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2012 NLF Norgesmesterskap 
for Modellseilfly (F3J) 

 

Spydeberg  8.  til 9. September 2012 
 

BULLETIN 1 

2012 års FAI Norgesmesterskap for Modellseilfly (F3J) arrangeres av Cirrus RC Flyklubb på 
vegne av Norgeluftsportforbund (NLF) fra 8. til 9. September 2012. 

Konkurranseklasse 

Radiokontrollert Modellseilfly F3J klasser for Senior, junior og lag. 

Deltakelse 

Alle piloter med medlemskap i en NLF-tilsluttet klubb med gyldig sportslisens kan delta. 

Deltakeravgift 

Deltakeravgiften er kr. 300,- for senior og kr. 150,- for junior. 

Tidsfrister 

Påmelding på Cirrus RCFKs hjemmesider innen 25. august. 

Betaling av deltakeravgift kan gjøres på Spydeberg innen fredag 7. september kveld. 

Premiering 

NLF-medaljer til de tre beste i hver individuell klasse. Diplom til alle deltakere. 

Cirrus jobber for å få premier fra sponsorer. 

Hoteller 

Det er ikke hoteller i umiddelbar nærhet, men et søk på nettet eller Gule sider gir deg noen 
alternativer ikke for langt unna. 

Camping  

De vil settes av plass til camping ved klubbhuset. Følg arrangørens anvisninger for å gi plass til 
flest mulig. 

Bevertning 

Lunch: 150 NOK (lørdag + søndag) 

Grillaften :  150 NOK per person 
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For å få så riktige innkjøp som mulig, skal lunch og grillaften bestilles i forbindelse med 
påmeldingen til mesterskapet. 

Det vil være tilgang på drikke ved måltidene og på feltet. Dette selges til selvkost.  

Konkurranseregler 

Konkurransen gjennomføres i henhold til 2012 Sporting Code Section 4 med Norske tillegg for 
klassen F3J. 

Anti-Doping  

Dersom en deltaker av medisinske årsaker må ta medikamenter som star på WADAs 
forbudsliste, må det foreligge legeerklæring 

Protester 

Protester må fremlegges skriftlig til stevnelederen. Protestgebyret er kr. 100,- Dette betales 
tilbake dersom protesten tas til følge. 

FAI Sporting Lisens 

Alle deltakere må ha sportslisens signert av deltakeren. 

Frekvenser 

Hver deltaker må ha minst to frekvenser i 35 MHz eller bruke radiosystem på 2,4 GHz.  

Plan 
Fredag  7. september    Ankomst for deltakere. Fri trening på flyplassen.  

    Siste frist for betaling av deltakeravgift. 
 
Lørdag 8. September   Første konkurransedag 
     8:30 Trekning av baner 
     9:45 Briefing 
     10:00 Flygestart  
     Ingen ny omgang startes etter kl. 17:00 
 
Søndag 9. September   Andre konkurransedag 
     8:30 Trekning av baner 
     9:45 Briefing 
     10:00 Flygestart  

  Ingen ny omgang i innledende runder startes 
etter kl. 13:00 

 13:30 Finaler. De 5 beste fra de innledende 
rundene går til finaler. Det arrangeres tre 
finalerunder. 

 17:00 Premieutdeling 
 

 

FAI Jury 

Juryen velges blant deltakerne under briefingen første dag. 



Side 3 

Mesterskapsadministrasjon 
 

Stevneleder Espen G. Bakke 

Sekretariat Espen G. Bakke 

Fasiliteter 

Modellflyplassen har ikke vann eller avløp. 

Det er en utedo til fri avbenyttelse. 

 Det vil være tilgang på 220 V vekselstrøm ved et bensinaggregat på 3 kW. 

Web site 

Informasjon om stevnet vil publiseres løpende på Cirrus’ hjemmesider: http://www.cirrus-rcfk.no 
 
Korrespondanse og kontakt 

Espen G. Bakke 

E.mail : espen@gjardar.com 

Telefon : 9958 8787 

http://www.cirrus-rcfk.no/
mailto:espen@gjardar.com

