of the flying site, the accommodation and the participants' registration point 
relative to roads and local towns. 

3.A3.3. Timetable  

The time of year for the contest should be chosen to minimise the effect of external weather on the 
indoor flying conditions in the hall.  

It is required (C.16.1.d) that at least one practice day be provided before the contest. It is often 
arranged that the opening ceremony takes place during the practice day: if this is done then the 
interruption to the practice flying should be as short as possible, whether the ceremony is held in 
the hall or elsewhere. 

There are no defined round times or other constraints on the timetable for F1D competitions. The 
only requirement is that each competitor is allowed 6 flights. The scheduling of these flights 
depends on local circumstances and also on the number of competitors in the event. If the number 
of competitors is so large that there are likely to be enforced delays on launching (to prevent there 
being too many models in the air at once) then the timetable must allow more time for flights.  

The most common arrangement for World Championships is to have 2 flights per day spread over 
3 competition days; 3 flights per day over 2 days has been used for some Championships at large 
sites and for Continental Championships with smaller numbers of entries. It is convenient but not 
essential if each competition day is subdivided into rounds; this helps to spread the flights through 
the day and allows a better appreciation of the current results as the competition develops. Each 
round should be long enough to allow time for all competitors to fly and also to take reflights in the 
event of collisions, but not excessively long otherwise conditions may vary too much during the 
round. Time must be allowed for practice flying during each competition day, for example at the 
beginning and end of the day and possibly also in a break between rounds. 

The published timetable should include the starting and finishing times of the rounds and practice 
times. The finishing time of a day or a round must refer to the last launch time: remember that a 
flight launched just before this finishing time may continue for a considerable time after the 'finishing 
time', for example 45 minutes. No other activity should be scheduled during this period after the 
last launch time. The timetable should also include the time and place of: 

a) a meeting of the organisers with the team managers after arrival and also in the evening 
before each contest flying day; 

b) briefing meetings for the timekeepers; 

c) an opening ceremony; 

d) an awards presentation ceremony for the award of FAI Trophies and Diploma to the winners. 

It is important that at least some members of the FAI Jury are invited to and are present at each of 
these functions, that is: each team managers meeting, the timekeeper briefing, the opening and 
the awards ceremonies. 

Copies of the timetable should be distributed at least 2 months in advance to those National Aero 
Clubs that have indicated their intention to participate, with points of detail supplied if necessary in 
hand-outs upon arrival at the event. 
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3.A3.4. Flying Site Organisation 

This section of the guide concerns the running of the flying site on contest days. While split into a 
number of headings here, it is essential that all aspects of the organisation are closely integrated. 

3.A3.4.1. Officials 

Separate spheres of duty require a contest director, a chief timekeeper and a site organiser: 

The contest director takes overall control and is responsible for contact between the team 
managers, chief timekeeper, the model processing staff, other officials and the FAI Jury. He should 
arrange for contacting the Jury immediately in the event of a protest being received under rule 
C.20. 

The chief timekeeper is in charge of all aspects of timekeeping and recording and displaying 
scores, discussed in section 5 of this guide.  

The site organiser takes care of administrative and logistic matters not immediately impinging on 
the contest flying. He has specific responsibility to control access to the hall and to prevent actions 
likely to damage models or disturb the air in the hall, for example ensuring that doors and windows 
are closed and that only people directly involved with the flying walk around the floor or near 
models. All obstructions should be kept to a minimum in any area where competitors may need to 
go to steer models. The site organiser shall also enforce a ban on the use of flash lights or high 
intensity lights by photographers during practice or the competition (these can act to blind 
competitors during delicate operations on their models). The site organiser should also have staff 
available to retrieve models which become caught on the structure of the building and which cannot 
be retrieved safely by competitors. 

In addition, interpreters must be available at all stages of the Championships for languages 
sufficient to allow communication between the main officials, team managers and the FAI Jury. An 
essential minimum is to ensure that these three categories of people are able to communicate via 
the official languages specified for the Championships The smooth running of the event is aided 
by also supplying interpreters for teams which are unable to converse in any of the official 
languages. 

