Ultrakevytlennon SM-kilpailun säännöt 2017
Nämä ovat Ultrakevytlennon Suomenmestaruuskilpailun säännöt.
Kilpailu koostuu kahdesta osiosta: ANR suunnistuskoe ja maaliinlaskukoe
1

YLEISTÄ

Suomen Ilmailuliitto ry (SIL), joka toimii FAI:n edustajana ja jäsenjärjestönä Suomessa, antaa hakemuksesta
järjestettäväksi Ultrakevytlennon Suomenmestaruuskilpailut jäsenyhdistykselleen tai yhteisölle.
SIL:n Suomenmestaruuskilpailujen yleiset säännöt (voimassa oleva versio) ohittavat nämä säännöt, mikäli
ristiriitaisuuksia ilmenee. Samoin kaikki ne asiat, jotka on mainittu niissä, mutta ei näissä säännöissä, ovat
voimassa.
FAI:n asiaankuuluvat osat Sporting Code, General Section (voimassa oleva muutos), ovat voimassa,
riippumatta siitä mitä näissä säännöissä tai Suomenmestaruuskilpailujen yleisissä säännöissä sanotaan.
FAI:n Air Navigation Race (ANR) kilpailuja koskevia sääntöjä ja säännöksiä (voimassa oleva muutos)
voidaan soveltuvin osin käyttää ohjaavana periaatteena sääntötulkinnoissa, mikäli ne eivät ole ristiriidassa
näiden sääntöjen kanssa, näiden sääntöjen tarkoituksen ja hengen ollessa aina kuitenkin ratkaisevat.
SIL:n kaikessa toiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Olympiakomitean, Antidopingtoimikunnan ja Suomen Liikunta ja Urheilun dopingohjeita ja määräyksiä.
Kilpailijoiden, valmentajien sekä toimitsijoiden tulee ennen kilpailuun osallistumista tutustua Suomen
antidopingtoimikunnan (ADT) vuosittaiseen julkaisuun, ”Kielletyt lääkeaineet ja menetelmät urheilussa”
(viimeinen päivitys on nähtävissä mm. ADT:n verkkosivulla https://www.suek.fi/ ).
Dopingrikkomuksista määrätään aina rangaistus.

1.1 KILPAILUN NIMI
Kilpailussa parhaan tuloksen saavuttanut miehistö on kilpailuvuoden Ultrakevytlennon suomenmestari.
Lentokone: ultrakevytkone
Miehistö: tarkoittaa ohjaaja ja suunnistaja
Kilpailija: tarkoittaa kahden hengen miehistöä
Reitti: ANR -kilpailun reitti ei ole näkyvissä oleva reittiviiva, vaan karttapohjassa näytetään väylä, jolla on
tietty leveys. Väylän ulkopuolella on ANR -kieltoalue. Näkymätön reittiviiva on väylän keskiviiva. Reitin
pituus on sama kuin keskiviivan pituus. Reitin alussa on 0.6 NM leveä lähtöviiva, ja viivan keskipiste on
lähtöpiste. Reitin lopussa on 0.6 NM leveä maaliviiva, ja viivan keskipiste on maalipiste.
Lähtöportti (lähtöviiva): virtuaalinen viiva, jolla on merkitty suunnistuskokeen reitin alku. Lähtöportti on
aina aikatarkastusasema. Lähtöviiva on 0.6 NM leveä. Viivan keskellä on lähtöpiste, joka on samaan aikaan
reitin keskiviivan alku. Lähtöportti on aikatarkastusasema.
Maaliportti (maaliviiva): virtuaalinen viiva, jolla on merkitty suunnistuskokeen reitin loppu. Maaliportti on
aina aikatarkastusasema. Maaliviiva on 0.6 NM leveä. Viivan keskellä on maalipiste, joka on samaan aikaan
reitin keskiviivan loppu. Maaliportti on aikatarkastusasema.

Lentoonlähtöportti (Lentoonlähtöviiva): aikatarkastusasema, joka sijaitsee kilpailun lähtökentän käytössä
olevan kiitotien keskellä tai sen läheisyydessä. Lentoonlähtöportti ei kuulu reittiin.

1.2 KILPAILUN MUOTO
Kilpailussa on kaksi osaa: suunnistuskokeet ja maaliinlaskukokeet.
1.2.1

Suunnistuskokeet

Air Navigation Race (ANR) suunnistuskokeissa on paljon samanlaisia elementtejä kuin ralli- ja
tarkkuuslennossa, mutta on myös oleellisia eroja:









1.2.1.1

Suunnistuslaskelmat eivät kuulu kilpailuun
Kilpailussa käytetään karsintajärjestelmää (kaikki kilpailijat eivät lennä samaa määrää lentoja)
Reitit ovat lyhyitä (15-25 NM)
Järjestäjä määrää keskimääräisen maanopeuden (ei ilmanopeutta)
Aikatarkastusasemia ovat vain lentoonlähtö, lähtöviiva ja maaliviiva
Ei salaisia aikatarkastusasemia
Eri kilpailijoilla voi olla eri reitit
Reitillä ei ole lakanamerkkejä, kuvia
Reitit ovat ”väyliä”, usein lennetään vierekkäisillä väylillä
Yleisö ja reaaliaikaisen lentoseurannan rooli

