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NALE KO
ONKURRE
ENCER
START-- OG VEN
NDEPUNKTSREG
GLER
1.

2.

GPS
S-LOGNING
GSPROCEDU
URE
1.1

GPS-logg
gere skal akttiveres mindsst 2 minutter før start (=take off) og være tændtt til efter lan-ding.

1.2

Piloterne afleverer IG
GC-filen til kkonkurrencele
edelsen som
m mail, eller andet elektrronisk medie
e
godkendtt af konkurrenceledelsen..

1.3

Piloten væ
ælger selv logningsintervval på maks. 10 sek.
1.3.1

Et loggerudfald på rute n mellem ve
endepunkterne på mindrre end 60 sekunder harr
normalt inge
en indflydelse
e på opgave
ens godkende
else med mi ndre det nettop optræderr
i forbindelse
e med passag
ge af et ”forb
budt område””.

1.3.2

Hvis både primær
p
og se
ekundær logg
ger viser udfa
ald i længeree tid end ét minut
m
betrag-tes piloten udelandet
u
ve
ed sidste fix før udfaldet, med mindrre det kan godtgøres, att
piloten ikke under udfald
det kan have
e trængt ind i forbudt lufttrum og/eller i tilfældet aff
svævefly me
ed motor, ha
ar brugt moto
or.

STA
ART- OG VE
ENDEPUNKT
TSREGLER
2.1

Generelt
2.1.1

Til dokumen
ntation for a
afgangstid, korrekt
k
passage af starttlinie, vendepunkter, an-komstlinien samt GPS-d
dokumentere
et udelanding
g anvendes G
GPS-logger.

2.1.2

Dokumenterrer den aflevverede logger ikke korrek
kt start/vendeepunktspassage kan del-tageren afle
evere logger nr. 2 som su
upplement til den første.

2.1.3

Ved konkurrencens beg
gyndelse får hver pilot en
n fortegnelsee over de ve
endepunkter,,
som kan an
nvendes und
der konkurrencen. Vende
epunkterne aangives på en
e liste med
d
koordinater i WGS-84 be
eregnet i gra
ader, minutter og 2 decim
maler af minutter.

2.1.4

Yderligere vendepunkte
v
er kan dog tiilføjes af kon
nkurrenceleddelsen i løbe
et af konkur-rencen, f.ek
ks. taget fra
a det nation
nale vendepunktskatalogg (se http://www.termik-ligaen.dk).

2.1.5

Startlinien kan
k tidligst åb
bnes 15 minutter efter, at alle fly i påågældende klasse har få-et tilbudt ops
slæb.

2.1.6

Startlinjen vil
v normalt væ
ære åben i 2 timer - dog kan kortere åbningstid meddeles
m
på
å
briefing.

2.1.7

Passage af startlinjen e
er obligatorisk og en flyvn
ning regnes for ugyldig, hvis startlin-jen ikke er passeret.
p
Se dog 2.2.5.
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2.1.8

2.2

Såfremt startlinjen passseres efter udløb af åbningstiden reggnes piloten som startett
ved udløb af åbningstide
en.

Startlinien ved hastighedsflyvnin
ng over opgiv
vet bane eller hastighedssopgave via angivne
a
arealer er en ret linje
e på 10 km læ
ængde vinke
elret på retnin
ngen mod fø
ørste vendepunkt og
med sta
artpunktet pla
aceret midt p
på linien.
2.2.1

Startlinjen anses
a
for korrrekt passere
et når linien mellem
m
to på hinanden fø
ølgende logpunkter skæ
ærer startlinie
en i retning mod
m 1. vende
epunkt.

2.2.2

Konkurrence
eledelsen ka
an ved dagen
ns briefing væ
ælge at anveende maks. højde
h
(QNH)
og maks. grroundspeed ((km/t) begræ
ænsning ved passage af sstartlinjen. Ve
ed briefingen oplyses
s maks. hastiighed. Ved første
f
annoncering af staartlinjens åbn
ningstid kan
konkurrence
eledelsen væ
ælge enten att:
2.2.2.1 Ang
give maks. hø
øjde. Dette gentages
g
frem
m til og med startlinjens åbning
å
og
kan ikke ændress eller
2.2.2.2 Ann
nullere anven
ndelsen af maks. højde og maks. hasstighed. Dette
e gentages
frem
m til og med startlinjens åbning
å
og ka
an ikke ændre
res.

Straf ved:
s. starthøjde
Overskridelse af maks
s. groundspe
eed
Overskridelse af maks

1. ga
ang
1point/5m
1point/5km/t

2.
2 gang
2point/5
2
m
2point/5km/t
2

3. gang og herefter
4point/5
5m
4point/5
5km/t

Til bestemmelse
b
e af højde an
nvendes IGC loggerens trrykhøjde.
2.2.3

Afgangstide
en er lig med tidspunktet for
f passage af startlinienn.
2.2.3.1 Afga
angstiden sæ
ættes til tidsp
punktet for det logpunkt, der er nærm
mest startlin-jen.

2.2.4

Dersom korrrekt startlinie
epassage ikk
ke kan dokumenteres, kaan piloten do
og anses forr
startet på opgaven, hviss der er mind
dst et logpun
nkt indenfor en afstand af
a 500 m fra
a
startlinien/cirklen. Der fra
adrages så 5%
5 af dagens maxpoint i pilotens dag
gspoint.