3.A3.4.2. Equipment 

The basic essentials for processing F1D models are devices to confirm that the weight of the model 
exceeds the specified minimum and that the weight of the motor does not exceed the specified 
maximum and dimensional checks to confirm that the wingspan, wing chord and tail span are within 
the specified maxima. These items of processing equipment will usually need to be produced 
especially for the purpose. They may be well engineered mechanical devices (such as two 
weighted strings at the correct spacing for the wingspan check) or may employ electronic 
equipment according to local availability. Whatever form of equipment is used it must be reliable 
and accurate. It must be set up on firm bases, shielded from draughts, and set up in a position 
which does not obstruct flying but which is accessible for models to be processed before going on 
to the floor to fly. Only the processing official, the competitor and their helpers should be allowed 
near the processing equipment. A means of marking models should be available, such as coloured 
soft pens. 

An official clock, reading to the nearest second, should be used to time the rounds or start and 
finish times. It should be accurate throughout the day and should not be adjusted after the start of 
the contest. The clock should be available for reference by competitors and defines the timetable 
as published, unless changes have been announced. The start and finish of rounds should be 
marked by audible signals or announcements. A public address system may be helpful for 
communications from the organisers, calling for the Jury, making additional announcements on 
round times, etc, but its use should be kept to a minimum. No music may be played during the 
competition. Communications for competitors must be made in all official languages. 

Equipment is necessary for processing the flight times recorded by the timekeepers and a 
scoreboard or suitable computer display is essential for showing latest results. The equipment 
required by timekeepers is discussed in section 5. All equipment shall be checked by the FAI Jury 
before the beginning of the competition. 

3.A3.4.3 Facilities 

Refreshment, toilet, and first aid are required in the immediate vicinity of the hall (but not obstructing 
the flying area). Arrangements should be made to supply food during the day to competitors (and 
those helpers who have paid for official food) and the arrangements for this must be announced in 
advance. If lunch is served away from the hall during the competition it must be only a short 



Příloha 3 - Průvodce pro pořadatele soutěží halových volných modelů 

SC4_VOL_F1_FreeFlight_20 Platnost od 1.1.2020 Strana 64 

distance away; if it is served at the flying site it must not be in a position to interfere with flying when 
this is in progress.  A transport service should be provided to take competitors between the official 
accommodation and the flying site, with the bulk of this required well before the scheduled start of 
contest flying and after the close of flying, but with a less intensive service required during the day. 
The organisers must indicate suitable car parking places for competitors and also positions for 
delivery of model boxes to the hall entrance. 

3.A3.5. Model Checking 

There are three phases to this operation with the following requirements: 

1) The first phase, before the competition starts, involves checking that each competitor holds 
a valid FAI Sporting Licence (C.6). If the Sporting Licences are impounded during the event, 
plans should be drawn up for returning them at the end of the competition. 

2) The competitors must be allowed access to the official processing equipment to measure 
model characteristics (C.16.1.c). 

3) The third phase of checking requires that during the competition the organiser should 
measure the relevant characteristics of each model when it is used for an official flight. For 
F1D this means checking model weight and wingspan before the flight and the weight of the 
rubber motor before or after the flight (F1.3.2). 

The equipment required for processing (see also Section 3 Equipment) thus includes: 

A means of marking processed models; 

A means of accurately checking the weight of models; 

A means of accurately checking the weight of rubber motors; 

Means of accurately confirming that wingspan, wing chord and tailspan meet requirements. 

3.A3.6. Timekeeping 

This is a most important aspect of any free flight competition. The people chosen for duty as 
timekeepers should have good eyesight and have some experience of the task, preferably being 
active aeromodellers. They should be familiar with the rules of the event; to reinforce this a detailed 
briefing meeting should be held before the event and the timekeepers should be issued with copies 
of the rules and a briefing sheet, such as presented in Appendix B.  

Two timekeepers are required for each national team at Championships. There are a number of 
possibilities for allocation of timekeepers: timekeepers may be allocated to teams at random for 
each round of for each day, or the same timekeepers may be assigned to a national team for the 
entire competition. The former method has the merit of mixing the expertise of timekeepers 
between the teams without forming any close association or support for "their" team, whereas the 
latter has the merit of enhancing efficiency through familiarity of teams and timekeepers. 

The same pair of timekeepers may work together for the entire competition or the pairing may be 
changed for each day. A few spare timekeepers should be available to cover for any timekeeper 
who must unavoidably leave his position during the day (but substitution should not take place 
during a flight unless in exceptional circumstances). Alternatively all timekeepers may be kept in a 
central pool and called forward as required for each competitor as he has been processed ready 
for flight. It is most important that all timekeepers should be ready for duty at the start of each 
round. 

