
 

 

Årets NM for mikrofly vil bli avhold i forbindelse med Luftsportsuka 2018 på Starmoen. Konkurransen vil 
bestå av en NAVTUR og Landingskonkurranse. 

Deltakere vil få utdelt følgende materiell før starttid: 

• Konkurransekart 1:200000 med markerte startpunkt, vendepunkter og målpunkt. 
• Fotografi av observasjonspunkter langs ruten. 
• Ut og innflygingskart for navigasjonskonkurransen 
• Skjema for innfylling av flight-plan 
• Informasjon om vindretning og styrke. 
• GPS logger 



Det er ikke tillatt å bruke elektroniske hjelpemidler til å beregne MK 

Deltakere flyr ruten iht. utlevert kart og instrukser 

 

Poeng beregning NAVTUR 

Handling Poeng Poengtrekk/avvik Forklaring 
Fremmøte til regnerom 0  For sent oppmøte betyr att 

deltager får mindre tid til take off 
Takeoff 100 15 poeng/hele min Flyet begynner å rulle 
Passering av startpunkt  15 poeng/hele min Tidtaker referanse TBA 
Passering av TPX  15 poeng/hele min Beregnes fra GPS logger 
Passering av TPY  15 poeng/hele min Beregnes fra GPS logger 
Brukt tid NAV tur  15 poeng/hele min  
Observert bilde på riktig 
sted 

50/bilde  Må merkes på kart innenfor 1 NM 

 

Landingskonkurranse 

Konkurransen består av 3 landinger hvor 1 kan være motorlanding og 2 skal være med motor på tomgang fra 
down-wind ved passering av 0 merke.  

På alle landingene er det tillatt å bruke flaps, spoilers, slots og side-slip. 

Landing skal gjøres på begge hovedhjul unntatt når hoveddommer har bestemt at sidevindsforhold 
eksisterer. Nesehjulet må være klart over bakken. Halehjulsfly må landes i en konfigurasjon hvor halen er 
klart lavere enn horisontal stilling. 

 

Poengberegning landing 

Handling Poeng Poengtrekk/Avvik 
   

Landing 1 150 15/hele 5 m etter merke 30/hele 5 m før merket 
150 utenfor oppmerket bane (lengde og bredde) 150 unormal landing  se 
Landingsregler 

Landing 2 150 15/hele 5 m etter merke 30/hele 5 m før merket 150  
for bruk av motor 
150  utenfor oppmerket bane  (lengde og bredde) 
150 unormal landing  se Landingsregler 

Landing 3 150 15/hele 5 m etter merke 30/hele 5 m før merket 150  
for bruk av motor 
150 utenfor oppmerket bane (lengde og bredde) 150 unormal landing  se 
Landingsregler 

 

 


