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 .در بخش هلیکوپتر مدل ارائه میگردد 59سال    3D Lightاین متون صرفا جهت برگزاری مسابقه 

  Set maneuvers پرواز برگذار میگردد ، ابتدا  Freestyleو  Set maneuversاین دوره از مسابقات در دو بخش 

کسب   Set maneuversدرصد امتیاز را در بخش  06انجام میگیرد . تنها آن دسته از شرکت کنندگان که حداقل 

  Freestyle  و Set maneuversرا خواهند داشت . در انتها امتیازات بخش   Freestyleنمایند امکان ورود به بخش 

 Set maneuversجمع میگردد و انتخاب نفرات برتر فقط در یک قسمت و آن هم فینال صورت میگیرد . در بخش 

هر شرکت کننده دو پرواز را به قید قرعه صورت میدهد و نهایتا پروازی که امتیاز باالتری را کسب کرده برای شرکت 

میباشد هر شرکت کننده یک پرواز را به   Freestyleبه قسمت  کننده منظور میگردد . ولی در بخش فینال که مربوط

 خواهد داد . صورتقید قرعه در زمان مشخص 

 

 قوانین عمومی: -

 های رادیو کنترل با شرایط زیر مجاز میباشد :برای تمام هلیکوپترمسابقات هلیکوپتر مدل این سری از 

  باشد.  کیلوگرم 06کمتر از میبایست وزن شامل باطری و سوخت 

  میباشد. متر 2قطر روتور حداکثر 

  .سایز موتور الکلی یا بنزینی نامحدود میباشد 

 میباشد. ولت 06سل باطری و یا  01 تعداد و ولتاژ باطری حداکثر 

 کنترل اتوماتیک ممنوع است استفاده از هرنوع سیستم. 

 

 



 : مسابقه زمیننمای باالی  -

 

 

 

 :ایمنی در حین پروازها -

 پرواز ممنوع در پشت خط ایمنی توسط داورها مشاهده میگردد.منطقه 

 سکید و فین ندارد . هلیکوپتر اجازه تماس با زمین را با هیچ چیز بجز ا

سکید و یا فین برخورد داشته باشد برای خلبان صفر امتیاز  اگر هلیکوپتر از خط ایمنی عبور کند و یا با زمین بجز ا

 ین را ترک نماید .منظور میگردد و باید فورا زم

توسط متصدی زمین پرواز و یا داوران بعد از پرواز مشاهده شود امتیاز صفر برای در هلیکوپتر اگر یک اسیب جدی 

 پرواز منظور میگردد .کل 

ایمنی را در  وولیت اعالم ست مانورها ئهمراه مس ماده پرواز خلبان فقط اجازه یک همراه را دارد .آبعد از ترک منطقه 

ماده پرواز تا منطقه پرواز حمل گردد آهلیکوپتر باید از منطقه  ستد .یارد .خلبان باید در جلوی داورها بپرواز دا حین

 لندینگ در جلوی خط ایمنی انجام میگردد.  شروع و.



خلبان باید بالفاصله با توجه به مسائل ایمنی لندینگ کند .اگر  در صورت وارد شدن آسیب قابل توجه به هلیکوپتر، 

را با  فینال( _ نقص فنی رخ دهد ،مسابقه دهنده میتواند یک شروع مجدد در هر راند )مقدماتی پرواز در طول یک

 اشد .داده ب خلبان نباشد و نقص فنی رخاز تایید داورها داشته باشد .تایید شروع مجدد زمانی صادر میشود که اشتباه 

 نورهای سرعت باال با توقف ناگهانی در نزدیک خلبان و همراه و داورها مجاز نمیباشد . ما ونورهای سرعت باال  ما

 میباشد.  حکم نهائی و الزم االجراءزمین پرواز و داورها در همه نوع اختالفات و مسائل ایمنی تصمیم مسئول 

  میباشد. نفر 2تعداد داورها در این دوره از مسابقات 

 

 روند امتیاز دهی مسابقه : -

 به باالترین امتیاز نرمال سازی میشود. 0666پس از پایان هر راند همه امتیازها با اعطای 