Equipment required for each timekeeper includes: at least one stopwatch of at least the accuracy 
specified (3.4.9), score cards on a board with pens, briefing sheets, a means of identification to 
competitors and team managers, and a chair or mattress or couch from which long flights may be 
observed comfortably. At least one of the timekeepers in each pair must have an additional watch 
suitable for accumulative timing of the time for which the propeller is stopped during steering.  

The timekeepers should write down the results in exactly the form in which it is recorded on the 
stopwatch (for example, as minutes and seconds) to avoid conversion errors. The score cards 
should include a second copy facility so that a copy of the recorded result for each flight may 
immediately be given to the team manager. After the results have been recorded the score cards 
should be taken to a central scoring desk. Here any appropriate conversions should be made (for 
example, into seconds) and the score recorded on a master sheet. If a computer is being used for 
processing the results, the scores should be entered into it after recording them on the master 
sheet and programs should obviously be carefully checked and regular copies of data made to 
safeguard the smooth and accurate preparation of the results. A public scoreboard or computer 
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displays should be updated to show latest individual and team scores and positions as soon as 
possible (C.16.1.f). 

Written copies of the results should be prepared at the close of the event and handed out to team 
managers, competitors, supporters and press representatives. Results must also be sent to the 
FAI and participating National Aero Clubs within one month (C.13.6). 
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ANNEX 3, APPENDIX A  

 

A GUIDE FOR THE ORGANISERS OF FAI INDOOR FREE FLIGHT OPEN 

INTERNATIONALS 

The organiser of Open Internationals has the same responsibility to run an event according to FAI regulations 
as does the organiser of a Championship. There is a greater need to ensure fair arrangements for all 
competitors since they are not assisted by the formal representation through the team manager that they 
have at a Championship.  

Many of the points given in the Guide for Championships organisers are still appropriate to Open 
Internationals and in the following Guide emphasis is placed on the differences. In addition to F1D, Open 
Internationals may also include competitions for the F1L, F1M, F1N and F1R. 

3.A3A.1. Site 

A good flying site is as important for an Open event as it is for Championships. The major point of 
difference is that there is no requirement to supply official accommodation and catering. This places 
increased emphasis on the need for hotels and other accommodation near to the flying site. 

The inclusion of an event on the FAI Contest Calendar requires submission of a completed CIAM 
application form with the appropriate fee. General information together with the entry forms should 
be sent to National Aero Clubs and to any individual requesting them. Detailed maps showing the 
location of the flying site and the registration office should be sent to all registered competitors. 

3.A3A.2. Timetable 

It is likely that there will be little opportunity to make the schedule for an F1D Open International 
significantly shorter than that for a Championship. While there is a relaxation of the team flying 
routine at a Championship it is likely that the major constraint on round length will be the number 
of models which may be allowed in the air at any one time without undue risk of collision. Depending 
on the numbers and the site, a schedule of three rounds per day for two days is probably the 
shortest possible.  

The smaller model classes, F1L and F1M, are characterised by quicker flight preparation time, 
shorter flight times, and the possibility of allowing more models in the air at the same time. These 
factors combine to allow a shorter timetable, but there may not be adequate time to complete a 
whole competition within one day. These models should not be scheduled to fly concurrently with 
F1D models. 

On other aspects of the timetable, note that competitors will still require practice time, but it is likely 
that meetings and ceremonies will be simpler and shorter than those for Championships. Details 
of the complete timetable should be sent in advance to all registered competitors, with any 
necessary points of clarification supplied in hand-outs upon arrival at the event. 

3.A3A.3. Flying Site Organisation  

The comments under this heading in the Championships Guide are equally applicable to Open 
Internationals, with the addition of some different or extra equipment for processing F1L and F1M 
models.  

3.A3A.4. Model Checking  

All of the comments on model checking for Championships remain valid for Open Internationals. It 
is necessary to allow for the differences in characteristics of the additional classes and for the extra 
quantities to be verified. Class F1L requires checks to be made on wingspan, wing chord, ratio of 
tail area to wing area, and the minimum weight; furthermore the form of structure and design must 
be verified to meet the specifications. F1M models require checks on the wingspan, model weight 
and rubber motor weight. 