ANR haluaa olla ketterämpi, joustavampi ja nopeampi kuin perinteiset rally- ja tarkkuuslentokilpailut.
Tärkeä on saada myös lisää näkyvyyttä lajille ja yleisöä mukaan (ja sen kautta sponsoreita).
Tämän vuoksi reaaliaikaisella tai lähes reaaliaikaisella lentoseurannalla on tärkeä rooli ANR
suunnistuskokeissa.
1.2.1.2 Suunnistuskokeiden kilpailumuoto
Järjestäjä määrittelee kilpailumuodon yksityiskohdat, huomioiden mm. kilpailun osallistujamäärän ja muita
mahdollisia rajoituksia. Lähtökohtaisesti kilpailussa on käytössä karsintajärjestelmä, jossa esimerkiksi
seuraavat vaiheet
 Karsinta
 Neljännesvälierä
 Puolivälierä
 Välierä (semifinaali)
 Loppuottelu (finaali)
Tämä tarkoittaa, että suorituksestaan riippuen kilpailija etenee kilpailun seuraavaan vaiheeseen tai voi
pudota pois suunnistuskilpailusta. Järjestäjä määrittelee karsintajärjestelmän (kilpailumuodon)
yksityiskohdat, huomioiden mm. kilpailun osallistujamäärän ja muita mahdollisia rajoituksia.
Suunnistuskokeet alkavat tavallisesti harjoituslennoilla.

1.2.1.3

Reittien käyttö suunnistuskokeissa

Suunnistuskokeissa käytetään tavallisesti kahdesta neljään vierekkäistä kilpailureittiä (”väylää”).
Järjestäjä mpäättää yksityiskohdat, missä järjestyksessä ja kuinka monta väylää lennetään yhdellä
kilpailulennolla.
Seuraavassa kuvataan kaksi tällä hetkellä yleisintä vaihtoehtoa (ks. myös liite 2):


Kilpailijat lentävät yhdellä lennolla yhden väylän kerrallaan. Samanaikaisesti muita kilpailijoita
lentää vierekkäisillä väylillä (tämä on alkuperäinen sveitsiläisten kehittämä malli).



Kaksi kilpailuväylää on sijoitettu vierekkäin. Kilpailijat lentävät samalla lennolla kaksi väylää
”sarjassa” seuraavasti: ensimmäinen vie esimerkiksi lähtökentältä pois, paluumatkalla lennetään
toisessa väylässä takaisin. Kaikki kilpailijat lentävät ”letkassa” samat kaksi väylää (tämä malli on
suosiossa Espanjassa).

1.2.2

Maaliinlaskukokeet
Maaliinlaskukokeet voidaan pitää suunnistuskokeiden yhteydessä tai erikseen.

1.3 KILPAILUKUTSU
Kilpailukutsu julkaistaan Ilmailu-lehdessä ja SIL:n jäsenyhdistyksille jaettavassa tiedotteessa.
Kilpailukutsu julkaistaan vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailua. Kilpailukutsussa
määritellään, kuinka ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu.

1.4 KILPAILUN LAATU
Kilpailu on lentokilpailu, johon sisältyvät jäljempänä kilpailusäännöissä mainitut suunnistuslentokokeet ja
maaliinlaskukokeet. Ollakseen hyväksytty Suomen mestaruuskilpailu, kilpailun on täytettävä vähintään
seuraavat vaatimukset:
 kilpailuun osallistuu vähintään kolme (3) kilpailijaa
 suunnistuskokeessa lennetään vähintään yksi (1) suunnistuslento
 maaliinlaskukokeessa lennetään vähintään kaksi (2) arvosteltua laskua
ANR -lentokilpailussa kilpailusuoritusten aikana koneessa saa olla vain miehistö. Koko miehistön on myös
oltava kaikissa suorituksissa mukana.
Kilpailu lennetään VMC-olosuhteissa VFR-sääntöjä noudattaen. Kilpailu on järjestetty
siten, ettei kilpailutehtävien oikea suorittaminen edellytä ilmailumääräysten rikkomista.
Päätuomari ja järjestäjä eivät ole vastuussa, mikäli kilpailija rikkoo ilmailumääräyksiä, vaan kilpailija/koneen
päällikkö vastaa kilpailulennolla ilmailumääräysten noudattamisesta.

1.5 PÄÄTUOMARI
SIL nimeää kilpailulle päätuomarin järjestäjän esityksen pohjalta. Päätuomarilla tulisi
olla yksityiskohtainen tietämys kaikista kilpailua koskevista säännöistä ja säännöksistä,
asiaa koskevista sporting code:sta, käytännön englanninkielen taito ja aiempaa kokemusta
tuomarina, juryn jäsenenä, kilpailun johtajana tai kilpailijana, joko kansallisissa tai
kansainvälisissä kilpailuissa.
Päätuomari käsittelee ja ratkaisee kaikki asiat, jotka johtuvat näiden kilpailusääntöjen ja
järjestäjän antamien kilpailuohjeiden tulkintakysymyksistä. Päätuomari toimii myös kilpailujen
valvojana ja on oikeutettu antamaan ohjeita kilpailujen järjestäjälle.