 : ها جزئیات راند

 هاست مانور 

.متن  بترتیب ذکر شده انجام میدهد. انتخاب نموده و ذکر شده در برگة ست مانورها را  مانور 5از مانور 0رقابت کننده 

نوری که کامل نشود و یا با توضیحات داده  نقاشی توصیف مانور دارد . برای مابت به سبیشتری ن اولویتتوصیف مانور 

نوری صفر درصد داشته باشد باید تمامی داورها موافقت  اگر ما . شده مطابقت نداشته باشد امتیاز صفر منظور میگردد

 شروع و پایان هر مانور را اعالم میکند . شروع و پایان تمامی پروازهای ا نام و  ، خلبان) کمک (  داشته باشند . همراه

ها با یک پرواز ثابت  نور تمامی مامتر از داوران انجام میگردد .  09کروباتیک در خطی مستقیم و موازی حداقل به طول 

اگر به صراحت در شرح مجموعه  . یابدشروع و با یک هاور حداقل یک ثانیه ای موازی یا عمود بر خط پرواز پایان می 

ها با توجه به ورود و خروج باید متقارن با خط وسط انجام پذیرد . پروازهای  نور پروازها توصیف نشده باشد .تمامی ما

توسط هر داور داده میشود  06تا  6به هر مانور امتیازی بین  . کمتر از یک متر ندارند سطحیاجرا درست مانور نیازی به 

. 

 با توجه به معیارهای زیر کم میکند : 06هر داور رتبه را از 

 نوع اشتباه 

 سنگینی اشتباه 

 تعداد اشتباهات 

 موقعیت های مانور 

 نورهای دیگر اندازه و سطح پرواز مانور در مقایسه با ما 

 



 آزاد : استیل 

 تحت تأثیر قرار دهد. ثانیه  -+/ 9رانس دقیقه با تل 3را در زمانی معادل رقابت کننده باید سعی کند داورها 

 پرواز برای این موارد قضاوت خواهد شد :

 29 خالقیت%  

 33حداکثر  دشواری% 

 29حداکثر  هماهنگی%  

  01دقت اجرای مانور%  

 

 : خالقیت 

ل و مانور جدیدی ایجاد یهر خلبان باید است ،نورهای سخت به اجرا در آمده نیست  خالقیت فقط مجموعه ایی از ما

حین پرواز در مانورهای شناخته شده تغییر ایجاد کند .تغییرات جدید و یا مانورهای جدید منجر به امتیازات کند و 

بنابراین باید سرعت در ارائه انواع مختلف از  های پویا و متنوع مثبت خواهند بود . همچنین سکانسباال خواهد شد .

 مانور و تکراری امتیاز منفی خواهد داشت .های بدون  خالقیت وجود داشته باشد .بنابراین سکانس

 دشواری : 

  نکات برجستة آن این معیار سطح دشواری را ارزیابی میکند . تمام مدت پرواز قضاوت میشود نه فقط قسمتی از 

دشواری ها میتواند مرجعی برای ست مانور هایK-factor .است دشواریسطح میانگین نشان دهنده  بنابراین امتیاز

 .باشدآنها 

 : هماهنگی 

اندازه و پویایی مانور باید با کارایی هلیکوپتر متناسب باشد .  ترکیب مانورها و انتقال بین آنها تاثیر گذار است .

 . ه میشود هماهنگی در یک سکانس پویا و آرام به خوبی نمایش داد

 : دقت 

 نیست و هاست مانور معیار در اینجا به سختگیری دقت و شناخت مانورها و سکانسها در اینجا مورد ارزیابی قرار دارد .

 . اما اصول یکسان هستند شده و به آن یک امتیاز کلی داده میشودمجموعه کامل پرواز در نظر گرفته 

 masters.com-www.heliمرجع:     

نترل گروه هلیکوپتر استان تهرانسعید جهان آرا سرپرست کمیته رادیو کتهیه کننده:   

 

http://www.heli-masters.com/

