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A- Voorwoord 
 
De F3U klassenregels maken deel uit van de FAI Sporting Code Aeromodeling deel 4. 
Dit wedstrijdreglement is een vertaling van de F3 Radio Control Drone Racing 2017-editie. 
 
Door de wedstrijdjury van het Nederlands Kampioenschap droneracen worden de reglementen als 
hierboven genoemd gehanteerd. Deze reglementen staan hier verder beschreven, indien er een 
afwijking of aanvulling van toepassing is zijn deze in het rood aangegeven onder “Local-Rules”. 
 
Multi-rotorFPV (First Person Vieuw) Racing bestaat uit multirotor aangedreven luchtvaarttoestellen 
welke met meerdere tegelijk in een gesloten parcours racen. 
 
Note: een multirotor is een radiografisch bestuurd modelluchtvaartuig dat is uitgerust met minimaal 
drie motoraangedreven propellorinrichtingen. 
 
Local-Rule: voor deelname aan het NKDroneRace is een drie motorig luchtvaartuig niet toegestaan. 
Er kan uitsluitend met vier motoraangedreven propellorinrichtingen worden deelgenomen. 
 
Deze  multirotor aangedreven luchtvaarttoestellen worden hier verder genoemd als “model” en 
worden bestuurd door een FPV-PILOOT die verder “deelnemer” wordt genoemd. 
 
De FPV-piloot wordt bijgestaan door één en slechts één helper die tijdens de hele vlucht achter hem 
blijft staan. De hoofdtaak van de helper is om het model en het luchtruim waar het model zich in 
bevind visueel in het zicht te houden. Daarnaast moet de helper de deelnemer op de hoogte stellen 
van alles wat van invloed kan zijn op zijn piloot, vooral op het gebied van veiligheid. Als de helper 
de deelnemer vraagt om te landen of om de motoren af te sluiten, moet hij dit onmiddellijk doen.  
Tevens zal de helper ook de wedstrijdleiding assisteren door een controle uit te voeren op het 
correct en juiste wijze uitvoeren van de vlucht. 
 
A.1. Voorwaarden voor het deelnemen aan het NKDronerace 2018: 

l Men dient lid te zijn, of bij inschrijving aan het NKDroneRace, lid te  worden, individueel of 
als clublid van de KNVvL afd modelvliegsport. 

l Een volledig ingevuld aanmeldformulier hebben toegezonden aan de ledenadministratie 
subcommissie drone's KNVvL. 

l Tijdig zorg hebben gedragen voor volledige en correcte betaling aan het NKDroneRace 
secretariaat. 

l Een voor dat jaar geldig KNVvL lidmaatschap en FAI deelnemerspas  
( Sport Licentie) hebben ontvangen. 

 
 
 KNVvL: De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is de overkoepelende 
organisatie voor alle luchtsporten binnen Nederland. Zij is aangesloten bij de FAI en bij de NOC 
*NSF. De FAI (Federation Aéronautique Internationale) promoot en organiseert luchtsporten 
wereldwijd en registreert internationale records. Onder haar auspiciën worden door de 
aangesloten landen EK's en WK's georganiseerd. Een lidmaatschap van de KNVvL is verplicht 
gesteld voor iedere deelnemer aan het NK F3U 2018. Het lidmaatschap omvat ook een 



 

 

sportlicentie en een FAI ID nr. voor deelname aan internationale wedstrijden met een FAI 
registratienummer en aansprakelijkheidsverzekering. 
 
 
 
 
 
 
Wedstrijdreglement: 
 
B.1. ALGEMENE SPECIFICATIES VAN HET MODEL 
Er is een tolerantie van 1% van toepassing voor de onnauwkeurigheid van de meetapparatuur voor  
het meten van de grootte, het gewicht en de spanning van de batterijen. 
 
Note: gebruik van de “turtle-mode” als anti crash is toegestaan en mag gebruikt worden door de 
deelnemers om na een crash hun model weer veilig in de race terug te brengen. 
 
Op het model mag geen gebruik worden gemaakt van: 

- een voorgeprogrammeerde manouvreerinrichting 
- systeem voor automatische positionering in lengtegraad, breedtegraad of hoogte 

 
B1..1. Gewicht en maat 
Het totale gewicht van het model, inclusief batterijen en alle boordapparatuur, 
mag niet meer bedragen dan 1 kg. 
De afstand tussen de assen van de motoren moet minder zijn dan 330 mm.  
Deze afstand wordt gemeten op de diagonaal van de assen van de motoren. 
 
B.1.2. Motoren 
Alleen elektrische motoren met een maximale spanning van 17,0 volt (4S) zijn toegestaan.  
De spanningsmeting gebeurt vóór de vlucht. 
Het referentievlak wordt gedefinieerd met propellercentra.  
Elke motor kan in elke richting tot 15 ° maximale hoek worden gekanteld. 
Op een tri-copter is de helling van een motor tijdens de vlucht alleen toegestaan met  
de “yaw-order”. 
 

