
Created by Simpo PDF Creator (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

Intermediate kategória 
 
1. Az Intermediate kategóriában a pilótáknak az alábbi programokat kell teljesíteniük: 
1.1  Ismert kötelező 
1.2  Szabadonválasztott 
1.3  1. sz zárt kötelező 
1.4  2. sz. zárt kötelező 
 
1.1.1 Ismert kötelező program (Q) 
Az ismert kötelező programot  az MRSZ Motoros Műrepülő szekciója teszi közzé legkésőbb a 
regisztráció kezdetekor. 
Intermediate kategóriában az ismert kötelező program a boxban történő edzésre is szolgál. 
Az engedélyezett időtartam 10 perc a boxba történő belépéstől számítva. 
A vezetőbíró a 10 perc leteltét „Time, Time, Time” bemondásával jelzi. 
A pilóta a rendelkezésre álló időt szabadon használhatja edzésre úgy az ismert kötelező program 
előtt, mint utána. 
Az ismert kötelező programot a bírók pontozzák. 
A vezetőbíró jelentést tesz abban az esetben, ha a versenyző repülését veszélyesnek ítéli, a zsűri és 
a versenyvezetés pedig döntést hoz a versenyző további szereplését illetően. 
Az ismert kötelező program helyezése a startlistát határozza meg ellentétes sorrendben. 
Amennyiben az ismert kötelező és a szabadon választott programokon kívül további program is 
értékelhető módon befejeződik, úgy az ismert kötelező program pontszáma az összesített 
eredménybe nem számít bele.  
Ha csak a zárt kötelező és a szabadon választott program fejeződik be, az összetett eredmény 
alapjául e két program összesített pontszáma szolgál 
A versenyvezetés határozza meg a minden versenyzőre érvényes végső startsorrendet és az 
érvényes időkorlátokat.  
Amennyiben a repülés a megadott időkorláton belül nem kezdődik meg, cserére nincs lehetőség. 
A versenyvezetés jogosult megalapozott kérés esetén (műszaki probléma, egy gép több pilóta által 
történő használata) a rajtsorrend megváltozatására. 
Az ismert kötelező program figurái  FAI/CIVA katalógus legutolsó kiadásából kerülnek kiválasztásra. 
Az ismert kötelező program összeállításakor figyelembe kell venni a repülőgépek teljesítményét és 
tulajdonságait a végrehajthatóság biztonságosságát illetően, valamint a versenyre kijelölt repülőtér 
adottságait, helyi domborzati viszonyait. 
Minden évben új program kerül elfogadásra, melyet oktatók és gyakorlott pilóták állítanak össze. 
Az ismert kötelező program összeállításának alapszabályai: 
A figurák száma min. 10 max. 12; maximum K faktor: 200 
A figurakombinációkat úgy kell megválasztani, hogy tovább erősítse a pilóták Sportsman kategóriában 
megszerzett tudását és megfelelő alapokat biztosítson az Advanced kategóriába történő 
továbblépéshez. 
 
1.1.2 A szabadon választott programnak az alábbiaknak kell megfelelnie: 
1.1.2.1  Maximum figurakombináció szám: 12 - a mindenkori érvényes FAI/CIVA katalógus 

alapján 
1.1.2.2  Maximum K-faktor: 200 
1.1.2.3  Kötelező figuracsaládok: 

A programnak a következő figurákat kötelezően tartalmaznia kell: 
1.1.2.3.a legalább 1 figura a 1.2.x és 1.7.x közötti figurákból 
1.1.2.3.b legalább 1 figura a 2.3 és 2.8 közötti figurákból 
1.1.2.3.c legalább 1 figura az 5. figuracsaládból 
1.1.2.3.d Legalább 1 figura a 7. figuracsaládból 
1.1.2.3.e Legalább 1 figura a 8. figuracsaládból 
1.1.2.3.f Legalább 1 figura a 9.1-9.4 közötti figuracsaládok mindegyikéből 
1.1.2.3.g Csak 1 figura a 9.9.2.1, vagy 9.9.3.1, vagy 9.9.4.1 figurák közül 
1.1.2.3.h Csak 1 figura a 9.11.1.x figuracsaládból 
 
1.1.2.4 A programot úgy kell összeállítani, hogy a pilóta és az általa vezetett repülőgép számára - a 
helyi domborzati viszonyokat is figyelembe véve - teljes biztonsággal lerepülhető legyen. 
1.1.2.5 A szabadon választott program megkezdése és befejezése talpon, vagy háton vízszintes 
helyzetből történhet. 
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1.1.2.6 Minden választott figurának és azok kombinációjának a mindenkori érvényes FAI/CIVA 
katalógusból kell származnia, melyek számozása és K-faktor értéke nem változtatható meg. 
1.1.2.7 A szabadon választott programban egy katalógus-referenciaszám egyszer szerepelhet. 
1.1.2.8 A figurák összekapcsolásának és koefficiens számításának metodikája a mindenkori érvényes 
FAI/CIVA katalógus alapján történik. 
1.1.2.9 Az alapfigurák karaktere és felépítése a figurák összekapcsolása során nem változtatható 
meg. 
1.1.2.10 Az orsók forgatási iránya szabadon választható 
1.1.2.11 Program rajzolása 
A CIVA A, B és C formátum mindegyikéből  1-1 példányt kell legkésőbb a verseny megnyitásáig a 
versenyvezetésnek leadni. 
A verseny sportbizottságának feladata az A, B, és C formátumon szereplő figurák egyezőségének, 
valamint a figurák katalógusszámának és K-faktorának ellenőrzése a mindenkori érvényben lávé 
FAI/CIVA katalógus alapján. 
A leadott rajzon szereplő figuráknál fellelhető pontatlanság, nem megfelelő K-faktor, vagy 
figurakettőzés, figurahiány esetén a versenyzőt fel kell szólítani a hiba kijavítására. 
A hiba kijavítása kizárólag a versenyző kompetenciája. 
A versenyzőnek lehetősége van a B és C formátumon egy megszakítást feltüntetni, melyet két figura 
között két piros vonallal kell jelölni. Büntetés nélküli megszakításra a megadott helyen akkor van 
lehetőség, ha arra a versenyvezetés az időjárási viszonyok miatt engedélyt ad. 
A formátumok csak a hagyományos rajzjeleket, katalógusszámokat és K-faktor értékeket 
tartalmazhatják, minden más megjegyzést, feliratot, írást, jelet figyelmen kívül kell hagyni. 
1.1.4 Ismeretlen kötelező programok 
1.1.4.1 Az ismeretlen kötelező programokat a versenyvezetés, vagy az általa kijelölt verseny-
tisztségviselők állítják össze. 
1.1.4.2 Az ismeretlen kötelező programot legkésőbb 6 órával a program repülésének megkezdése 
előtt közzé kell tenni. 
1.1.4.3 A figurákat úgy kell megválasztani, hogy minden a kategóriában versenyző repülőgép 
számára a pilóta maximális biztonsága mellett repülhető legyen. 
1.1.4.4 A pilóták személyes felelőssége a közzétett program ellenőrzése és a repülőgépük 
teljesítményadataival, üzemi korlátaival történő összevetése. 
Amennyiben a pilóta úgy ítéli meg, hogy a program nem repülhető le repülőgépe korlátain belül, úgy a 
program közzététele után maximum 2 órán belül jeleznie kell a versenyvezetésnek. 
Amennyiben a versenyvezetés a kifogást megalapozottnak találja, új zárt kötelező programot ad ki az 
erre vonatkozó szabályok figyelembevételével. 


