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5.9.  KLASA F3P - HALOWE MODELE AKROBACYJNE RC 
 
Klasa F3P obejmuje: akrobację F3P (programy: F3P-AA, F3P-AP i F3P-AF) 
oraz akrobację freestyle F3P-AFM , czyli modele latające do muzyki. 
Konkurencje F3P-AP/AF i F3P-AFM będą rozgrywane jako zawody 1 (pierwszej) kategorii. 
 
5.9.1   Definicja Halowego Modelu Akrobacyjnego RC 
  Model samolotu, ale nie helikopter, który jest aerodynamicznie sterowany (położenie, 

kierunek i wysokość) przez pilota stojącego na ziemi, za pomocą sterowania radiowego. 
Zmienny kierunek ciągu w silniku napędowym jest niedozwolony, za wyjątkiem F3P-AFM. 

 
Charakterystyka ogólna halowego modelu akrobacyjnego R/C jest weryfikowana przed 
zawodami, w procedurach kontroli technicznej - zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI, 
Rozdział 4, tom Zasady Ogólne CIAM i dotyczy każdego uczestniczącego modelu. 
Niedozwolone wyposażenie nie może być instalowane. 

 
5.9.2   Charakterystyka ogólna halowego modelu akrobacyjnego RC 
 

 Maksymalna rozpiętość - 1500 mm 
Maksymalna długość całkowita - 1500 mm 
Maksymalna masa całkowita, z bateriami – 300 g. 

Zewnętrzne części, które wystają i mogą być uznane za niebezpieczne (np. golenie 
podwozia, końcówki wału itp.) muszą zostać przykryte, aby uniknąć obrażeń. 

 
a) Dopuszczalna tolerancja wynosi 1% dla ewentualnych niespójności przyrządów 

pomiarowych do pomiaru wielkości, wagi - o ile nie zaznaczono inaczej. 

b) Ograniczenia dotyczące urządzenia zasilającego: można zastosować dowolne urządzenie 
zasilające, z wyjątkiem urządzeń generujących wszelkiego rodzaju emisję spalin. 

c) Urządzenie (-a) napędowe musi (-ą) się automatycznie wyłączyć lub całkowicie zatrzymać 
w momencie wystąpienia awarii sygnału RC. 

d) Sprzęt radiowy powinien być typu otwartej pętli (tj. brak elektronicznego sprzężenia 
zwrotnego od modelu samolotu do ziemi, z wyjątkiem postanowień Zasad Ogólnych CIAM 
C.16.2.3). Sterowanie auto-pilotem z wykorzystaniem bezwładności, grawitacji lub 
dowolnego rodzaju naziemnego lub nienaziemnego odniesienia jest zabronione. 
Automatyczne sekwencjonowanie sterowania (wstępne programowanie) lub automatyczne 
urządzenia sterujące są zabronione. 

PRZYKŁADY: 

Dozwolone: 

1.  Urządzenia kontroli prędkości, które są ręcznie przełączane przez pilota. 

2.  Dowolny typ przycisku lub dźwigni, przełącznika lub pokrętła sterowania, które są 
inicjowane lub aktywowane i dezaktywowane przez zawodnika. 

3.  Przełączniki obsługiwane ręcznie lub programowalne opcje łączenia i miksowania funkcji 
sterowania. 

Nie dozwolone: 

1.  Przyciski do figur autorotacyjych z automatycznym trybem pomiaru czasu. 

2.  Wstępne programowanie urządzeń w celu automatycznego wykonywania szeregu 
poleceń. 

3. Auto-piloty lub żyroskopy do automatycznego poziomowania skrzydeł lub innej stabilizacji 
modelu. 
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4.  Automatyczne prowadzenie po torze lotu. 

5.  Zmiana skoku śmigła z automatycznym synchronizowaniem czasowym. 

6.  Dowolny typ systemu rozpoznawania głosu. 

7.  Dowolny typ funkcji edukacyjnej polegającej na analizie manewru do manewru  
lub lotu do lotu. 

5.9.3  Definicja i liczba pomocników 
Pomocnikiem może być kierownik zespołu, inny zawodnik lub oficjalnie zarejestrowany 
pomocnik. Każdy zawodnik może mieć jednego pomocnika (zazwyczaj sygnalizującego) 
podczas lotu. Jedna osoba, pomocnik, kierownik zespołu lub osoba sygnalizująca, może 
umieścić model do startu i pobrać model po lądowaniu. Zawodnicy niepełnosprawni 
fizycznie, wymagający dodatkowego pomocnika i / lub osoby sygnalizującej lub innej 
pomocy, muszą poprosić o pozwolenie z pełnymi szczegółami wraz z ich wpisaniem od 
organizatora mistrzostw. Ta dodatkowa pomoc musi być zapewniona przez zawodnika,  
nie może dawać mu nieuczciwej przewagi nad innymi zawodnikami i nie może nadmiernie 
opóźniać ani zakłócać przebiegu zawodów. Z wyjątkiem komunikacji między 
sygnalizującym a zawodnikiem, podczas lotu nie jest dozwolona żadna inna komunikacja  
z pomocnikami wspomagająca wydajność. 

5.9.4  Liczba lotów 
Zawodnicy mają prawo do tej samej liczby lotów. Tylko ukończone rundy będą liczone. 

5.9.5   Definicja próby 
Próba występuje, gdy zawodnik uzyska zezwolenie na start. Jeżeli urządzenie napędowe 
ulegnie awarii po tym, jak model samolotu znajdzie się w powietrzu, próba zostanie 
uznana za dokonaną. 

5.9.6   Liczba prób 
 Każdy zawodnik ma prawo do jednej próby na każdy oficjalny lot. 

Uwaga: Próba może zostać powtórzona według uznania dyrektora sportowego zawodów 
tylko wtedy, gdy jakikolwiek nieprzewidziany powód, poza kontrolą zawodnika powoduje, 
że model nie uruchamia się (np. występują zakłócenia radiowe). Podobnie w locie, który 
jest przerywany przez dowolną okoliczność poza kontrolą zawodnika, ma on prawo do 
powtórzenia lotu, przy czym wykonywany jest i oceniany cały Program, ale tabulowany 
będzie tylko ten manewr, w którym wystąpiły utrudnienia i manewry nieodwzorowane.  
Ta powtórka powinna się odbyć w ciągu 30 minut od pierwszego lotu, przed tym samym 
panelem sędziów, lub być pierwszym lotem po przerwie dla sędziów, lub jeśli dotyczy to 
protestu, jak tylko obradujące Jury FAI przedstawi wynik protestu dyrektorowi zawodów. 
Wynik lotu powtórkowego będzie ostateczny. 

 
5.9.7   Definicja oficjalnego lotu 

 Za lot oficjalny uznaje się próbę, w której uzyskano jakikolwiek wynik. 