 



 

 

 
Local rule: Tri-Copters zijn voor deelname aan het NKDroneRace niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
 
B.1.3. Propellers 
Maximale toegestane diameter: 15,2 cm (6 inch). 
Volledig metalen propellers zijn verboden. 
Elke vorm van schroefbeveiliging is verboden. 
 
B.1.4. Radiografische apparatuur 
De gebruikte frequenties en gebruikte materialen hiervoor moeten voorzien zijn van een  
CE keurmerk. De vrijstelling van deze kanalen is omschreven in de R&TTE richtlijn. 
Elke deelnemer die een verboden frequentie gebruikt, kan door de wedstrijdleider worden 
uitgesloten van de wedstrijd.  
Alleen 2,4 GHZ apparatuur met gespreid spectrumtechnologie kan worden gebruikt.  

 
Mogelijkheid om een 868 MHZen en / of 915 MHZ TBS Crossfire-module te gebruiken is 
toegestaan gezien het lagere risico op interferentie en een beter bereik van dergelijke apparatuur. 
Om het risico op mogelijke problemen tijdens de race (signaalverlies, frequentie-interferentie), met 
ongewenste emissie te beperken, kan de organisator beperkingen opleggen voor het gebruik van 
apparatuur voor radiobesturingssystemen in het racecircuit.  

 
B.1.5. Video systeem 
Tijdens het NKDroneRace  wordt alleen gebruik gemaakt van radiografische apparatuur op 2.4 en 
5.8 GHz voorzien van een CE keurmerk. Denk hiermee aan de ImmersionRC tramp, TBS unify en 
andere gekeurde CE zenders, bij twijfel kan er contact opgenomen worden met de organisatie. 
Tijdens de race wordt gebruik gemaakt van de 5,8GHz band kanalen met een zendvermogen van 
maximaal 25 mW. 

Het video systeem is voorzien van een verlengkabel met een 3,5 mm jack plug. Deelnemers kunnen 
deze plug in hun goggles inpluggen. De ontvanger module in de videobril wordt hiermee uitgezet en 
u kijkt dan naar het beeld van het van de ontvanger voorzien van RHPC antennes. Piloten moeten 
zelf zorgen voor een voedingsaccu voor de video bril. 

Om het risico van mogelijke problemen tijdens de races ( signaalverlies, frequentie-interference)    
te beperken, kan de wedstrijdleiding beperkingen opleggen voor gebruik van het videosysteem 
buiten het racecircuit. 
 
B1.6. LED-lichteenheid 
Om het publiek het beste zicht op de modellen te bieden tijdens de races en om de taak van de jury 
te vergemakkelijken, zal elk model worden uitgerust met een LED-Lichteenheid met de 
mogelijkheid om de kleur te kunnen wisselen.  
Local-Rule: voor deelname aan de rankings van het NKDroneRace is het hebben van leds geen 
reglementaire verplichting maar een aanbeveling. Het aantal leds is door de subcommissie drones 



 

 

vastgesteld op 2x4 leds met een unit om het wijzigen van de kleur mogelijk te maken.                   
De leds dienen aan de achterzijde van het mogel te worden gemonteerd. 
 



 

 

 
B1.7. Identificatie keurteken 
 
Elk model moet door de technische commissie voorafgaand aan iedere ranking of finale ter keuring 
worden aangeboden. De deelnemer mag per ranking maximaal drie modellen ter keuring aanbieden. 
Na het goedkeuren zal een keuringssticker op het model worden aangebracht.  
 
De keuring vindt plaats volgens het keuringsrapport welke is opgesteld en kenbaar gemaakt aan alle 
deelnemers aan de wedstrijd. 
De voorzitter of diens aangewezen vervanger zal de technische functionaris voorafgaand aan de 
betreffende ranking en/of finale benoemen om de belangrijke modeleigenschappen te verwerken 
tijdens de officiële wedstrijdtijd. 
Local Rule: voor het NKDroneRace is het keuringsrapport opgesteld in de Nederlandse taal, hierin 
zijn alle keuringspunten opgenomen volgens FAI reglement. 
 
B.2. Racecircuit 
Het racecircuit voor een buitenlocatie moet plaatsvinden binnen een rechthoek van minimaal 
180mx100m. De organisator mag de ontworpen track voor publiek openbaar maken voor de 
wedstrijd. De organisator moet hier wel zorgen dat alle deelnemers deze track ook kunnen inzien, 
het is daarom aanbevolen om de bekendmaking minimaal 2 weken voor de wedstrijd te doen.  
 