1.6 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISAIKA
Kilpailut pyritään järjestämään touko-elokuun aikana.
Eri kokeiden suoritusjärjestyksen ja -ajankohdan päättää kilpailujen järjestäjä.

1.7 KILPAILUPAIKKA
Kilpailupaikan määrää järjestäjä viimeistään 30 päivää ennen kilpailuja.
Kilpailulentopaikan on oltava kilpailukoneille turvallinen.

1.8 KILPAILUAIKA
Kilpailussa noudatettava aika on GPS-tallentimen käyttämä aika.
Kilpailuajan on oltava selvästi kaikkien kilpailijoiden nähtävissä viimeistään tuntia
aikaisemmin kuin ensimmäinen kilpailija saa suunnistuskokeen tehtävän.

1.9 KILPAILUKARTTA
Kilpailukartta on tavallisesti mittakaavaltaan 1:200’000 tai 1:250’000.
Kilpailukarttaan on piirretty yksi tai useampi kilpailureitti ja siihen kuuluvat ANR -kieltoalueet, jotka
muodostavat varsinaiset väylät. Kartta näyttää myös reittien lähtö- ja maaliviivat.

1.10 OSANOTTO KILPAILUUN
Kilpailuun voi ottaa osaa Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen, jolla on
voimassa oleva vähintään koneluokkaan edellytettävä lupakirja tai puolustusvoimien hyväksymä vastaava
kelpuutus ja FAI:n urheilulupakirja (Sporting Licence). Järjestäjä voi hyväksyä kilpailuun
ulkopuolisena myös muita henkilöitä. Vastuu kilpailijan omien lupakirjojen/kelpuutusten
mukaisten rajoitusten noudattamisesta kilpailun aikana on kilpailijalla.
Suomen mestaruus ja mestaruuskilpailujen sijoitukset ratkaistaan kaikkien kilpailuun
osallistuneiden kilpailijoiden kesken jäljempänä esitettävän tuloslaskennan mukaisesti.

1.11 KILPAILUSSA KÄYTETTÄVÄT LENTOKONEET
Kilpailuun saa osallistua kiinteäsiipisellä kansallisuusmerkinnöin varustetulla lentokoneella.
Lentokoneella on voitava lentää turvallisesti järjestäjän ja näiden sääntöjen määrittelemä
kilpailu noudattaen lentokoneen rajoituksia. Vastuu rajoitusten noudattamisesta on
kilpailijalla.
Kilpailijan on suoritettava koko kilpailu samalla konetyypillä ja jollei perusteltua syytä
ole, samalla koneella. Saapumislennolla tai kilpailun aikana koneeseen tulleen vian
johdosta kilpailija voi vaihtaa konetta tai konetyyppiä päätuomarin luvalla.
Jos kilpailukoneeseen tulee suunnistuskokeen aikana lentoonlähdön jälkeen kilpailutehtävän
keskeyttämisen aiheuttava vika, päätuomari päättää miten kilpailija voi uusia suorituksen.
Kilpailukutsussa määrätään kuinka monta kilpailijaa voi osallistua kilpailuun samalla
koneella.
Ennen laskukokeen alkua kilpailukoneesta on poistettava pyörien koko sivun näkymistä
estävät suojat. Suojien poistamisesta vastaa kilpailija. Kilpailun järjestäjällä on oikeus
maalata kilpailukoneiden renkaisiin laskukokeen arvostelua helpottavat merkit.

1.12 ILMOITTAUTUMINEN
Ennakkoilmoittautuminen suoritetaan järjestäjältä saatavalla lomakkeella.
Täytettyjen lomakkeiden tulee olla järjestäjällä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kilpailun

alkua. Lomakkeessa tulee antaa vähintään seuraavat tiedot:
• Ohjaajan nimi, syntymäaika, ammatti, osoite, puhelinnumero sekä yksimoottorisilla lentokoneilla
lennetty kokonaislentotuntimäärä
• yhteisö, jota kilpailija edustaa
• ohjaajan lupakirjan luokka ja kilpailukoneeseen oikeuttavan kelpuutuksen viimeinen voimassaolopäivä
• FAI:n urheilulupakirjan numero
• kilpailukoneen tyyppi, rekisteritunnus ja kilpailussa käytettävä ilmanopeus
ANR miehistön toisesta jäsenestä seuraavat tiedot:
• nimi, syntymäaika, ammatti, osoite, puhelinnumero,
• FAI:n urheilulupakirjan numero
Puutteellisesti täytettyä lomaketta ei hyväksytä ilmoittautumiseksi kilpailuun.
Järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa, milloin ilmoittautuminen kilpailupaikalla päättyy.

1.13 VAKUUTUKSET
Kilpailun järjestäjän tulee ottaa ns. kilpailun järjestäjän vastuuvakuutus.
Järjestäjä ja päätuomari eivät ole vastuussa kilpailijalle, koneelle tai kolmannelle henkilölle
tai hänen omaisuudelleen sattuneesta vahingosta, jotka johtuvat osallistumisesta kilpailuun.

1.14 KUSTANNUKSET
Järjestelyissä pyritään välttämään tarpeettomia kustannuksia. Kilpailijat vastaavat kaikista
henkilökohtaisista ja koneidensa kustannuksista. Kilpailun järjestäjä voi periä osanottomaksun,
jonka suuruus mainitaan kilpailukutsussa. Jos kilpailija on maksanut tämän
osanottomaksun pankin välityksellä, on hänen esitettävä tästä maksusta tosite.

