
MUDELIKLASSIDE F3A Sport ja F3A FAI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND (2017)

Eesmärk 
Selgitada välja Eesti Vabariigi meister mudeliklassides F3A Sport, F3A A-16 ja F3A FAI 
ning populariseerida sportlikke eluviise.

Aeg ja koht 

Etapp Kuupäev Koht Märkused
I 29.09.2017 Hüüru Lennuväli (Kollane)
II 18.06.2017 Hüüru Lennuväli (Kollane) Jäi ära osalejate vähesuse tõttu
III 02.07.2017 Hüüru Lennuväli (Kollane) Jäi ära osalejate vähesuse tõttu
IV 16.07.2017 Hüüru Lennuväli (Kollane) Jäi ära osalejate vähesuse tõttu

Juhul kui halva ilma või mõne muu võistlust segava asjaolu korral ei ole võimalik etappi pidada 
muudetakse see kokkuleppel enamuse registreerunud võistlejatega. NB! Info Muutunud 
etapiaegadest pannakse üles mudelismifoorumi F3A alateemasse: 
http://foorum.pistik.com/viewforum.php?f=18  .
Kogunemine ja registreerumine võistluspäeval kell 12.00. Võistluste algus kell 14.00. Ühel 
võistluspäeval peetakse kõigi klasside etapid. 
Informatsioon lennuväljadest aadressil http://forum.pistik.com/viewtopic.php?t=1277. 
Eelregistreerimine vähemalt nädal enne võistlust leheküljel www.pistik.com soovitatav! 
Kontakteeruda võib ka otse võistluste korraldajaga. 

Korraldajad: Tarmo Greenbaum, GSM: +372 58065607, tarmogr@gmail.com; Andres Madissoo, GSM:
+372 5259021, fliton40@gmail.com.

Reeglistik 
F3A Sport võistlused toimuvad „Mudeliklassi F3A Sport Eesti meistrivõistluste reeglistik (2016)“ alusel
ning F3A A-16 ja F3A FAI võistlused toimuvad Rahvusvahelise Lennuspordi Föderatsiooni (FAI) 
võistlusreeglistike alusel (Section 4 – Aeromodelling Volume F3 Radio Control Aerobatics 2017 
Edition). Vastavad dokumendid on saadaval Mudellennu Ühenduse kodulehel. FAI klassis lennatakse 
ainult P-17 kava ning finaale ei peeta.

Etapp 
Etapi toimumise eest vastutab korraldaja, kes tagab kohtunike kohalviibimise, lennusektori 
märkimise ja muu vajaliku. Osavõtumaks on 10€ täiskasvanutele ja 5€ noortele (kuni 19 a).

Võistlustulemuste arvestamine 
Etapi võitja saab 1000 p ning ülejäänud vastavalt proportsioonile. Eesti meistriks saab võistleja, kes 
kogub kolme parema etapi kokkuvõttes vastavas klassis kõige rohkem etapipunkte. Ülejäänud 
võistlejate paremusjärjestus arvutatakse analoogiliselt. Võrdsete punktide puhul arvestatakse hooaja 
jooksul saadud kõrgemaid kohti. Võistleja saab osaleda mitmes F3A klassis korraga, kuid sama etapi 
arvestuses ei tohi kasutada eri klassides sama mudelit. Võistlustel osalemiseks FAI litsentsi omamine

ei ole kohustuslik, kuid Eesti Meistrivõistluste arvestuses arvestatakse ainult FAI litsentsi omavate 
võistlejate tulemusi.

http://foorum.pistik.com/viewforum.php?f=18
http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3Aerobatics_2017
http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3Aerobatics_2017
http://baumtronics.com/f3a/2016/f3a_sport_reeglistik_2016.pdf
http://forum.pistik.com/viewtopic.php?t=1277
http://foorum.pistik.com/viewforum.php?f=18


Vanuseklassid 
Vanuseklasse meistritiitli jagamisel eraldi ei arvestata.

Autasustamine 
Etapi kolm parimat autasustatakse korraldaja äranägemise järgi. F3A võistlusklasside Eesti 
Meistrivõistluste I, II ja III kohta ning parimat noort autasustab Mudellennu Ühendus.