B.3. AANTAL MODELLEN 
Elke deelnemer mag maximaal 3 (drie) modellen aanleveren ter keuring en gebruiken voor iedere 
ranking. 
De deelnemer kan zijn model wijzigen: 
- tussen twee ronden van de kwalificatiefase en de eliminatiefase; 
- Of net voor de start van de race als hij het voorbereidingsgebied (pilot area) niet heeft verlaten 
– Bij schade als gevolg van een crash, en voor de komende heat of ronde. 
 
B.4. Modelkeuring 
Een modelkeuring zal door de organisator voorafgaand de officiële oefensessie worden gedaan. 
Elke deelnemer kan maximaal drie modellen laten keuren en registreren.  
Het controleren van de modellen heeft betrekking op de volgende punten: 
- gewicht en grootte; 
- motorisering, batterijen en propellers; 
- faalveilig en bijbehorend apparaat om de motoren af te schakelen; 
 
De organisator markeert elk geregistreerd model met een gemakkelijk zichtbare, moeilijk te 
vervalsen identificatie sticker. 
Wanneer, na het keuren en gebruik een model verloren of beschadigd is, heeft de deelnemer het 
recht om een volgend model en het bijbehorende certificaat van modelspecificatie ter controle aan 
te bieden tot één uur voor het officiële starttijdstip van de wedstrijd. 
De technische functionaris/wedstrijdleider za de belangrijke modeleigenschappen van ten minste 
20% van de concurrerende modellen willekeurig verwerken voorafgaand aan de officiële 
wedstrijdtijd. Een deelnemer wiens model niet conform zou zijn, kan door de 
functionaris/wedstrijdleider worden afgekeurd voor deelname. 
 
Local-Rule: voor identificatie zal een eigen door de KNVvL subcommissie drones ontworpen 
sticker worden gebruikt. Deze sticker zal een afmeting hebben van 20mmx20mm en worden 
aangebracht aan de onderzijde van een door de technische functionaris/ wedstrijdleider of diens 
angewezen vervanger goedgekeurd model. 



 

 

 
 
B.5. PRAKTIJKVLUCHTEN 
Een officiële oefensessie zal na de modelkeuring worden georganiseerd.  
De organisator bepaalt de voorwaarden van de oefensessie op basis van de beschikbare tijd en het 
aantal deelnemers. 
Voorafgaand aan iedere ranking of finale moet de deelnemer in groepsverband en op aangeven van 
de wedstrijdleider de track te voet 1 maal te verkennen 
Oefen vluchten op het racecircuit anders dan die toegestaan door de organisator zijn ten strengste 
verboden onder de dreiging gediskwalificeerd te worden van de wedstrijd. 
 
B.6. WEDSTRIJDORGANISATIE 
De rankings en finale worden uitgevoerd in drie fasen: 

1. kwalificatie 
2. eliminatie 
3. finale 

 
Per fase wordt elke ronde gevlogen door minimaal 4 (vier) piloten. 
 
Local-Rules: 

l Elke ranking wordt beschouwd als een kwalificatie voor de seizoens finale. 
l In elke rankings worden punten verdiend 
l Punten worden toegekend op basis van de kwalificatie positie van de dag. 

� Bonus punten (4) voor de dag-winnaar in de ranking finale 
� De dagwinnaar is de piloot welke de dagwinnaar is in de ranking finale 
� Bonus punten (1) voor de snelste lap van de dag (geverifieerd met DVR) 

l Er wordt geen bracket/knockout gevlogen. 
l Er zal een door Livetime ondersteunde methode worden gehanteerd.  
l We kiezen een methode die de piloten sorteert op 

� Consistent vlieggedrag 
� Ronde tijd 

l Per ranking kunnen maximaal 64 piloten mee doen. 
l Aan de ranking finale doen de eerst geplaatste 12 deelnemers mee 
l Een 32 aantal piloten zal dmv de punten gewonnen in de rankings kwalificeren voor de 

seizoens finale. 
l De beste 3 resultaten van de rankings waar een piloot aan mee heeft gedaan gelden voor de 

deelname aan de finale 
� doet de piloot aan minder dan 3 ranking mee, krijgt hij 0 punten voor de gemiste 

rankings. 
� aan de seizoens finale doen 32 piloten mee 

l De siezoens finale is een op zichzelf staande race, waarbij de ranking resultaten niet 
meetellen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

B.6.1. Tijdwaarneming 
Elke race wordt getimed met een elektronisch timingsysteem dat wordt aangeboden door de 
organisator. 
 
Voor elk model wordt de tijdwaarneming geactiveerd wanneer het model na het begin van de race 
het systeem passeert. 
 