5.9.8   Ocena / punktowanie 
a)  Każdy sędzia musi ocenić każdy manewr i każde inne odpowiednie działanie zawodnika 

indywidualnie i niezależnie od innych sędziów. Kryteria oceny programów akrobacji  
F3P-AA, F3P-AP i F3P-AF zawarte są w Opisie manewrów (Załącznik 5M) oraz 
Przewodniku wykonywania manewrów (Załącznik 5B). W przypadku F3P-AFM, patrz 
manewry w Aneksie 5M - Program F3P-AFM. 

b) Każdy manewr F3P-AA, F3P-AP, F3P-AF może otrzymać oceny przyznane, przez każdego  
z sędziów, podczas lotu. Każdy manewr zaczyna się od noty 10 punktów i zostanie 
obniżony o każdy defekt podczas wykonywania manewru w jednym lub kilku krokach po 
0,5 punktu, w zależności od rodzaju defektu. Przyznane punkty dają notę za manewr. 
Przyznane noty są mnożone przez współczynnik K, który uwzględnia stopień trudności 
manewru. 



___________________________________________________________________________________________________________ 
  Kodeks sportowy FAI - Klasa F3P obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. (tłumaczenie – Igor Skawiński, oprac. – Bogdan Wierzba) 

  Aneks 5M – opis figur programu advanced AA-19, eliminacyjnego AP-19, finałowego AF-19 oraz F3P-AFM   Str. 4 

c) Każdy manewr nieukończony lub wykonany niezgodnie z ustalonym Programem powinien 
być oceniony jako zero (0). Oceny zerowe nie muszą być jednogłośne, z wyjątkiem 
przypadków, w których wykonano całkowicie niewłaściwy manewr. Sędziowie muszą w 
takich przypadkach naradzić się po locie, informując o tym Kierownika Startu / Dyrektora 
Sportowego zawodów - na miejscu. 

d) Procedury startu i lądowania nie są oceniane i nie są punktowane. 

e) Strefa manewrowa jest ograniczona przez podłogę, sufit i ściany hali, a także przez linię 
bezpieczeństwa, która jest równoległa do najdłuższej ściany hali i przed sędziami. Model 
nie może nigdy przekroczyć linii bezpieczeństwa; w przeciwnym razie cały lot zostanie 
oceniony na ZERO. Środkowa linia pola manewrowego rozciąga się od linii bezpieczeństwa 
(prostopadle) do przeciwległej długiej ściany i jest umieszczona pośrodku między ścianami 
bocznymi. Zawodnik jest zwykle umieszczany na przecięciu linii bezpieczeństwa i linii 
środkowej. 

f) Zalecane wymiary hali powinny wynosić około 40 x 20 metrów długości i szerokości oraz 
od 8 do 12 metrów wysokości. 

g) Manewry centralne powinny być wykonywane w taki sposób, aby równe części manewrów 
znajdowały się po każdej stronie (lewej i prawej) linii środkowej, z odwracaniem 
manewrów po lewej lub prawej stronie. Naruszenie tej zasady będzie przyczyną obniżenia 
oceny każdego sędziego indywidualnie i proporcjonalnie do stopnia wykroczenia. Manewry 
muszą być wykonywane tak, aby sędziowie mogli je wyraźnie widzieć. Jeżeli sędzia  
z jakiegoś powodu, niezależnego od zawodnika, nie jest w stanie podążać za modelem 
przez cały manewr, może podać notę "niezauważony" (N.O.). W takim przypadku nota 
sędziego dla danego manewru będzie średnią ocen z dokładnością do 2 cyfr po przecinku, 
zaokrąglaną w górę. Jeżeli taka średnia nie jest możliwa do osiągnięcia, zawodnik ma 
prawo do lotu powtórkowego zgodnie z pkt 5.9.6.  

h) Loty „Akrobacje Freestyle do muzyki” (F3P-AFM) są oceniane przez każdego z sędziów 
pod kątem precyzji i dokładności, złożoności, harmonii lotu z muzyką, wykorzystania 
przestrzeni strefy lotów i efektów specjalnych, w skali ocen od 0 do 10, z dokładnością do 
pół punktu, jak opisano w Aneksie 5M Manewry - Program F3P-AFM. 

i) Sędziowie zasiadają na linii równoległej do najdłuższej ściany sali i pośrodku między jej 
bocznymi ścianami, oglądając drugą najdłuższą ścianę. Zaleca się podniesioną platformę 
dla sędziów. 

j) Jeżeli model jest zdaniem sędziów niebezpieczny lub pilotowany w niebezpieczny lub 
niewłaściwy sposób, Kierownik Startu może polecić pilotowi lądowanie. 

k) Wyniki poszczególnych manewrów podane przez każdego sędziego, dla każdego 
zawodnika, muszą być podane do publicznej wiadomości pod koniec każdego lotu. 
Kierownik zespołu musi mieć możliwość sprawdzenia, czy punkty poszczególnych sędziów 
odpowiadają tabeli z wynikami (aby uniknąć błędów przekazywania danych). Tabela 
wyników / monitor musi znajdować się w widocznym miejscu na linii startu, z pełnym 
dostępem dla zawodników i publiczności. 

5.9.9   Klasyfikacja 
a) W mistrzostwach świata i kontynentu każdy zawodnik będzie miał cztery (4) loty wstępne 

do akrobacji F3P z Programem F3P-AP; dla konkurencji F3P-AFM z Programem F3P-AFM;  
z najlepszymi trzema znormalizowanymi wynikami w celu ustalenia wstępnego rankingu. 
30% (trzydzieści procent) najlepszych sklasyfikowanych zawodników F3P AP, lecz 
minimum dziesięciu (10) będzie miało trzy (3) dodatkowe loty. Te ostatnie loty będą 
odbywać się zgodnie ze znanym Programem finałowym F3P-AF. Łącznie trzy najlepsze loty 
wstępne finalistów (znormalizowane ponownie do 1000 punktów) będą liczone jako jeden 
wynik. Wynik ten i wyniki końcowe dają cztery (4) znormalizowane wyniki. Suma trzech 
najlepszych da ostateczną klasyfikację. W przypadku remisu, suma wszystkich czterech 
(4) wyników będzie decydować o zwycięzcy. 
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W przypadku mistrzostw F3P-AFM, 30% (trzydzieści procent) zawodników 
sklasyfikowanych w F3P-AFM, lecz minimum dziesięciu (10) będzie miało cztery (4) 
dodatkowe loty opisane w Manewrach Aneksu 5M - Program F3P-AFM. Najlepszy rezultat 
z pierwszego programu oraz najlepszy rezultat z drugiego programu będą się liczyły w 
końcowym wyniku. 
Uwaga 1: Ostateczne loty w celu ustalenia indywidualnego zwycięzcy są wymagane tylko 
na Mistrzostwach Świata i Kontynentu dla akrobacji F3P (F3P-AP / F3P-AF) i F3P-
Aerobatics Freestyle to Music (F3P-AFM). 