2.2.5

Afgangstide
en skal medd
deles konkurrrenceledelse
en senest 300 minutter effter passage
e
af startlinien
n.

NATIONALE KON
NKURRENC
CER
STAR
RT- OG VEN
NDEPUNKTS
SREGLER

Unions
shånd
dbog

Gruppe
e:

737

Dato:

01.03.14

Side nrr.:

3 af 5

KONK
KURRENC
CE

Staartlinie
1 km
10
5% straf

500m
500m

5% strraf

500m
m
Startpunkt
1. VP
2.3

Sektor fo
or passage af
a et vendep unkt er en cylinder
c
med
d radius 500 m og centrrum i vende-punktet.
2.3.1

Korrekt pass
sage kræverr at der skal være
v
mindst et log i sektooren.

2.3.2

Er nærmestte log udenfo
or vendepunk
ktssektoren, men indenfoor en afstand
d af 1.000 m
fra vendepunktet fradrag
ges 5% af da
agens max. point
p
i pilotenns dagspoint.

2.3.3

Er der intett log indenfo
or 1.000 m fra
f vendepunktet, regnees vendepunktet for ikke
e
passeret.

Vend
depunktsssektor

1km
50
0m

Straf: 5%
%
2.4

3.

Sektor forr passage aff angivne are
ealer
2.4.1

Korrekt pass
sage kræverr at der skal være
v
mindst et log i sektooren.

2.4.2

Der er ingen
n strafsektor..

ANK
KOMSTPAS
SSAGE
3.1

Generelt
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3.1.1

Ved konkurrrencens start
rt udleveres til
t hver pilot en
e skitse medd procedure for passage
e
af ankomstliinje eller ankkomstring, landingsrunde og landing vved de mulig
ge ankomstog vindretninger.

3.1.2

I forbindelse
e med ankom
msten og inde
en passage af
a ankomstlinnje eller anko
omstring
skal piloten bevare en d irekte ankom
mstprofil.

3.1.3

Ankomstlinje
e eller ankom
mstring kan på
p en konkurrrencedag kuun gyldigt pa
asseres én
gang.

3.1.4

Fortsættes flyvningen
f
ud
dover norma
al nedstigning
g og landingssrunde, regnes passagen for ugyldig.

3.1.5

Der kræves landing på b
briefet flyvep
plads uden brrug af motor for at få has
stighedspoint.

3.1.6

Ankomstlinje
en eller ankkomstringen skal passere
es af hele flyyet ved ege
en kraft, og i
et ved briefin
den retning der er angive
ng, for at derr kan opnås hhastighedspo
oint.

3.1.7

Ankomsttide
en sættes till tidspunktet for passage
e af ankomsstlinjen eller ankomstrin-gen.

3.1.8

Ankomsttide
en baseres p
på GPS-timing. Observa
ation og tidtaagning fra jorden brugess
som backup
p.

3.1.9

Ankomster i højder, der ikke muliggø
ør direkte ov
vergang til noormal landing
gsrunde skall
nedstigninge
en til landing
gshøjde påbe
egyndes straks.

3.1.10 Efter passage af ankom
mstlinjen skal piloten land
de uden unø
ødigt ophold og aflevere
e
sin loggerfil..
3.1.11 Fortsættes flyvningen
f
ud
dover norma
al landingsrun
nde regnes ppassagen forr ugyldig.
3.2

3.3

Ankomsstlinje
3.2.1

Ankomstlinje
en er en linje
e 1.000m lan
ng, placeret vinkelret
v
på retningen fra
a sidste ven-depunkt, me
ed det angivn
ne ankomstp
punkt som midtpunkt.

3.2.2

En pilot, der lander på ankomstflyvepladsen ud
den at passeere ankomstllinjen, får til-delt ankoms
sttid som land
dingstid med
d tillæg af 5 minutter.
m

Ankomsstring
3.3.1

Ankomstpun
nktet er et brriefet vendep
punkt.

3.3.2

Ankomstring
gen er en cirrkel med en radius
r
på 3 km
k fra ankom
mstpunktet.

3.3.3

Ankomst forretages ved a
at flyve ind i ankomstring
gen.
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4.

3.3.4

Ankomstring
gen skal passseres i en minimumshøjd
m
de på 50 m.

3.3.5

Ved lavere ankomst
a
frat rækkes 1% af
a dagens max. point pr. m for lav ankomst, dog
maksimalt det
d der svare
er til pilotens hastigheds points.
p

3.3.6

Højden måle
es ud fra dag
gens QNH opgivet af kon
nkurrenceleddelsen ved da
agens briefing.

ELANDING
UDE
4.1

Ved udela
anding skal piloten uden
n unødigt oph
hold telefonis
sk afgive nøjjagtig landing
gsmelding till
konkurren
nceledelsen ved brug af d
den for konk
kurrencen giv
vne procedurre

4.2

IGC-filen skal aflevere
es uden unø dige ophold,, eventuelt so
om e-mail.

4.3

Benyttes motoren und
der en flyvniing, regnes motorsvævef
m
flyet for udellandet på de
et sidste log-punkt før motorstart, hvorefter de
en pointgiven
nde distance beregnes ssom normalt ved udelan-ding (se UHB
U
738 pktt.2)
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