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KONKURRENCE

1) Generelle regler
a. Udtærskling / start: Skal finde sted inden for Danmarks grænser.
b. Ved deklarerede opgaver skal hjemkomst ske indenfor 50 km af ud udtærskling.
c. Ved start (flyslæb/selvstart) må der max. vindes 1000 m højde. Alternativt skal starthøjden komme fra termikflyvning.
d. Max. højdetab på opgaven = Distance/100. Ved højdetab herudover fratrækkes 1% af
pointene pr. m.
e. Start, ankomst og vendepunktregler er principielt jf. UHB Gruppe 737. Dog skal ankomstringen passeres i en minimumshøjde på 150 m over ankomstpunkt.
f. Ved 2-sædet flyvning tildeles kun point til den ene pilot. Det dokumenteres før start,
hvem der er pointberettiget.
g. Åbenlys snyd straffes med udelukkelse af konkurrencen i 5 år.
2) Definitioner
H: Flyets handicap efter Tysk Aeroklubs (DAeC) Handikap Index ved årets begyndelse.
K: Opgave faktor.
D: Fløjne distance.
V: Hastighed på opgaven.
S: Point for opgaven.
3) Konkurrence discipliner
a. Ikke deklarerede opgaver:
K
b. Deklarerede opgaver:
K
c. Ikke deklarerede FAI trekanter: K
d. Deklarerede FAI trekanter:
K

=
=
=
=

1,00
1,15 (+ 15%)
1,15 (+ 15%)
1,25 (+ 25%)

4) Opgave deklarering/dokumentation
a. Der anvendes Logs fra IGC godkendte Flight Recorder (FR) med et max. loggerinterval på
12 sek. max. tab af GPS signal på 60 sek. (max. 60 sek. interval mellem 2 logs)
b. Der må max. vælges 8 vendepunkter (inkl. start- og ankomst 10 punkter) ved start og
landing vest for Storebælt, og max. 10 vendepunkter (inkl. start- og ankomst 12 punkter) øst for Storebælt.
c. Ved ikke deklarerede opgaver, kan der alene anvendes vendepunkter fra det nationale
vendepunkts katalog.
d. Ved deklarerede opgaver anvendes vendepunkter fra deklarationen, og deklarationen i FR
skal være sket inden start.
e. FAI trekanter jf. SC3 3.1.8.
5) Point beregning
a. Distance flyvning: S = K * D * 2 * 100 / H
b. Hastighedsflyvning: S = K * ( 0,015*D – (400/D) + 12) * V * 100/ H
6) Indrapportering
a. Opgaven indrapporteres senest 1 uge efter gennemførelse.
b. Indrapportering sker på: https://ld.dsvu.dk
7) Resultater
a. Der medtages summen af årets 5 bedste opgaver pr. pilot. Højest 3 af disse opgaver må
være fløjet før d. 1 juli, og der medregnes kun 1 opgave pr. dag.
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