  
b) Klasyfikacja drużynowa w akrobacji F3P jest ustalana na końcu zawodów (po finałach) 

przez dodanie ostatecznej pozycji najlepszych trzech zawodników z każdego kraju. 
Zespoły są uszeregowane od najniższych wyników liczbowych do najwyższych, z 
kompletnymi zespołami trzech zawodników, wyprzedzając drużyny z dwoma zawodnikami, 
które z kolei plasują się przed zespołami z jednym zawodnikiem. W przypadku remisu, 
najlepsze indywidualne ustawienie decyduje o rankingu drużynowym. W przypadku  
F3P-AFM klasyfikacja drużynowa nie będzie wyłaniana. 
Wszyscy zawodnicy spełniający warunki definicji junior, zgodnie z „CIAM General Rules” - 
C.15.6.1, są klasyfikowani w dodatkowej klasyfikacji juniorów. 

c) W przypadku mistrzostw świata i kontynentów wyniki wszystkich rund wstępnych, 
półfinałowych i finałowych będą obliczane przy użyciu statystycznego systemu 
punktowania Tarasov-Bauer-Long (TBL). Jedynie komputerowe systemy tabelaryczne 
zawierające algorytm TBL i programy analizy sędziów, które zostały zatwierdzone przez 
Podkomisję CIAM F3, mogą być używane na Mistrzostwach Świata i Kontynentu. Aby 
kwalifikować się do zatwierdzenia, komputerowy system tabelaryczny musi zostać 
przetestowany zgodnie z zaleceniami Podkomisji CIAM F3 (Aerobatics Subcommittee 
Scoring Software Working Group). 

d) Wszystkie wyniki dla każdej rundy (wstępnej, półfinałowej i finałowej) zostaną 
znormalizowane w następujący sposób: średnia lepszej połowy wyników za lot wykonany 
przed określoną grupą sędziów (np. runda) otrzymuje 1000 punktów. Pozostałe wyniki,  
od tej grupy sędziów, zostaną znormalizowane jako procent od 1000 punktów w proporcji 
wynik zawodnika do średniego wyniku.    
Punkty X =Sx/Sw x 1000 

gdzie: 

punkty X - punkty zdobyte przez zawodnika X, 
Sx  - wynik zawodnika X, 
Sw - średnia lepszej połowy wyników zawodników startujących w rundzie. 

 
Uwaga 1: 
Loty finałowe i półfinałowe w celu ustalenia indywidualnego zwycięzcy są zwykle 
wymagane tylko dla Mistrzostw Świata i Kontynentu. W przypadku międzynarodowych 
imprez otwartych, mistrzostw krajowych oraz zawodów krajowych, suma trzech 
najlepszych lotów wstępnych z czterech lub dwóch najlepszych z trzech może być 
wykorzystana do ustalenia indywidualnego zwycięzcy i klasyfikacji drużynowej. 

Loty z programem F mogą zostać włączone w zależności od lokalnych warunków  
i dostępnego czasu. 

5.9.10  Sędziowanie 

a) dla każdych zawodów w konkurencji F3P, musi być co najmniej trzech (3), 
 a maksymalnie pięciu (5) sędziów, plus jeden zegar (timer). 

b) W przypadku większych imprez może istnieć kilka paneli sędziowskich. 

c)  Na mistrzostwach świata lub kontynentu organizator ma obowiązek zapewnić jeden 
 lub więcej składów sędziowskich, po 5 sędziów każdy. Sędziowie muszą być różnych 
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narodowości i muszą zostać wybrani z aktualnej listy sędziów międzynarodowych. 
Ci wybrani muszą odzwierciedlać, w sposób przybliżony, geograficzny rozkład ekip, 
które brały udział w poprzednich mistrzostwach świata a ostateczna lista musi zostać 
zatwierdzona przez Biuro CIAM. Co najmniej jedna trzecia, ale nie więcej niż dwie 
trzecie sędziów nie może być sędziami z poprzednich mistrzostw świata. Przypisanie 
sędziów do paneli odbywa się w drodze losowania. 

d) sędziowie zaproszeni na mistrzostwach świata lub kontynentu muszą być wybrani 
z obowiązującej listy sędziów międzynarodowych (aktualnej lub przyszłej), 
zatwierdzonej przez FAI i powinni mieć odpowiednie doświadczenie w sędziowaniu 
konkurencji F3P lub F3A. Przyjmując zaproszenie do sędziowania Mistrzostw Świata 
i kontynentu i muszą oni złożyć organizatorowi informację o swym doświadczeniu 
sędziowskim. Organizator ma obowiązek przekazać dowód doświadczenia do Biura 
CIAM FAI do aprobaty. 

e) w celu uniknięcia błędnego oceniania zaleca się, aby odbyły się loty treningowe 
przed lotami oficjalnymi. Owe loty treningowe będą oceniane i omawiane przez 
sędziów według przepisów, ale wyniki nie będą upubliczniane. 

5.9.11  Organizacja zawodów halowych modeli akrobacyjnych R/C 
  

a) Członkowie drużyny narodowej, którzy wykonali tylko jeden model samolotu, mogą 
korzystać z drugiego modelu samolotu, który został zarejestrowany przez innego członka 
tego samego zespołu. Jednakże, gdy ten model został wykorzystany przez członka 
zespołu w tej konkurencji, nie może go używać żaden inny zawodnik. Jeśli ten członek 
zespołu nie zarejestrował modelu, musi on zostać ponownie zarejestrowany i odpowiednio 
oznakowany. To jest odpowiedzialność kierownika zespołu. 

b) Dozwolone są tylko systemy sterowania radiowego ze spektrum rozproszonym. 

c) Kolejność lotu zostanie ustalona losowo, członkowie drużyny nie mogą latać bezpośrednio 
po sobie. Numery identyfikacyjne zawodnika będą przydzielane dopiero po losowaniu 
kolejności lotów, w kolejności rosnącej. 

d) W przypadku lotu drugiego, trzeciego i czwartego rund eliminacyjnych, kolejność startów 
rozpocznie odpowiednio od ¼, ½ i ¾ listy startowej z rundy pierwszej. Organizatorzy 
muszą zachować ostrożność, aby uniknąć losowania, które spowoduje, że zawodnicy będą 
lecieć mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. 

e) Losowanie kolejności dla pierwszej rundy lotów finałowych w akrobacji F3P zostanie 
ustalona losowo, jak powyżej. Kolejność dla drugiej i trzeciej rundy lotów rozpocznie się 
odpowiednio od 1/3 i 2/3 kolejności startowej w pierwszym locie finałowym, zaokrąglonej 
do liczby całkowitej. 

f)  Losowanie kolejności dla pierwszej rundy finału w F3P-AFM zostanie ustalone losowo, tak 
jak powyżej. Kolejność dla drugiej, trzeciej i czwartej rundy lotów rozpocznie od 1/4, 2/4, 
3/4 kolejności startowej z rundy pierwszej, zaokrąglonej do liczby całkowitej. 

