
FAI Virtual Gliding – uusi laji 
ilmailun maailmaan
Pulja 2022 / 02.04.2022 / Mika Koski



Taustaa

Virtuaalipurjelento yli 15 v vanha laji
• Kilpaillaan nopeustehtäviä IRL kilpailuja muistuttavalla pistelaskentasysteemillä.
• Kilpavälineinä Condor2* purjelentosimulaattori ja kilpailukeskuksena Condor Club www -

sivusto.
• Lentokoneet
• Landscapet
• Kilpailut & pistelaskenta & ranking

FAI Virtual Gliding
• Alustan julkistus 3.3.2022
• Säännöt elää ja ideat/palaute tervetulleita.
• Toimintaa koordinoi Antoine Havet (Director of FAI Virtual Gliding)
• Useamman vuoden rahoitus

* Laitevaatimukset melko matalat, 
ei edellytä tehokasta pelikonetta, vaan
toimii lähes kaikissa PC koneissa. Mac 
-koneissa vaatii PC emulaattorin



FAI Virtual Gliding - tavoitteet

Kansainvälinen ilmailuliitto (Fédération Aéronautique Internationale, FAI) ja 
International Gliding Commission (IGC)

• Virallistaa virtuaalipurjelento ja nostaa lajin tasoa.
• Lisätä kiinnostusta lajiin suurten purjelentomaiden ulkopuolella (ja sisällä).
• Kasvattaa harrastajien määrää ja kehittää koulutustoimintaa.
• Luoda yksi alusta purjelennon eSportille.

• Kansainvälinen ilmailuliitto
• Kansalliset ilmailuliitot ( = SIL )



Kilpailijat ja kilpailut



Kilpailijaksi viralliseen kilpailuun?

Virtual pilot licence / eSport License, jonka myöntää kansallinen liitto (Ranska 2023).
• IRL lupakirjalla voi kilpailla.

Jokaisella kilpailijalla olla FAI kilpailulisenssi (purjelentosta, laskuvarjohypystä jne. ihan
mistä tahansa lajista).

HUOM! Virtual gliding ei ole vain IRL purjelentäjien juttu, vaan osallistua sekä
menestyä voi kaikki!

Epäviralliset kilpailut (satoja kilpailupäiviä joka vuosi) edelleen Condor Club:issa.
• Monet suomalaiset purjelentokerhot ovat aloittamassa

virtuaalipurjelentotoimintaa. Yhteystiedot SIL sivuille?





2nd FAI Virtual Sailplane Grand Prix

1st FAI Virtual Sailplane Grand Prix 2021 
• 20 pilottia maapaikoilla
• Suomesta mukana Mikko Nurminen (MX), menestynyt IRL & Virtual kilpailija.

2nd FAI Virtual Sailplane Grand Prix 2022-2023
• Säännöt ja proseduurit lähes kuin IRL
• 10 karsintakilpailusarjaa kaksi parasta loppukilpailuun. 3. varalle.
• Ensimmäinen osakilpailu 8. toukokuuta Ruotsin osakilpailu







Katsojille



Purjelennosta yleisöurheilua

Live –lähetykset
• Kommentaattorit niin kuin eSportissa pitää ollakin
• 2D tracking Spot The Gliders
• 3D tracking

Ennen lähtöä

https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=4197

Lähtö

https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=4508

Taktisia valintoja

https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=4607
https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=5073

Onboard
https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=5587

https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=4197
https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=4508
https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=4607
https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=5073
https://youtu.be/Znuu0G0T2_8?t=5587


Mitä seuraavaksi?



TODO

Kansallinen eSport License
Condor2 Suomi –landscape
Suomen osakilpailu
Tapahtumia kerhoille ja nuorisojärjestöille

• Ilmailupartio
• Seurakunnat
• 4H kerhot 
• jne

Yhteistyötä FAI Virtual Gliding & IGC & Club Condor & Landscape support group



Linkkejä

FAI Virtual Gliding

https://www.virtualgliding.fai.org/

Condor Club

https://www.condor.club/

Condor 2 simulaattori

https://www.condorsoaring.com/

FAI eSports Event - IGC plenum demo

https://www.youtube.com/watch?v=Znuu0G0T2_8

https://www.virtualgliding.fai.org/
https://www.condor.club/
https://www.condorsoaring.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Znuu0G0T2_8


Taivaskaan ei ole rajana
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto
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