3.A3A.5. Timekeeping 

This is just as important as in a Championship and it may be more difficult to obtain enough skilled 
people to act as timekeepers. The timekeepers should be experienced aeromodellers with good 
eyesight and be familiar with the rules of the event. They should be issued with copies of the 
relevant rules and a briefing sheet in the style of Appendix B.  
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The requirements for processing scores and for timekeeping equipment are the same for Open 
Internationals as described previously for Championships.  
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PŘÍLOHA 3, DOPLNĚK B  

 

INSTRUKCE PRO POUČENÍ ČASOMĚŘIČŮ HALOVÝCH VOLNÝCH KATEGORIÍ 

Povinnost časoměřičů je spravedlivě sledovat a zaznamenávat časy letů soutěžících. Přitom se musí řídit 
pravidly Sportovního řádu FAI a musí také zajistit, aby lety byly prováděny v souladu se Sportovním řádem. 
Pro dosažení objektivních sportovních výsledků je nezbytné, aby časoměřiči jednali tak, aby soutěžícím 
poskytli co největší možnost k uskutečnění jejich letů. 

Den před soutěží by organizátoři měli uspořádat pro časoměřiče krátkou informační schůzku, prodiskutovat 
s nimi pravidla a vysvětlit logistické a provozní postupy, které mají být během soutěže dodržovány. Měl by 
být rozdán seznam časoměřičů a jejich přidělení družstvům (národním týmům), pokud nebudou časoměřiči 
vyvoláváni při požadavku ze startoviště. 

Následuje několik podrobných bodů týkajících se úlohy měření času, konkrétně zaměřené na na měření 
času na Mistrovstvích, ale také na veřejných mezinárodních soutěžích. 

3.A3B.1. Zahájení soutěže 

Časoměřiči musí být připraveni k měření nejméně 10 minut před zahájením prvního kola. Měli by 
mít připraveny stopky, bodovací karty, pera, a připravit si židle (pokud se používají) tak, aby mohli 
sledovat lety. 

3.A3B.2. Příprava na měření letu 

Když se soutěžící připravuje provést let, musí časoměřiči zkontrolovat jeho jméno a číslo ve 
výsledkové kartě. Převzetí (kontrola) modelu musí být provedena z takové vzdálenosti, aby to 
nerušilo soutěžícího nebo nepoškodilo model, ale zároveň aby se zajistilo, že model mezi 
přejímkou a startem nebyl změněn ani vyměněn. Časoměřiči se musí seznámit s tvarem a 
charakteristikami modelu, aby ho mohli později rozeznat od ostatních. Měli by si vynulovat stopky. 

3.A3B.3. Měření doby letu 

Časoměřiči musí zkontrolovat, že byl model vypuštěn v průběhu kola, tj. v době mezi začátkem a 
koncem příslušného kola.  

Model by měl být během letu pečlivě a nepřetržitě sledován. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována začátku letu, kdy může být let započítán jako nezdařený. Model musí být sledován, aby 
se zjistilo, jestli nedošlo ke kolizi s jiným letícím modelem nebo jiným soutěžícím provádějícím 
stírování. Pokud k tomu dojde, musí časoměřiči okamžitě informovat soutěžícího nebo vedoucího 
družstva, že došlo ke kolizi. Časoměřiči by měli pokračovat v měření letu až do jeho konce, pokud 
soutěžící nedá najevo, že nechce, aby tento let byl započítáván. Soutěžící může tuto volbu provést 
kdykoliv, nejpozději však do dvou minut po ukončení letu. Pokud se rozhodne let opakovat, potom 
musí projít plnou procedurou převzetí a kontroly modelu (může použít jiný model). 

Dalším hlavním úkolem časoměřičů je sledovat stírování (navádění) modelu soutěžícím. To musí 
probíhat v soulahu s pravidly, která by měla být za tímto účelem pečlivě nastudována. Patří sem 
zejména následující: 

a) Stírování by mělo být prováděno pouze v okamžiku, pokud hrozí srážka s budovou nebo 
jinými modely. 

b) Stírování musí provádět sám soutěžící 

c) Nesmí být znatelně měněna výška letu modelu (ani nahoru ani dolu) 

d) Je potřeba dbát na to, aby nebyly ovlivněny jiné modely 

Kromě pozorování správného průběhu stírování, musí časoměřiči sledovat vrtuli a dobu, na jakou 
se případně v průběhu stírování zastaví. Doby zastavení vrtule by se měly nasčítat na dalších 
stopkách, zatímco stopky měřící dobu letu by měly pokračovat v měření tak, jak je popsáno ve 
Sportovním řádu. 