g) Zawodnicy muszą być wezwani przez Kierownika Startu co najmniej pięć minut przed tym, 
jak będą musieli zająć miejsce startu. 

h) W przypadku F3P-AA, F3P-AP i F3P-AF zawodnikowi zezwala się na jedną (1) minutę 
czasu przygotowania na podłączenie akumulatora i sprawdzenie sprzętu radiowego oraz 
pięć (5) minut czasu lotu na każdy lot. Przed lotem model samolotu należy umieścić  
w polu startowym (ready boxie) za linią bezpieczeństwa. Czas próby rozpoczyna się, gdy 
Dyrektor Sportowy lub Kierownik Startu, informuje zawodnika, że rozpoczyna się  
1-minutowy czas przygotowania. Czas przygotowania kończy się z chwilą wygaśnięcia 1 
minuty lub gdy model samolotu zostanie usunięty z pola startowego (ready boxu). Jeżeli 
model samolotu nie zostanie usunięty z pola startowego (ready boxu) po upływie  
1-minutowego czasu startowego, Dyrektor Sportowy / Kierownik Startu poinformuje 
zawodnika i pomocnika, że lot nie może zostać wykonany. W takim wypadku za lot 
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powinno się przyznać zero punktów. Widoczne publicznie urządzenie zegarowe zostanie 
zresetowane, aby policzyć 5-minutowy czas lotu, kiedy model samolotu zostanie 
umieszczony w pozycji startowej poza linią bezpieczeństwa w strefie latania. 

i) Po upływie 5-minutowego czasu lotu punktacja zakończy się. Dyrektor Sportowy / 
Kierownik Startu powiadomi pilota, pomocnika i sędziów o wygaśnięciu 5-minutowego 
czasu lotu. Zegar zostanie zatrzymany, gdy koła modelu samolotu dotkną ziemi w celu 
lądowania, jako dowód zarejestrowanego czasu dla zawodnika. 

j)  W przypadku F3P-AFM zawodnikowi zezwala się na jedną (1) minutę czasu 
przygotowawczego na podłączenie akumulatora i sprawdzenie sprzętu radiowego. 
Następnie zawodnik musi ustawić model do pozycji startowej poza linię bezpieczeństwa  
i może wystartować. Muzyka rozpoczyna się, gdy zawodnik zasygnalizuje chęć rozpoczęcia 
muzyki operatorowi muzyki. Musi to nastąpić w ciągu pierwszych trzydziestu (30) sekund 
po starcie. Czas trwania muzyki musi wynosić 120 +/- 5 sekund. Sędziowanie lotu 
rozpoczyna się wraz z początkiem muzyki, lot kończy się wraz z zatrzymaniem muzyki lub 
125 sekund po rozpoczęciu muzyki. Model musi wylądować natychmiast po zakończeniu 
muzyki. 

k) Zawodnik nie może wystartować swoim modelem bez pozwolenia Kierownika Startu. 
Celowe starty, podczas oficjalnego lotu, mające na celu sprawdzenie urządzenia 
napędowego, będą skutkowały dyskwalifikacją w tej rundzie. Podczas lotów nie należy 
zwracać się do publiczności ani komentować. 

l)  Podczas lotu zawodnik i jego pomocnik / osoba sygnalizująca (jeśli jest wymagana) muszą 
pozostać na wyznaczonej pozycji przed sędziami. Zawodnik musi nosić lub wyświetlać 
swój numer identyfikacyjny / startowy. 

 
5.9.12  Wykonywanie manewrów 

  F3P Akrobacja (Programy F3P-AA, F3P AP, F3P-AF) 

 
 a) W lotach eliminacyjnych (Program F3P-AP) i w lotach finałowych (Program F3P-AF)   

   wszystkie manewry muszą zostać wykonane podczas nieprzerwanego lotu w kolejności  
   podanej w programie. Zawodnik może dokonać wyłącznie  jednej próby na każdy    
   oceniany manewr podczas lotu. Kierunek startu jest decyzją pilota. Kierunek     
   pierwszego manewru determinuje kierunek wszystkich po nim następujących. 

b) Model samolotu musi startować i lądować bez pomocy, tzn. nie może startować z ręki.  
Jeśli jakakolwiek część modelu odpadnie lub jeśli zatrzyma się w czasie lotu albo zostanie 
zawieszona na ścianie lub suficie, punktacja ustanie w tym momencie, a model musi 
natychmiast wylądować. 

c) W programach z manewrami nawrotu nie ma nieocenionych lotów pomiędzy pierwszym 
manewrem po starcie a ostatnim manewrem przed lądowaniem. 

d) Jeśli model samolotu dotknie podłogi, sufitu, ścian lub dowolnych konstrukcji lub 
elementów hali, ten manewr jest punktowany ZERO. 

F3P Akrobacja Freestyle do Muzyki (F3P-AFM) 

e) Model musi startować i lądować bez pomocy, tzn. nie może startować z ręki. 

f) Jeśli model przekroczy linię bezpieczeństwa, cały lot zostanie oceniony jako zero. 

g) Ocenianie odbywa się przez cały lot, bez żadnych przerw. 

h) Jeśli model ulegnie awarii i nie będzie mógł się ponownie uruchomić przed upływem 
jednej minuty, nie będzie wyniku. Jeśli model wyląduje / zostanie rozbity przed 
zatrzymaniem muzyki lub upływem 125 sekund, dla wszystkich kryteriów oceniania F3P-
AFM, oprócz następujących efektów specjalnych, będą następujące obniżenia: 
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Czas po rozpoczęciu muzyki od 60 do 71 sekund - 5 punktów  
Czas po rozpoczęciu muzyki od 72 do 83 sekund - 4 punkty 
Czas po rozpoczęciu muzyki od 84 do 95 sekund - 3 punkty 
Czas po rozpoczęciu muzyki od 96 do 107 sekund - 2 punkty 
Czas po rozpoczęciu muzyki od 108 do 119 sekund - 1 punkt 

 
5.9.13  Programy manewrów 
 

Program F3P-AA zaleca się stosować w lokalnych zawodach, w celu umożliwienia 
udziału pilotom początkującym, co jest najlepszym sposobem zdobywania umiejętności, 
jakich wymaga program F3P-AP.  

    
Program F3P-AP jest programem eliminacyjnym dla doświadczonych pilotów biorących 

 udział w zawodach halowych modeli akrobacyjnych RC.  
 
   Program F3P-AF jest programem finałowym dla doświadczonych pilotów biorących   
   udział w zawodach halowych modeli akrobacyjnych RC. 
 

Program F3P-AFM przeznaczony jest dla zawodników demonstrujących swój artystyczny 
pokaz halowymi modelami akrobacyjnymi, w połączeniu z muzyką.  

