
2021.a.  

EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 

RAKETIMUDELISMIS 

KLASSIDES S 4 A , S 6 A , S 9 A ja S10A 
 

1. Eesmärk – selgitada Eesti Vabariigi meister mudeliklassides  S4A , S6A, S9A ja S10A  

 

2. Aeg ja koht – võistlus koosneb kolmest etapist , mis toimuvad: 

 

                    19.juuni -     EMV I etapp:    S6A, S6A,S9A ja S10A  , Käina ,Hiiumaa  

 

                    17.juuli -      EMV II etapp:   S4A,S6A,S9A ja S10A , Käina ,Hiiumaa 

 

                    07.august -   EMV III etapp: S4A,S6A,S9A ja S10A , Käina ,Hiiumaa 

 

                    18.september -  Varuetapp 

 

Kogunemine ja registreerumine kell 11 00 võistluspäeva hommikul.  

Võistluste algus kell 12 00.  

 

 

3. Määrustik – võistlused toimuvad vastavalt FAI määrustikule, mille inglisekeelne tekst on saadaval ELF’i 

Mudellenuühenduse kodulehel määrustike all.   

 

4. Kohtunikud 
Iga klubi peab andma selleks, et klubi liikmete tulemused arvesse läheksid, peakohtuniku käsutusse vähemalt 

ühe  stopperi ja binokliga varustatud kohtuniku. 

 

5. Vanuseklassid – osavõistluse  punktiarvestus peetakse kahes vanuseklassis: 

 Sportlased, vanusepiiranguta 

 Noored, vanusega 19 aastat kaasaarvatud 

 

6. Võistlus – toimub konkreetse klubi (keskuse) korraldusel. Stardimaksu suuruse seeniorsportlastele määrab 

korraldaja, millest 10 € täiskasvanud osavõtja kohta läheb mudellennuühendusele.  Stardimaks 

juuniorsportalsele on 5 €, millest 3 € osavõtja kohta läheb mudellennu ühendusele.  

  

7. Võistluspäeva muutmine - väga halva ilmaprognoosi puhul võib võistluste läbiviimise päev muutuda. Võistluste 

korraldajad annavad klubide esindajatele võistluspäeva muutmist puudutava informatsiooni edasi hiljemalt 

planeeritud võistluspäevale eelnenud päeval kell 16.00. 

 

8. Võistlustulemuste arvestamine – meistrivõistlus on kolme etapiline ja võistluspäev kolme tuuriline. Võistluse 

võitja punktitulemus arvutatakse vastavalt tuurides lennatud lennupunktide summale.Kõik kes taotlevad Eesti 

Meistri tiitlit, peavad omama  kehtivat FAI litsentsi.Eesti Meister selgub kolme etapi tulemuste summast. 

Arvestust peetakse üld- ja noortearvestuses. 

 

9. Protest – protest tuleb esitada kirjalikult võistluste korraldajale ja maksta deposiit 50 € Deposiit tagastatakse 

protesti rahuldamisel 

 

10. Autasustamine  
 Osavõistluse parimaid autasustatakse  meene ja diplomiga korraldaja poolt 

 Klasside kokkuvõtte parimale noorele ja seeniorile rändkarikas 

 Meistrivõistluse parimate autasustamine toimub MLÜ hooaja lõpuüritusel. 