1.15 KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN TAI SIIRTÄMINEN
Kilpailu voidaan keskeyttää sään, lento-onnettomuuden tai muun syyn perusteella päätuomarin
päätöksellä. Tällöin päätuomari päättää kilpailun tai osakokeiden mahdollisesta
siirtämisestä tai peruuttamisesta ja jo lennettyjen kokeiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Kilpailija voi keskeyttää osanottonsa kilpailuun milloin tahansa. Keskeyttämisilmoitus on
tehtävä välittömästi kilpailun järjestäjälle.
Kilpailija, joka ei suorita suunnistuskokeisiin kuuluvia lentoja tai laskukokeeseen kuuluvia laskuja, on
keskeyttänyt kilpailun.

1.16 KILPAILUSUORITUSTEN HYLKÄÄMINEN
Seuraavat syyt johtavat kilpailusuorituksen tai -suoritusten hylkäämiseen:
• rikkomukset kilpailusääntöjä tai ilmailumääräyksiä vastaan kilpailun aikana
• lentoturvallisuuden vaarantava lentäminen tai muu toiminta kilpailun aikana
• laskun suorittaminen kilpailun aikana muualle kuin kilpailutehtävät edellyttävät
• yritys saada muilta apua, avunanto tai avunsaanti suunnistuskokeen aikana
• koneen rikkoutuminen kilpailun kuluessa ja ohjaajan ollessa tapahtumaan tavalla
tai toisella syypää.
Kilpailun katsotaan alkavan, kun ensimmäinen kilpailija saa ensimmäisen kilpailuun
kuuluvan tehtävän. Kilpailun katsotaan päättyneen kunkin kilpailijan osalta, kun kone on
viimeisen laskun jälkeen pysäytetty seisontapaikalle ja tarpeelliset asiakirjat luovutettu
järjestäjälle.

1.17 TULOSTEN VAHVISTAMINEN
Kilpailun päätyttyä tai kunkin kokeen päätyttyä jokaiselle kilpailijalle annetaan tiedoksi
hänen virhepisteensä. Kilpailijalla on oikeus saada tietoonsa ne virheet, joista hänen virhepisteensä
ovat muodostuneet.
Kun kilpailija on saanut tietää virhepisteensä, hänellä on 30 minuuttia aikaa vaatia
korjausta havaitsemiinsa arvosteluvirheisiin tai mekaanisiin laskuvirheisiin. Järjestäjä on
velvollinen oikaisemaan aiheuttamansa selvät virheet.
Mikäli kilpailija ei tyydy järjestäjän suorittamaan oikaisuun tai mikäli järjestäjä ei katso
olevan aihetta oikaisun suorittamiseen, kilpailijalla on oikeus esittää oikaisupyyntö päätuomarille,
joka ratkaisee kaikki määräaikana jätetyt oikaisupyynnöt sekä vahvistaa kilpailun tuloksen. Päätuomarin
päätös on lopullinen. Tulokset julkaistaan 30 minuuttia ennen palkintojen jakoa.
Järjestäjän on pyrittävä julkaisemaan tulokset mahdollisimman nopeasti.
Mikäli kilpailija ei tyydy päätuomarin päätökseen, hänellä on oikeus valittaa päätöksestä SIL:n moottorilentotoimikuntaan FAI:n Sporting Coden esittämällä tavalla. Valitus on tehtävä kuukauden kuluessa
kilpailun päättymisestä.

1.18 KILPAILUOHJEET
Järjestäjä voi antaa kilpailua koskevia erityisiä ohjeita, jotka eivät saa olla ristiriidassa
näiden sääntöjen, SIL:n Suomenmestaruuskilpailujen yleisten sääntöjen, eivätkä asiaankuuluvien FAI:n
Sporting Coden kanssa. Ennen kutakin osuutta pidetään osuuden briefing, jossa voidaan tarkemmin
määrätä osuuden erityissäännöistä.

1.19 MAINOKSET
Mikäli kilpailun järjestäjä haluaa kiinnittää kilpailukoneisiin mainoksia, on tämä
ilmoitettava kilpailijoille ilmoittautumisen (kohta 1.11) yhteydessä.

2 SUUNNISTUSKOE

2.1 KOKEEN TARKOITUS
Suunnistuskokeen tarkoituksena on mitata kilpailijan tarkkuussuunnistustaitoa. Kokeeseen kuuluvat
lentäminen määrätyllä reitillä, määrätyssä korkeudessa ja annetulla maanopeudella.
Tavoitteet ovat
 pysyä annetussa väylässä
 pysyä annetussa aikataulussa
ANR -kilpailussa lennon suunnittelu ei ole osa kilpailua.
Suunnistuskoe alkaa kun ensimmäinen kilpailija saa tehtävän ja päättyy kun viimeinen
kilpailija on laskeutunut ja luovuttanut asiakirjat järjestäjille.