 
Programy przedstawione są poniżej: 

 
 

Program Advanced AA-19       (2018-2019) K 

AA-19.01 Pętla kwadratowa z półbeczkami 
Square Loop with ½ roll, ½ roll 

4 

AA-19.02 Połowa odwróconej ósemki kubańskiej z półbeczką 
Half Reverse Cuban Eight with ½ roll 

2 

AA-19.03 Poziomy “Eye Catcher” 
Horizontal Eye Catcher  

4 

AA-19.04 „Humpty bump” z beczką w zawisie 
Humpty Bump with torque roll  

4 

AA-19.05 Lot nożowy 
Knife-Edge Flight  

3 

AA-19.06 Pół pętli kwadratowej z półbeczką 
Half Square Loop with ½ roll  

2 

AA-19.07 „Eye Catcher” 
Eye Catcher  

5 

AA-19.08 Ranwers 
Stall Turn  

3 

AA-19.09 Poziomy kwadrat z ¼ beczki, półbeczką, ¼ beczki 
Horizontal Square with ¼ roll, ½ roll, ¼ roll  

5 

AA-19.10 Kombinacja zakrętów z ćwierćbeczką 
Corner Combination with ¼ roll  

3 

AA-19.11 Pętla trójkątna z półbeczkami 
Triangle Loop with ½ roll, ½ roll  

4 

Suma współczynników: K=39 
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Program eliminacyjny AP-19       (2018-2019) K 

AP-19.01 Pętla kwadratowa z ćwierćbeczką, półbeczką i ćwierćbeczką 
Square Loop with ¼ roll, ½ roll, ¼ roll  

4 

AP-19.02 Połowa odwróconej ósemki kubańskiej 
Half Reverse Knife-Edge Cuban Eight  

3 

AP-19.03 Poziomy “Eye Catcher” z ¾ beczki wpisanej 
Horizontal Eye Catcher with ¾ rolls integrated  

5 

AP-19.04 
Podwójny “Humpty Bump” z ¾ beczki w zawisie 
Double Humpty Bumps with ¾ torque rolls 

 

5 

AP-19.05 
Kombinacja beczek w locie nożowym z ¼ beczki, 4 kolejnymi 1/8 beczek 
oraz ¼ beczki. 
Knife-Edge Roll Combination with ¼ roll, four consecutive 1/8 rolls, ¼ roll 

4 

AP-19.06 Pół pętli kwadratowej z dwiema kolejnymi półbeczkami. 
Half Square Loop with two consecutive opposite ½ rolls  

2 

AP-19.07 “Eye Catcher” z wpisanymi półbeczkami. 
Eye Catcher with ½ rolls integrated  

5 

AP-19.08 Figura M z półbeczkami 
Figure M with ½ rolls   

3 

AP-19.09 

Poziomy kwadrat z ¾ beczki, dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, 
półbeczką, dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami I 1/4 beczki 
Horizontal Square with ¾ roll, two consecutive ¼ rolls, ½ roll, 
two consecutive ¼ rolls, ¼ roll  

4 

AP-19.10 Kombinacja zakrętów z ¾ beczki 
Corner Combination with ¾ roll  

3 

AP-19.11 Pętla trójkątna z ¼ beczki, ¼ beczki 
Triangle Loop with ¼ roll, ¼ roll  

4 

Suma współczynników: K=42 

 
 

Program finałowy AF-19       (2018-2019) K 

AF-19.01 Podwójny klucz z ćwierćbeczkami 
Double Key with ¼ roll, ¼ roll, ¼ roll, ¼ roll  

4 

AF-19.02 
„Ogon rekina” z 4 kolejnymi 1/8 beczek i dwiema półbeczkami 
Shark Fin with four consecutive 1/8 rolls, ½ roll, ½ roll  

3 

AF-19.03 Trzy kolejne beczki w przeciwnych kierunkach 
Three consecutive opposite rolls  

4 

AF-19.04 
Nożowy “humpty-bump” z dwoma kolejnymi ćwierćbeczkami  
w przeciwnych kierunkach, półbeczką wpisaną i półbeczką 
Knife Edge Humpty Bump with two consecutive opposite ¼ rolls, ½ roll integrated, ½ roll  

4 

AF-19.05 Dwie pętle z wpisanymi beczkami w przeciwnych kierunkach 
Two Loops with opposite rolls integrated  

6 

AF-19.06 Ślizg na ogon z półbeczką 
Tail Slide with ½ roll  

3 
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AF-19.07 

Figura N z ¼ beczki, ¼ okręgu, dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, 
dwiema półbeczkami wpisanymi w zakręty, dwiema kolejnymi 
ćwierćbeczkami, ¼ okręgu, ¼ beczki 
Figure N with ¼ roll, ¼ circle, two consecutive ¼ rolls, two ½ rolls integrated  
in the corners, two consecutive ¼ rolls, ¼ circle, ¼ roll  

5 

AF-19.08 45-stopniowy nożowy “Humpty Bump” z dwiema ¼ beczki 
45° Knife Edge Humpty Bump with ¼ roll, ¼ roll  

3 

AF-19.09 

Kwadratowa ósemka z ¼ beczki w zawisie, ½ beczki w zawisie  
w przeciwnym kierunku, dwiema półbeczkami, ½ beczki w zawisie, 
¼ beczki w zawisie w przeciwnym kierunku 
Square Eight with consecutive ¼ torque roll, opposite ½ torque roll, ½ roll, ½ roll, 
consecutive ½ torque roll, opposite ¼ torque roll  

5 

AF-19.10 
„Half Hourglass” z dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, beczką, dwiema 
kolejnymi ćwierćbeczkami 
Half Hourglass with two consecutive ¼ rolls, roll, two consecutive ¼ rolls  

4 

AF-19.11 
Figura Z z dwiema kolejnymi 1/8 beczek, dwiema kolejnymi ¼ beczek, 
dwiema kolejnymi 1/8 beczek 
Figure Z with two consecutive 1/8 rolls, two consecutive ¼ rolls, two consecutive 1/8 rolls  

4 

Suma współczynników: K=45 

 

 
Opis manewrów i diagramy Aresti dla F3P-AA, F3P-AP i F3P-AF zawarte są w Aneksie 5M. 
 

Program F3P-AFM 

 
AM1.   Start 
 
AM2.   Freestyle 
   (swobodna kompozycja sekwencji manewrów, według choreografii i do muzyki    
   wybranej przez zawodnika). 
 
AM3.   Lądowanie 
 
 
Opis manewrów F3P-AFM zawarty jest na końcu Aneksu 5M. 
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Aneks 5M 

F3P – HALOWE MODELE AKROBACYJNE RC 
OPIS FIGUR 

 

Program eliminacyjny AA-19 (2018-2019) 
 
AA-19.01 Pętla kwadratowa z półbeczkami 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj ¼ pętli, wykonaj ¼ pętli 
odwróconej do lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ petli odwróconej, wykonaj ½ beczki. Zakończ 

figurę w locie poziomym. 

