
  

 

F3J	SM	ja	F5J	Suomen	Cup	2/3	2015	

Kilpailu 

FXJ-lajiryhmä järjestää F3J-luokan suomenmestaruus- ja F5J-luokkan Suomen Cup -2/3 

osakilpailut Jyväskylän lentokentällä Tikkakoskella. 

Ajankohta 

F3J lauantaina 25. heinäkuuta 2015 klo 09:30 – 18:00. Kentälle pääsee 08:00 alkaen. 

Harjoittelumahdollisuus pe 24.7.2015 klo 18:00 – 21:00. 

F5J sunnuntaina 26. heinäkuuta 2015 klo 09:30 – 18:00. Kentälle pääsee 08:00 alkaen. 

Harjoittelumahdollisuus lauantaina 25.7. klo 18:00 – 21:00. 

Sijainti 

Tikkakosken lentokenttä, Jyväskylä, WGS84 lat 62.40°  lon 25.67° 

Kulkeminen kentälle tapahtuu Ilmavoimien puolelta, ilmoittautuminen Ilmasotakoulun 

päävartiolla (Rykmentintie) josta kulkeminen johdetusti kilpailupaikalle. 

Kilpailualue sijaitsee Puolustusvoimien alueella, mistä johtuen kulkemiseen ja oleiluun 

kiinnitetään tavallista enemmän huomiota.  

Säännöt 

F3J: FAI Sporting code, Section 4 – Aeromodelling, Volume F3 Radio Control Soaring, 2015 

Edition (http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3Soaring_2015) 

• Poikkeuksena kohtaan 5.6.8 sallitaan sähkövinssin käyttö.  

o Etäisyys kääntöpyörään on 150 m. 

o Siiman päässä on oltava vähintään 5 dm2 kokoinen varjo tai lippu. 

o Vinssien yhteiskäyttötarpeista johtuen kilpailijoita pyydetään käyttämään 

vähintään 1.38 mm, mielellään 1.5 mm paksuista ehjää siimaa.  

• Kilpailijalla on oltava voimassa oleva kilpailulisenssi. 

F5J: FAI Sporting code, Section 4 – Aeromodelling, Volume F5 Radio Control Electric Powered 

Model Aircraft, 2015 Edition (http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F5_2015) 

• Kilpailijalla on oltava voimassa oleva SIL:n jäsenyyteen kuuluva kolmannen 

osapuolen vastuuvakuutus tai sitä vastaava muu vakuutus. Vakuutuksen olemassaolo 

ja kattavuus on osoitettava kirjallisella dokumentilla. 

• Lennokissa on oltava FAI-sääntöjen mukainen limitteri/korkeusloggeri.  



Taajuudet 

Mikäli kilpailija ei käytä 2,4 GHz taajuusalueen radiolaitteita, on ilmoittautumisen yhteydessä 

ilmoitettava vähintään kaksi (2) vaihtoehtoista radiotaajuutta. 

Osallistumismaksu 

20€ /laji/seniori, juniorit (alle 18 v) ei osallistumismaksua. Maksu käteisellä paikan päällä. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen perjantaihin 17. heinäkuuta kello 12:00 mennessä Aaro Malilalle, puh. 

040-5260189 tai sähköpostilla aaro.malila@gmail.com. Ilmoittautumisen yhteydessä on 

kerrottava seuraavat tiedot: 

- Sukunimi ja etunimet * 

- Osoite * 

- Syntymäaika ja –paikka * 

- Kerho 

- Vähintään 2 lähetystaajuutta (tai 2.4  GHz) 

- FAI-lisenssin numero 

- Kilpailu(t) johon osallistut (F3J, F5J) 

- Sähköpostiosoite 

(* puolustusvoimien pääsylupasäännöksistä johtuen) 

Paikanpäällä ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Ilmoitathan tähdellä merkityt tiedot 

muistakin mukanasi olevista henkilöistä, sillä lennätysalueelle ei pääse mikäli nimi ei ole 

Puolustusvoimille toimitettavassa osallistujaluettelossa. 

Aikataulu ja kilpailujen kulku 

Pvm Klo Toiminta 

Pe 24.7.2015 18:00 – 21:00 Valmistelut, mahdollisuus 

harjoitteluun  

La 25.7.2015 08:00 Valmistelut, mahdollisuus 

harjoitteluun  

09:30 Ilmoittautuminen ja briefing 

10:00 – 13:00 Alkukierrokset 

13:00 – 13:45 (tai tilanteen 

mukaan) 

Lounastauko (halukkaat saatetaan 

pois kentältä / takaisin kentälle 

kootusti) 

13:45 –  Loput alkukierrokset 

Fly-off 

Kilpailun päättäminen 

– 21:00 Mahdollisuus harjoitteluun  

Sunnuntain kilpailun järjestelyt  

Su 26.7.2015 08:00 – 09:30 Järjestelyt, mahdollisuus 

harjoitteluun 

09:30 Ilmoittautuminen ja briefing 

10:00 – 13:00 Alkukierrokset 

13:00 – 13:45 (tai tilanteen 

mukaan) 

Lounastauko 



13:45 –  Loput alkukierrokset 

Fly-off 

Kilpailun päättäminen 

 – 20:00 Järjestelyjen purku. 

 

Kilpailussa käytettävät mp3-äänitallenteet ovat saatavissa FXJ Finland facebook-sivuilta tai 

sähköpostitse järjestäjältä.  

Tulokset 

Tulokset julkaistaan lennokit.net –keskustelupalstalla, F5J-lajiryhmän sivuilla sekä FXJ 

Finland-Facebook –ryhmässä. Tulokset lähetetään osallistujille mikäli sähköpostiosoite on 

tiedossa. 

Palkinnot 

Kummankin luokan kolme parasta palkitaan. 

  



 

 

 