2.2 LENNON SUUNNITTELU JA VALMISTELU
Järjestäjä julkaisee mahdollisimman aikaisin listan (”starttilista”), josta ilmenee vähintään tehtävän
antoaika, lentoonlähtöaika, sekä lennettävän reitin tunniste , mikäli käytössä on enemmän kuin yksi reitti.
Kilpailijan on ilmoittauduttava lennonvalmistelutilaan viisi (5) minuuttia ennen
tehtävän antoaikaa, varusteiden tarkastusta varten.
Tehtävä annetaan kirjekuoressa, joka sisältää kahtena kappaleena
 suunnistuskokeen karttapohjan
 suunnistusreitin tai- reittien lähtö- ja maalipisteen valokuvat
 tarvittavia lisäohjeita (esim. lähtö/paluureitit ja – menetelmät, rullausohjeet, taajuudet jne.)
Tehtävän ohjeista ilmenee
 karttapohjan mittakaava
 reitin pituus merimailin/kilometrin kymmenysosan tarkkuudella
 annettu keskimääräinen maanopeus reitillä
 lennon kesto reitillä annetulla keskimääräisellä maanopeudella
 jos sama karttapohja sisältää vierekkäisiä reittejä, ohjeista ilmenevät reittien tunnukset ( kilpailija
pystyy tunnistamaan hänelle määrätyn reitin).
Kilpailija lentää suunnistuskokeen karttapohjan perusteella.
Järjestäjä ilmoittaa saatavissa olevien säätietojen perusteella vaikuttavan tuulen suunnan ja
nopeuden.
Saatuaan tehtävän kilpailija valmistelee sitä lennonvalmistelutilassa. Lennon valmistelussa kilpailija voi
käyttää tavanomaisia lennonvalmisteluun kuuluvia välineitä, ei kuitenkaan lähdeteoksia. Elektronisten
laskimien ja muidenkin elektronisten laitteiden käyttö on kielletty koko suunnistuskokeen aikana. Myös
valmiiksi laskettujen taulukoiden käyttö on kielletty.
Tilasta on poistuttava viimeistään 30 minuutin kuluttua lentotehtävän saamisesta.

Kilpailijalla on käytettävissään aikaa lentotehtävän vastaanoton ja lentoonlähdön välillä 45 min, ellei
järjestäjä ole jatkanut tätä aikaa pitkien siirtymismatkojen takia.

2.3 SUUNNISTUSREITTI
Järjestäjä määrittää reittien pituudet. Suunnistusreitin pituus lähtöpisteestä maalipisteeseen on oltava
vähintään 15 NM ja enintään 25 NM. Jos käytetään vierekkäisiä reittejä, reittien pituuden ero saa olla
enintään ±2 %.
Reittiin kuuluvat ANR kieltoalueet, jotka muodostavat varsinaiset väylät. Järjestäjä määrittää väylien
leveyden.
Reitti on lennettävä käyttäen suunnistukseen vain kilpailukarttaa, magneettista kompassia, suuntahyrrää ja
kelloa.

2.4 LENTONOPEUS
Suunnistuskokeessa käytettävä keskimääräinen maanopeus (GS) on lähtökohtaisesti 80 kt.
Järjestäjä valitsee kuitenkin maanopeuden, jolla kaikki osallistuvat koneet pystyvät lentämään
normaaliolosuhteissa.
Maanopeus on ilmoitettava täysinä yksiköinä.
Kilpailussa kaikki kilpailijat lentävät samalla annetulla maanopeudella.
Järjestäjä voi halutessaan järjestää hitaammilla lentokoneilla lentäville eri kilpailun.

2.5 LENTOKORKEUS
Suunnistuskokeessa käytettävä lentokorkeus on 1000 ft AGL, ellei järjestäjä määritä muuta.

2.6 LENTOONLÄHDÖN AIKATAULUT
Järjestäjä määrittää lentoonlähtöjen aikavälit ja aikataulut.

2.7 LÄHTÖ- JA MAALIPISTE
Lähtö- ja maalipisteet ovat selvästi havaittavia ja kartassa tarkasti kuvattuja pisteitä. Lähtöpisteen
ylityksessä lentoradan on oltava ensimmäisen osuuden lentoradan suuntainen ja maalipiste on ylitettävä
viimeisen reittiosuuden suunnasta.
Lähtö- ja maalipisteen ympärillä on 0.6 NM leveä portti (lähtö- ja maaliviiva, pisteen molemmilla puolella
0.3 NM).

2.8 KÄÄNNEPISTEET
Käännepisteet ovat tavallisesti kilpailukartassa ja maastosta selvästi havaittavia olevia kohteita. Järjestäjä
voi halutessaan valita muitakin käännepisteitä.

2.9 AIKATARKASTUSASEMAT
Aikatarkastusasemat ovat lentoonlähtö ja suunnistusreitin lähtö- ja maalipiste.

2.10 NON BACKTRACK LINE (NBL)
Järjestäjä voi halutessaan määrittää jokaiselle reitille NBL-viivan. Viivan sijainti on 2 NM (+1/-0.5 NM) ennen
maaliporttia. NBL viivan leveys on sama kuin väylän leveys.

Jos suunnistuskokeen reitille on määritetty NBL (non backtrack line), lentosuunta saa NBL:n ylityksen
jälkeen poiketa kilpailureitin suunnasta enintään ± 90°.
Mikäli NBL:n ylityksen jälkeen lentosuunta poikkeaa kilpailureitin suunnasta enemmän kuin ± 90°,
virhepisteitä annetaan vain, jos suunnan poikkeama kestää yli 5 sekuntia.