AA-19.02  Połowa odwróconej ósemki kubańskiej z półbeczką 
Z lotu poziomego wykonaj 1/8 pętli do lotu pod kątem 45st. w górę, wykonaj półbeczkę, 

wykonaj 5/8 pętli. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AA-19.03  Poziomy “Eye Catcher” 

Z lotu poziomego wykonaj 2 kolejne ¾ okręgu. Zakończ figurę w locie poziomym. 

AA-19.04  „Humpty bump” z beczką w zawisie 
Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj beczkę w zawisie, wykonaj pół 

pętli nożowej do lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ pętli. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AA-19.05  Lot nożowy 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ beczki do lotu nożowego, wykonaj lot nożowy, następnie wykonaj 
¼ beczki. Zakończ figurę w locie poziomym. 

AA-19.06  Pół pętli kwadratowej z półbeczką 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, następnie wykonaj półbeczkę, wykonaj 
¼ pętli odwróconej. Zakończ figurę w locie poziomym. 

AA-19.07  „Eye Catcher” 
Z lotu poziomego wykonaj ¾ pętli odwróconej, następnie wykonaj ¾ pętli. Zakończ figurę w 

locie poziomym. 

AA-19.08  Ranwers 
Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj ranwers, wykonaj ¼ pętli. 

Zakończ figurę w locie poziomym. 
AA-19.09  Poziomy kwadrat z ¼ beczki, półbeczką, ¼ beczki 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ beczki na linii środkowej, wykonaj ¼ nożowego okręgu, wykonaj 

¼ nożowego okręgu, wykonaj półbeczkę, wykonaj ¼ nożowego okręgu, wykonaj ¼ nożowego 
okręgu, wykonaj ¼ beczki. Zakończ figurę w locie poziomym 

AA-19.10  Kombinacja zakrętów z ćwierćbeczką 
Z lotu poziomego wykonaj ¼ okręgu ze skrzydłem w poziomie, wykonaj ¼ pętli do lotu 

pionowego, wykonaj ¼ beczki, wykonaj ¼ pętli odwróconej. Zakończ figurę w locie poziomym 
AA-19.11  Pętla trójkątna z półbeczkami. 

Z lotu poziomego wykonaj ½ beczki na linii środkowej, wykonaj 3/8 pętli do lotu pod kątem 

45st. w dół, wykonaj ¼ pętli do lotu pod kątem 45st. w górę, wykonaj 3/8 pętli, wykonaj ½ 
beczki na linii środkowej. Zakończ figurę w locie poziomym. 
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Program eliminacyjny AP-19 (2018-2019) 
 
 

AP-19.01  Pętla kwadratowa z ćwierćbeczką, półbeczką i ćwierćbeczką 
Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj ¼ beczki, następnie wykonaj ¼ 

pętli na nożu to lotu nożowego w poziomie, wykonaj półbeczkę, wykonaj ¼ pętli na nożu do 

lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ beczki, wykonaj ¼ pętli. Zakończ figurę w locie poziomym. 

AP-19.02  Połowa odwróconej ósemki kubańskiej 

Z lotu poziomego wykonaj 1/8 pętli do lotu pod kątem 45st. w górę, wykonaj ¼ beczki, 

wykonaj 5/8 pętli nożowej, wykonaj ¼ beczki. Zakończ figurę w locie poziomym. 

AP-19.03  Poziomy „Eye Catcher” z ¾ beczki wpisanej 

Z lotu poziomego wykonaj dwie kolejne ¾ okręgu z ¾ beczki wpisaną w pierwsze ¾ okręgu 

oraz ¾ beczki w przeciwnym kierunku wpisaną w drugie ¾ okręgu 

AP-19.04  Podwójny „Humpty Bump” z ¾ beczki w zawisie 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj ¾ beczki w zawisie, wykonaj ½ 

pętli do lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ pętli odwróconej do lotu odwróconego, wykonaj ¼ 
pętli odwróconej do lotu pionowego, następnie wykonaj ¾ beczki w zwisie, wykonaj ½ pętli 

odwróconej do lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ pętli odwróconej. Zakończ figurę w locie 

plecowym. 

AP-19.05  Kombinacja beczek w locie nożowym z ¼ beczki, czterema kolejnymi 1/8 beczek 

oraz ¼ beczki. 

Z lotu plecowego wykonaj ¼ beczki do lotu nożowego, następnie wykonaj 4 kolejne 1/8 beczki 

w przeciwnym kierunku, wykonaj ¼ beczki. Zakończ figurę w locie odwróconym. 

AP-19.06  Pół pętli kwadratowej z dwiema kolejnymi półbeczkami. 

Z lotu odwróconego wykonaj ¼ pętli odwróconej do lotu pionowego, wykonaj dwie kolejne 
półbeczki w przeciwnych kierunkach, wykonaj ¼ pętli odwróconej. Zakończ figurę w locie 

poziomym. 

AP-19.07  „Eye Catcher” z wpisanymi półbeczkami. 

Z lotu poziomego wykonaj ¾ pętli odwróconej z półbeczką wpisaną w pierwsze 180st. pętli, 

następnie wykonaj kolejne ¾ pętli odwróconej z półbeczką wpisaną w końcowe 180st. pętli. 

Zakończ figurę w locie poziomym. 

AP-19.08  Figura M z półbeczkami 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj półbeczkę, wykonaj ranwers do 
lotu pionowego w dół, następnie wykonaj pół pętli nożowej do lotu pionowego, wykonaj 

półbeczkę, wykonaj ranwers do lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ pętli. Zakończ figurę w locie 

poziomym. 

AP-19.09  Poziomy kwadrat z ¾ beczki, dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, półbeczką, 

dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami i 1/4 beczki 

Z lotu poziomego wykonaj ¾ beczki na linii środkowej, wykonaj ¼ nożowego okręgu, wykonaj 

dwie kolejne ćwierćbeczki, następnie wykonaj ¼ nożowego okręgu, wykonaj ½ beczki, wykonaj 
¼ nożowego okręgu, wykonaj 2 kolejne ćwierćbeczki, wykonaj ¼ poziomego okręgu, wykonaj 

¼ beczki. Zakończ figurę w locie plecowym. 

AP-19.10  Kombinacja zakrętów z ¾ beczki 

Z lotu plecowego wykonaj ¼ okręgu ze skrzydłami w poziomie do linii w poprzek hali, wykonaj 

¼ pętli odwróconej do lotu pionowego, wykonaj ¾ beczki, wykonaj ¼ pętli odwróconej. 

Zakończ figurę w locie poziomym. 