Po celou dobu mají časoměřiči plnou volnost pohybu po obvodu haly, aby mohli co nejlépe 
sledovat model a stírování. Přitom však musí být opatrní, aby nenarušovali let ostatních modelů.  

3.A3B.4. Záznam o letu  

Pokud byl let nezdařený nebo pokud došlo ke kolizi a soutěžící se rozhodl k opakování letu, měli 
by to časoměřiči zaznamenat do výsledkové karty. Jinak by měli po ukonční letu zaznamenat 
dosažený čas. Aby se předešlo možnému nedorozumění nebo chybě, je nejlepší zapsat časy tak, 
jak jsou zobrazeny na stopkách. Pak lze provést a zaznamenat příslušné výpočty: odečíst 
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změřenou dobu zastavení vrtule při stírování a vypočítat průměr časů změřených na obou 
stopkách a zapsat čas zaokrouhlený na celou vteřinu. Vyplněné výsledkové karty by měli 
časoměřiči předat na zpracování výsledkové tabule a stanovení pořadí. 

 

3.A3B.5. Protesty  

Spor, který nelze vyřešit mezi časoměřiči a vedoucím družstva, musí být postoupen řediteli 
soutěže. Časoměřiči by měli pokračovat v měření, pokud se protest stane v průběhu měřeného 
letu. Pokud spor není vyřešen v průběhu kola a soutěžící by mohl mít nárok na opravný let 
v případě uznání protestu, měli by mu časoměřiči umožnit letět opravný let, pokud o něj požádá 
soutěžící nebo vedoucí družstva. Čas by měl být zaznamenáván samostatně do vyřešení sporu.  
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ANNEX 4 FREE FLIGHT RANKING 

The purpose of the Free Flight Ranking is to demonstrate the relative merit of performances by competitors 
on a continued basis.  

1. Classes 

F1A, F1B, F1C, F1E. 

2. Competitions 

All Free Flight World and Continental Championships and all Free Flight World Cup events are 
included. 

3. Updating the list 

The effective date for updating ranking list will be every 2 months starting from March 1 in each year 
and continuing until the last competition of the year has been completed. The list will be published 
when the results of all competitions up to that date have been received. 

4. Points from events 

For every event the competitors’ scores will consist of two components: 

a) A results component. This consists of points awarded on the same basis as World Cup points 
for competitors finishing in the top half or top 24 of the results list. Bonus points are given in 
accordance with the current World Cup bonus allocation. 

b) An event ranking position component. This measures how well the competitor has performed in 
an event compared to the result which would be expected from his current position in the ranking.  

To calculate this all the competitors in the competition are placed in the order in which they appear 
in the current ranking. Any competitors not previously on the ranking list will be assumed to be 
equally placed at the bottom of the ranking list. Each competitor is allocated points according to the 
difference between their actual position in the competition and the position calculated according to 
the ranking list. One point is awarded for every 3 places different, positive if placed better than 
ranking position, negative if below ranking position. 

5. Expiry of scores 

A time limit is applied to competitions at the time of updating the ranking list. The points obtained for 
events held within the last 12 months will be counted in full. Any points obtained from events held 
during the period from 12 months to 24 months will be reduced by a factor varying linearly according 
to the time in that period, reaching a factor of zero at 24 months. Thus competitions do not count for 
ranking after two years. 

6. Ranking score 

A ranking score for a competitor is calculated according to the following scheme: 

a) The points total for each event is obtained by adding together the points scored under (4a) and 
(4b) and factoring down the result if the event was more than one year before the ranking date 
as defined in (5) and rounding down to whole points. 

b) A competitor may count his best 6 positive points totals.  This may include any eligible events, 
without limitation on organising or venue countries. 

c) All negative results are counted. 

d) The ranking score is the total of the eligible totals from (b) and (c). A negative ranking score will 
be treated as zero. 

7. Starting ranking 

The defined scheme will be followed for competitions over a 2 year period in advance of the start of 
official ranking. At the start of that 2 year period the ranking list is defined by the final points and 
position in the World Cup of the previous year. These initial World Cup points are subject to the 
expiry of scores factor as defined in (5) so that they cease to contribute to scores by the start of the 
official ranking. 

 