2.11 LENTOSUUNNAN MUUTOKSET SUUNNISTUSKOKEEN AIKANA
Huomioiden kohta 2.7 ja 2.10, lentosuunnan muutoksilla ei ole rajoituksia.

2.12 LÄHTÖ- JA LÄHESTYMISREITIT KILPAILUALUEELLE JA – ALUEELTA TAKAISIN
Järjestäjä määrittää lähtöreitit ja paluureitit, joilla kilpailija lentää lähtökentältä kilpailualueelle, ja
suunnistuskokeen suorituksen jälkeen palaa kilpailualueelta määräkentälle.

2.13 KILPAILUKARTAN LUOVUTUS
Kilpailukartta on luovutettava toimitsijalle suunnistuskokeen jälkeen viiden minuutin kuluessa siitä, kun
kone on laskun jälkeisen rullauksen päätteeksi pysähtynyt seisontapaikalle. Vastuu em. ajan
määrittämisestä on kilpailijalla.

2.14 APULAITTEIDEN KÄYTTÖ
Autopilotin, radio-, satelliitti- tai tutkasuunnistuslaitteiden tai muun vastaavan laitteen käyttö on kielletty.
Kilpailun järjestäjä voi sinetöidä nämä laitteet (ja VHF puheradion taajuusvalinnan) siten, että
hätätilanteessa niiden käyttö on mahdollista. Lennon rekisteröintiin mahdollisesti käytettävästä GPS
tallentimesta määrätään kilpailukutsussa. Kilpailukartan lisäksi koneessa saa olla suunnistuskokeen aikana
ICAO:n ilmailukartta 1:500 000 sekä kilpailussa käytettävien kenttien VAC-kartat.

2.15 SUUNNISTUSTEHTÄVÄN SUORITUS
Suunnistustehtävä on suoritettava kahden hengen miehistöllä.
Järjestäjä voi edellyttää kilpailijoiden eristämistä (karanteeni) ennen tai jälkeen
kilpailusuorituksen siten, että jo lentäneet kilpailijat eivät voi olla tekemisissä kilpailusuoritusta odottavien
kanssa.

2.16 LENNON JÄLKEINEN BRIIFFAUS
Jälkibriiffaus järjestetään välittömästi suunnistuskokeen jälkeen.

2.17 GNNS LENNONTALLENTIMEN KÄYTTÖ
Sallittuja tallentimia ovat IGC- , GAC- tai SIL-MT:n hyväksymät lennontallentimet.
Järjestäjän toimittamat laitteet ovat järjestäjän vastuulla ja kilpailijan toimittaman
laitteen toiminta on kilpailijan omalla vastuulla.

3 MAALIINLASKUKOE
3.1 KOKEEN TARKOITUS
Laskukokeessa todetaan kilpailijan taito eri tyyppisten ja eri tilanteita kuvaavien
laskujen suorittamiseen.

3.2 LASKUKOKEITA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
Kilpailujen järjestäjä määrää ja päätuomari vahvistaa laskujen määrän ja suoritustavan.
Lähtökohtaisesti lennetään kolme laskua:
• moottorilasku (normaalilasku) 1 kpl
• jäljitelty pakkolasku 2 kpl
Järjestäjä voi halutessaan myös poiketa yllä olevista (sekä laskujen määristä että –tyypeistä).
Laskuina tulevat kyseeseen jäljempänä tarkemmin selvitetyt:
• moottorilasku (normaalilasku)
• jäljitelty pakkolasku
Laskukierrokset voivat olla vasemman- tai oikeanpuoleisia ja aloituskorkeus voi olla 500 1500 ft (150-450 m) QFE.
Laskut tehdään selvästi merkitylle laskusaralle, jonka pituus on 72 m ja leveys 12 m.
Nollaviiva sijaitsee 26 m saran alusta. Nollaviiva on vähintään 200 m kiitotien alkupäästä
(katso liite 4). Ennen sarkaa, 100 m ennen nollaviivaa, on kaksi lähestymismerkkiä.
Vähintään 2 x 2 m suuruisten merkkien sisäreunojen välinen etäisyys on 30 metriä.
Laskujen suoritus
Laskut on tehtävä siten, että kosketus tapahtuu molemmilla päätelineen pyörillä
samanaikaisesti, mahdollisimman lähelle nollaviivaa. Samanaikaisuudella tarkoitetaan
sitä, että lasku suoritetaan vaaka-asennossa. Tahaton, lievä (alle 5°) kallistus kosketuksessa
sallitaan, mikäli ohjaaja pyrkii oikaisemaan tämän. Sivutuulen vallitessa kosketuksen
saa tehdä tuulen puoleiselle pyörälle ja ohjainta saa kallistaa tuuleen päin (siivekkeet).
Nokkapyörätelineellä varustetulla koneella nokkapyörän on oltava ilmassa pääpyörien
koskettaessa maata. Kannuspyöräkoneella koneen asennon on oltava selvästi pyrstö alhaalla.
Telinetyypistä riippumatta laskun on oltava vedetty. Koneen painaminen maahan
kosketuksen jälkeen pompan estämiseksi korkeusohjainta työntämällä tulkitaan työnnetyksi
laskuksi.
Lasku ei ole normaali, jos
• nokkapyörä koskettaa maahan ensimmäisenä
• kannuspyöräkoneella lasku tehdään pääpyörille työntäen
• toinen pääpyörä on kosketushetkellä selvästi ilmassa eivätkä sivutuuliolosuhteet vallitse
• sivutuuliolosuhteiden vallitessa lasku tehdään tuulen alapuoliselle päätelineen pyörälle
• kone työnnetään maahan
• mikä tahansa muu koneen osa kuin pyörä koskettaa maata
• laippojen sisäänotto tapahtuu saran yläpuolella ennen kosketusta
• lähestyminen on tapahtunut lähestymismerkkien ulkopuolelta
Eräillä konetyypeillä nokkapyörä koskettaa ensimmäisenä maata normaalisti tehdyssä
laskussa. Päätuomari vahvistaa kilpailijan pyynnöstä ennen kilpailua ne koneyksilöt, joilla
kyseinen ominaisuus on normaalia. Tällöin ei nokkapyörän kosketusta maahan ennen
päätelineen pyöriä tuomita epänormaaliksi laskuksi.