 AP-19.11  Pętla trójkątna z ¼ beczki, ¼ beczki 

Z lotu poziomego wykonaj 3/8 pętli odwróconej do lotu pod kątem 45st. w dół, wykonaj ¼ 

beczki, wykonaj ¼ pętli nożowej do lotu pod kątem 45st. w górę, wykonaj ¼ beczki, wykonaj 

3/8 pętli odwróconej. Zakończ figurę w locie poziomym. 
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Program finałowy AF-19 (2018-2019) 
 
AF-19.01  Podwójny klucz z ćwierćbeczkami 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli na linii środkowej, wykonaj ¼ beczki, wykonaj 5/8 pętli 

nożowej zakończonej lotem pod kątem 45st. w dół, wykonaj ¼ beczki, następnie wykonaj ¼ 
pętli odwróconej zakończonej lotem pod kątem 45st. w górę, wykonaj ¼ beczki, wykonaj 5/8 

pętli nożowej zakończonej na linii środkowej, wykonaj ¼ beczki, następnie ¼ pętli. Zakończ 
figurę w locie poziomym. 

AF-19.02  „Ogon rekina” z 4 kolejnymi 1/8 beczek i dwiema półbeczkami 

Z lotu poziomego wykonaj 1/8 pętli do lotu pod kątem 45st. w górę, wykonaj 4 kolejne 1/8 
beczki, wykonaj 3/8 pętli do lotu pod kątem 45st. w dół, wykonaj półbeczkę, wykonaj ¼ pętli 

odwróconej, wykonaj półbeczkę. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AF-19.03  Trzy kolejne beczki w przeciwnych kierunkach. 

Z lotu poziomego wykonaj trzy kolejne beczki w przeciwnych kierunkach. 
AF-19.04  Nożowy „Humpty-Bump” z dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami w przeciwnych 

kierunkach, półbeczką wpisaną i półbeczką 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj 2 kolejne ćwierćbeczki  
w przeciwnych kierunkach, wykonaj pół pętli nożowej z wpisaną ½ beczki, następnie wykonaj 

½ beczki, wykonaj ¼ pętli. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AF-19.05  Dwie pętle z wpisanymi beczkami w przeciwnych kierunkach. 

Z lotu poziomego wykonaj pętlę z wpisaną beczką, następnie wykonaj kolejną pętlę z wpisaną 

beczką w przeciwnym kierunku. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AF-19.06  Ślizg na ogon z półbeczką. 

Z lotu poziomego wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego, wykonaj ½ beczki, wykonaj ślizg 
na ogon (kabiną w górę) do lotu pionowego w dół, wykonaj ¼ pętli do lotu poziomego. 

Zakończ figurę w locie poziomym. 

AF-19.07  Figura N z ¼ beczki, ¼ okręgu, dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, dwiema 
półbeczkami wpisanymi w zakręty, dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, ¼ okręgu, 

¼ beczki. 
Z lotu poziomego wykonaj ¼ beczki na linii środkowej, wykonaj lot nożowy, wykonaj ¼ okręgu 

na nożu do lotu na nożu w poprzek hali, wykonaj dwie kolejne ćwierćbeczki, wykonaj 3/8 
okręgu na nożu z wpisaną półbeczką w kierunku zewnętrznym, wykonaj 3/8 okręgu na nożu  

z wpisaną półbeczką w kierunku zewnętrznym do lotu w poprzek hali, wykonaj dwie kolejne 

ćwierćbeczki, wykonaj ¼ okręgu nożowego, wykonaj ¼ beczki. Zakończ figurę w locie 
poziomym. 

AF-19.08  45-stopniowy nożowy „Humpty Bump” z dwoma ¼ beczki. 
Z lotu poziomego wykonaj 3/8 pętli do lotu pod kątem 45st. w górę, wykonaj ¼ beczki, 

wykonaj ½ nożowej pętli do lotu poziomego pod kątem 45st. w dół, wykonaj ¼ beczki, 

wykonaj 3/8 pętli. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AF-19.09  Kwadratowa ósemka z ¼ beczki w zawisie, ½ beczki w zawisie w przeciwnym 

kierunku, dwiema półbeczkami, ½ beczki w zawisie, ¼ beczki w zawisie w 
przeciwnym kierunku. 

Z lotu poziomego przekrocz linię środkową, wykonaj ¼ pętli do lotu pionowego w górę, 
wykonaj ¼ beczki w zawisie, następnie wykonaj ½ beczki w zawisie w przeciwnym kierunku, 

wykonaj ¼ pętli nożowej, wykonaj ½ beczki, wykonaj ¼ pętli nożowej to lotu pionowego w 

dół, wykonaj ¼ pętli nożowej, wykonaj ½ beczki, wykonaj ¼ pętli nożowej do lotu pionowego, 
wykonaj ½ beczki w zawisie, następnie wykonaj ¼ beczki w zawisie w przeciwnym kierunku, 

wykonaj ¼ pętli odwróconej. Zakończ figurę w locie poziomym. 
AF-19.10  „Half Hourglass” z dwiema kolejnymi ćwierćbeczkami, beczką, dwiema kolejnymi 

ćwierćbeczkami. 

Z lotu poziomego wykonaj 1/8 pętli odwróconej do lotu pod kątem 45st. w dół, wykonaj kolejne 
dwie ¼ beczki, wykonaj 3/8 pętli odwróconej do lotu pionowego, wykonaj beczkę, wykonaj 3/8 

pętli do lotu pod kątem 45st. w dół, wykonaj dwie kolejne ¼ beczki, wykonaj 1/8 pętli 
odwróconej. Zakończ figurę w locie odwróconym. 

AF-19.11  Figura „Z” z dwiema kolejnymi 1/8 beczek, dwiema kolejnymi ¼ beczek, dwiema 

kolejnymi 1/8 beczek. 
Z lotu odwróconego wykonaj dwie kolejne 1/8 beczki, wykonaj 3/8 pętli nożowej do lotu pod 

kątem 45st. w górę, wykonaj dwie kolejne ¼ beczki, wykonaj 3/8 pętli nożowej, wykonaj dwie 
kolejne 1/8 beczki. Zakończ figurę w locie poziomym. Zakończ figurę w locie poziomym. 
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PROGRAM MANEWRÓW F3P-AFM 
 

AFM 1.  Start 
   Model samolotu, przed startem, musi stać na podłodze. 
 

AFM 2.  Freestyle 
 

Jest to sekwencja manewrów, dowolnie ułożonych przez zawodnika i prezentowanych w harmonii  
z równocześnie grającą muzyką, dobraną przez samego pilota. Manewry w locie z ewentualnymi 

„efektami show", mogą być prezentowane tak długo, jak bezpieczeństwo nie jest zagrożone  
i spełniona jest zgodność z przepisami. Dozwolone jest wykonywanie różnych programów w 

połączeniu z inną muzyką w każdej rundzie. W przypadku lotów finałowych na Mistrzostwach 
Świata i Kontynentu obowiązkowe jest posiadanie dwóch różnych programów, Program 1 i 

Program 2, w połączeniu z inaczej ułożoną muzyką. Program 1 musi być prezentowany w rundzie 

finałowej pierwszej i trzeciej, Program 2 - w rundzie finałowej drugiej i czwartej. Występ jest 
oceniany za cały lot, od początku do końca i zgodnie z niżej opisanymi, pięcioma kryteriami. 

 
W przypadku lotów Freestyle sędziowie mogą zrezygnować z maksymalnych punktów. Wyniki są 

podawane po locie dla wszystkich pięciu kryteriów. Ważne jest, aby wyniki dla każdego kryterium 

odzwierciedlały cały lot, a nie tylko niektóre szczegóły lotu. 
 

Program F3P-AFM 

1. Precyzja i dokładność   |   K-20 
Manewry i figury powinny być wykonywane z precyzją i dokładnością, a zawodnik musi wykazać,  

że ma pełną kontrolę nad wszystkimi pozycjami modelu. Dla sędziów powinno być jasne,  
że pilotowane manewry, w rzeczywistości były zamierzone i całkowicie pod kontrolą pilota. Wyższe 

oceny będą przyznawane w przypadku, gdy poszczególne elementy manewru są uruchamiane i 
kończone precyzyjnie i w dobrze określonych pozycjach. 

2. Złożoność   |   K-20 
To kryterium określa stopień trudności i różnorodność manewrów lotu freestyle. Ważne jest, aby 

ocenić cały lot, a nie tylko niektóre fragmenty, tak aby wynik odzwierciedlał średni poziom 
trudności i różnorodności. Dodatkowo, pilot ma wykorzystywać pełny zakres możliwości lotnych 

swojego modelu: szybkie i powolne latanie, zaskakujące manewry, zawisy itp. Manewry powinny 
pokazywać zarówno fragmenty z pozytywnym, jak i negatywnym "g": pętle, beczki, zatrzymania, 

obroty, ranwersy, korkociągi, zawisy, beczki w zawisie, płaskie kręgi, Lomcevaki, koła itp. Częste 

powtarzanie tego samego manewru musi być odpowiednio obniżone. Manewry powinny być 
ustawione równolegle lub prostopadle do linii bezpieczeństwa. Źle kontrolowane, nieplanowane lub 

niedbale wykonywane manewry otrzymają obniżoną ocenę. To samo dotyczy mniej atrakcyjnych 
faz lotu. 

Ryzykownych manewrów nigdy nie należy mylić z trudnymi manewrami. Ryzykowne manewry nie 
mogą prowadzić do wyższych wyników pod względem trudności, ale skutkują obniżeniem 

bezpieczeństwa. 

3. Harmonia lotu z muzyką   |   K-30 
Trudnością dla zawodników w AFM będzie latanie w harmonii i rytmie z aranżacją muzyczną, którą 

wybrali. Pokaz lotu powinien być zsynchronizowany z muzyką i nie może być "szkicem 3D"  

z podkładem muzycznym. Manewry powinny podążać za muzyką i kończyć się nią. W lotach AFM 
ogromne znaczenie ma przekształcenie muzycznych akcentów w spektakl. Wybrane utwory 

muzyczne powinny obfitować w przejścia zawierające fragmenty o szybkim i powolnym oraz 
miękkim i głośnym dźwięku. Dynamiczne i zróżnicowane sekwencje doprowadzą tutaj do wyższych 

wyników. W prezentacji powinno być wiele różnego tempa. Nastrój wybranej muzyki powinien 

znaleźć odzwierciedlenie w manewrach i prezentacji. Loty na utwory muzyczne z niewielkim 
kontrastem, różnorodnością lub tempem powodują obniżenie poziomu oceny. 

W tej kategorii należy obniżyć ocenę za lot, który nie wykazuje związku między rytmem 
wykonywanych ewolucji a muzyką, a jedynie przekształca akompaniament muzyczny w prostą 

muzykę tła. 
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4. Wykorzystanie obszaru manewrowania   |   K-10 
Pokaz powinien wypełniać całą strefę lotów. Powinien być zorientowany w stronę sędziów  
i widowni, jednak zbyt ryzykowne manewry w ich kierunku będą wpływać na obniżenie oceny lotu. 

5. Efekty specjalne   |   K-10 
W przypadku efektów specjalnych można podać dodatkowe punkty (patrz Uwagi dot. sędziów). 
Efekty specjalne mogą być wykorzystane do tego, aby prezentacja lotu freestyle była bardziej 

spektakularna poprzez: 

Zmienny skok śmigła: VPP może być używany do tworzenia specjalnych manewrów i 
specjalnych efektów podczas lotu. 

Serpentyny: serpentyny powinny być rozwinięte i zrzucone podczas lotu. Po zrzuceniu mogą być 
nadal używane w celu zwiększenia atrakcyjności pokazu, gdy np. zostaną „okrążone” lub 

„poderwane” przez model samolotu. 

Konfetti: konfetti można upuścić z modelu, jako atrakcję podczas lotu. 
Światła: światła mogą być częścią modelu samolotu. Mogą być włączane i wyłączane podczas lotu 

lub używane w rytmie muzyki. 
Inne: nieokreślone efekty specjalne, które piloci wybierają lub mogą tworzyć w przyszłości. 

Uwaga: Zabrania się prezentowania efektów specjalnych wykorzystujących sprzęt z otwartym 
ogniem, takich jak fajerwerki, bomby dymne lub inne łatwopalne materiały. 

 
 

Uwagi dotyczące sędziowania: 

F3P-AFM koncentruje się na atrakcyjności widza i mediów. To dlatego występy powinny być niezwykle 
widowiskowe i zabawne w tych aspektach. 
Sędziowanie pokazu freestyle jest bardzo subiektywne i nie można tego zrobić przy użyciu metod 
stosowanych w akrobacji F3P przez odejmowanie punktów. Oceniając Precyzja i dokładność, Złożoność, 
Harmonia lotu z muzyką oraz Wykorzystanie obszaru manewrowania, należy rozpocząć od około 5 i 
dodawać lub odejmować w miarę postępu lotu. 
 
W przypadku każdego z efektów specjalnych sędziowie mogą przyznać ocenę do dwóch (2) punktów. Jeżeli 
podczas całego lotu przedstawiony zostanie efekt specjalny, nie powinno być więcej niż ½ punktu za ten 
efekt. Jeśli efekt specjalny się nie powiedzie, dla tego efektu powinno być zero (0) punktów. Maksymalny 
wynik dla efektów specjalnych wynosi dziesięć (10), jeśli przedstawiono pięć (5) efektów specjalnych. 
Stronniczość na rzecz lub przeciwko konkretnym osobom, modelom, utworom muzycznym itp. nie może 
wpływać na ocenianie. 
W przypadku sędziów zaleca się natychmiastowe wykonanie "ołówkowych" notatek podczas prezentacji.  
Dzięki temu korekty są nadal możliwe w trakcie lotu. Wszystkie kryteria muszą być zaznaczone jednocześnie 
i równomiernie. 
Sędziom zaleca się obserwowanie i ocenianie lotów treningowych AFM w celu znalezienia odpowiedniego 
poziomu i zobaczenia różnic. 

 

 

AFM 3. Lądowanie 

Lot może być zakończony w dowolny sposób, pod warunkiem, że jest wykonywany w bezpieczny sposób. 