Laskeutumiskohta
Laskeutumiskohdaksi määritetään kohta, missä lentokoneen molemmat pääpyörät ovat
maassa kaikkien pomppien (myös yksipyöräpomppien) jälkeen. Mikäli kone pomppaa laskussa,
laskeutumiskohdaksi määritetään aina eniten virhepisteitä antava kohta. Pompaksi
katsotaan tilanne, missä koneen pyörä nousee kiitotien pinnasta enemmän kuin pyörän
halkaisijan verran.
Mikäli jokin koneen osa koskettaa kiitotietä ennen nollaviivaa, kosketuskohta mitataan
virhepisteitä varten olosuhteista (sivutuuli) riippumatta. Kannuspyöräkoneella sallitaan
kolmen pisteen lasku.
Mikäli kosketus tapahtuu nollaviivan jälkeen, mitataan se etäisyys, jossa molemmat pääpyörät
ovat pomppien jälkeen jatkuvassa kosketuksessa kiitotiehen, paitsi sivutuulen vallitessa.
Virhepisteitä varten mitataan laskeutumiskohta täysinä metreinä. Jos virhemetrejä on
yli 20 metriä, pyöristetään virhemetrit ylöspäin lähimpään viiteen metriin.
Nolla pistettä saa siis 2 m leveältä alueelta. Laskusta jonka kosketus tapahtuu yli 21
metrin päässä nollaviivasta saa pisteitä viiden metrin alueiden mukaan. Katso myös liite 4.

3.3 SIVUTUULILASKUT
Sivutuuliolosuhteet vallitsevat, jos sivutuulikomponentti on 8 kts tai enemmän. Mikäli
tuuli on puuskainen, päätöksen on perustuttava odotettavissa oleviin voimakkaimpiin
puuskiin.
Suurin sallittu myötätuuli on 3 kts. Mikäli myötätuulikomponentti on yli 3 kts, maaliinlaskukilpailussa
käytettävä sarka?? vaihdetaan.
Kilpailun järjestäjän on asetettava selvä merkki laskusaran tuulenpuoleiselle sivulle 30 m
ennen nollaviivaa tiedoksi yksipyörälaskun sallimisesta. Päätöstä tai merkkiä ei voi
muuttaa sen jälkeen, kun kilpailija on aloittanut loppulähestymisen.
Yksipyöräkosketuksen tapahtuessa nollaviivan jälkeen mitataan etäisyys siitä pisteestä,
jossa tuulenpuoleinen pyörä on pomppien jälkeen jatkuvassa kosketuksessa kiitotiehen.

3.4 LASKUKIITO
Laskukiidon on tapahduttava laskusaralla tai sen jatkeella. Kääntyminen pois saralta on
sallittua vasta saran loppupisteen jälkeen. Kunkin laskun jälkeen saa laskusaralla käyttää
moottoritehoa vain rullauksen välttämättä vaatiman määrän.
Laskun, jossa toinen tai molemmat pääpyörät osuvat laskusaran sivulinjojen ulkopuolelle
ja sivutuulilasku, jossa ilmassa oleva pyörä osuisi sivulinjojen ulkopuolelle, katsotaan laskuksi
sivulinjojen ulkopuolelle.
Mikäli laskussa (lähestymisessä) saa käyttää tehoa ja kosketus on tehty teho päällä,
tämän tehon ylläpito sallitaan kohtuullisen ajan kosketuksen jälkeen.

3.5 LASKUKOHTAISEN MÄÄRÄYKSET
3.5.1 Moottorilasku (normaalilasku)
Lasku suoritetaan annetusta pisteestä alkaen ja annettua lähestymiskuviota noudattaen.
Laskun suoritus tästä eteenpäin on vapaa.
3.5.2 Jäljitelty pakkolasku
Annetussa pisteessä moottorin teho on asetettava tyhjäkäynnille. Lasku on suoritettava
tästä eteenpäin ilman moottorin tehon käyttöä.
Kilpailujen järjestäjä määrää missä järjestyksessä laskukokeet suoritetaan.

4 PISTELASKU
Ultrakevytlennon Suunnistuskokeen Suomen mestari on se kilpailija, joka etenee karsintojen kautta
loppukilpailuun, ja saa loppukilpailun suunnistuskokeesta pienimmän pistemäärän.
Ultrakevytlennon laskukokeen Suomen mestari on se, jonka kaikkien laskukokeiden pisteiden summa on
pienin.
Mikäli kaksi tai useampi kilpailija on tasoissa edellä kuvatun vertailun jälkeen, näille järjestetään
laskukokeita kahden laskun erissä, kunnes ANR -laskukokeen Suomen mestari on selvinnyt.
Päätuomari päättää, mitä kohdassa 4.2 määriteltyjä laskuja suoritetaan.

Ultrakevytlennon Suomen mestari
Kilpailijan kokonaisvirhepistemäärä saadaan laskemalla yhteen
 kilpailijan parhaan ANR-lentokokeen suorituspisteet ja
 kilpailijan molempien laskukokeiden pistemäärien summa
Tasapisteiden sattuessa se kilpailija on parempi, jonka virhepisteet suunnistuksessa ovat pienemmät.
Tasapelin edelleen vallitessa se kilpailija on parempi, jonka virhepisteet laskukokeessa ovat pienemmät.
Mikäli pisteet ovat edelleen tasan, kilpailijat jakavat sijoituksen.

LIITE 1 VIRHEPISTEET
SUUNNISTUSKOE
Virhepisteet Max

Lennonvalmistelutilassa olo 30 minuutin jälkeen tehtävän saamisesta

100

Lentoonlähtöajan ikkuna -0 sek … +60 sek. annetusta ajasta

0

Lähtö ennen tai jälkeen em. aikavälin

200

100

200

Aikatarkastusaseman ylitys
Ylitysajan ikkuna: ± 1 sek annetusta ajasta

0

Ero annetusta ajasta kutakin täyttä sekuntia kohti (virheetön aika ± 1 sek)

3

200

Aikatarkastusaseman ylitys portin ulkopuolella/ei havaittu (jokainen kerta)

200

200

Aikatarkastusaseman ylitys väärästä suunnasta (jokainen kerta)

200

200

Minimilentokorkeuden alittaminen (jokainen kerta)

500

500

Lentäminen ANR kieltoalueeseen
olo ANR kieltoalueessa alle 5 sekuntia

0

olo ANR kieltoalueessa yli 5 sekuntia, kutakin täyttä sekuntia kohti
(virheetön aika -0…+5 sek) (jokainen kerta)
Muut poikkeamat

3

300

Jos NBL (non backtrack-viiva) on määritetty:

200

400

NBL ylityksen jälkeen poikkeaminen yli 90° kilpailureitin suunnasta,
poikkeaminen yli 5 sekuntia (jokainen kerta)

LIITE 2 SUUNNISTUSREITIN YKSITYISKOHDAT

LIITE 3 SUUNNISTUSREITTIEN KÄYTTÖ (ESIMERKKI)

Keski-eurooppalainen malli: kilpailijat 1 ja 2 lentävät vierekkäisillä reiteillä samanaikaisesti. Samalla
kilpailulennolla lennetään vain yksi reitti (kilpailija 1 lentää B-reittiä ja kilpailija 2 lentää A-reittiä)

Espanjalainen malli: kilpailijat 1 ja 2 lentävät peräkkäin samat kaksi reittiä (A ja B) yhdellä kilpailulennolla.

LIITE 4 SUUNNISTUSKOKEIDEN KILPAILUMALLI (ESIMERKKI)

LIITE 5 KILPAILUKARTTA (ESIMERKKI)

Kuva: ANR kieltoalueet, portit, väylän leveys

LIITE 6
LASKUSARKA
12 m leveä
30 m ennen nollaviivaa
100 m nollaviivan jälkeen
Saran mitat. Sivutuulilippu tulee -30 metrin kohdalle tuulen yläpuolelle. Etäisyydet nollaviivasta merkitään
vähintään + - 5m sen jälkeen 10 m välein joko maalaamalla viivat kiitotiehen.
Päätuomari määrittää järjestäjän kanssa saran tarkemman merkinnän. Merkintä kerrotaan
laskubriefingissä.
-20
-10
-5
+-0
+5
+10
+20
+30
+40
+50

Nolla-alue on yksi metri kuvan nollakohdan kahtapuolen. Eli nollaviiva on kaksi metriä leveä,
metreistä saatavat pisteet saran eri kohdissa. Metrit ennen nollaviivaa X 2 metrit yli nollaviivan X 1
Kosketuksen ollessa kauempana kuin 20 metriä nollaviivasta, metrejä ei mitata vaan mitataan
se alue mihin kosketus tapahtuu. Pisteet annetaan alueen mukaan.
Tuomari voi antaa laskusuorituksesta virhepisteitä, jos laskutekniikka on vaarallinen, tai jos lasku ei ole
vedetty.
Tuomarin virhepisteet välillä -20 ja -200 mahdollista myös laskun hylkääminen = -500 pistettä

5 LIITE
7 Ultrakevytlennon Suomen mestaruuskilpailun palkinnot
Suomen Ilmailuliitto antaa Suomen mestaruusmitalit