 
 
B.6.2. Procedure voor de start van de race 
 
De start van de race wordt als volgt gedaan door de wedstrijdleiding: 
- Nadat de modellen in het startgebied zijn geplaatst, zal de wedstrijdleiding vragen of deelnemers 
   klaar zijn om te starten. 
- Wanneer de wedstrijdleiding van mening is dat de deelnemers klaar zijn,  
   zal hij duidelijk 'Arm your quads' aankondigen. 
 
- Ongeveer 5 seconden na deze aankondiging en het verzorgen van een equivalente tijd voor alle 
   races, zal hij een kort en verstaanbaar mondeling signaal geven voor de start van de race 
   ( stemgeluiden zoals 'Go', ...); er zal geen aftelling (3, 2, 1) plaatsvinden vóór het startsignaal. 
   Als de wedstrijdleiding van mening is dat er sprake is van valse start, kan hij de race onmiddellijk 
   stoppen en een nieuwe start maken. Vóór de nieuwe start hebben de deelnemers de mogelijkheid 
   om het batterijpakket op hun model te vervangen. 
 
Het veroorzaken van een driemaal valse start door eenzelfde deelnemer kan leiden tot een directe 
diskwalificatie van de betreffende deelnemer. 
Local Rule: 

l Ongeveer 3 seconden na aankondiging “arm your quads”en het verzorgen van een 
equivalente tijd voor alle races, zal een kort en verstaanbaar geluidssignaal geven worden 
voor de start van de race 

l Er zal een aftelling (3, 2, 1) plaatsvinden vóór het startsignaal. De deelnemers starten na 
elkaar. De deelnemer die mag starten wordt aangekondigd. Deze start wijze wordt staggered 
start genoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B.6.3. Kwalificatiefase  
 
zie punt B.8. CLASSIFICATIE als Local-Rule 
Elke kwalificatieronde wordt gedaan op 3 (drie) circuitrondes. 
Voor elke deelnemer komt het resultaat van de kwalificatieronde overeen met zijn geregistreerde 
tijd om de drie rondjes van het circuit te vervolledigen. 
 
Een voorlopige ranglijst zal worden vastgesteld aan het einde van de kwalificatiefase, rekening 
houdend met het beste resultaat dat door elke deelnemer op zijn kwalificerende vluchten wordt 
behaald. In het geval van een gelijkspel voor de laatste plaats (en) voor selectie voor de eerste 
eliminatieronde (1 / 16e finale), wordt de plaatsing gedaan rekening houdend met het 2e beste 
resultaat voor elk van de betrokken deelnemer, en dan indien nodig het 3e resultaat.  
In het geval dat de resultaten van de kwalificerende vluchten niet voldoende zijn, wordt een 
tiebreak-vlucht georganiseerd tussen de concurrenten die nog steeds betrokken zijn bij de 
Gelijkheid. 
 
(Niet van toepassing tijdens de rankings van het NKDroneRace) 
Als het aantal deelnemers gedefinieerd voor de eliminatiefase niet wordt bereikt, wordt een nieuwe 
kwalificerende vlucht georganiseerd voor de deelnemers die in dat stadium geen resultaat hebben 
kunnen behalen. Dit wordt herhaald totdat het juiste aantal deelnemers voor de eliminatiefase is 
Bereikt. 
 
 
B.6.3. (a) Tijdwaarneming elektronisch 
Elke race ranking en finale wordt getimed met een elektronisch timingsysteem. 
Voor elk model wordt de tijdwaarneming geactiveerd wanneer het model na het begin van de race 
het systeem passeert. 
Het resultaat van elke deelnemer voor de kwalificatiefase is het gemiddelde van de 3 (drie) besten 
tijden opgenomen om één geldige ronde uit te voeren, rekening houdend met alle 
kwalificatierondes. 
De beste tijden kunnen worden gedaan in dezelfde kwalificatieronde of in verschillende. 
Een voorlopige ranglijst zal worden vastgesteld aan het einde van de kwalificatiefase, rekening 
houdend met het resultaat van elke deelnemer. In het geval van een gelijkspel voor de laatste plaats 
(en) voor selectie tot de eliminatiefase, wordt de 4e beste tijd opgenomen om één geldig 
rondetijdresultaat uit te voeren beschouwd om de gelijkspel te splitsen, en dan indien nodig de 5e, 
en zo verder .  
In het geval dat de tijden niet voldoende zijn, zal een tie-break vlucht worden georganiseerd tussen 
de deelnemers die nog steeds betrokken zijn bij de gelijkspel. 
Als het aantal deelnemers dat vereist is voor de eliminatiefase niet wordt bereikt door deelnemers 
die 3 (drie) rondetijden hebben, zullen deelnemers die slechts twee (2) geldige rondetijden hebben 
om één geldige rondetijd te krijgen, rekening houden met het gemiddelde van hun 2 keer. Als het 
nog steeds niet voldoende is, zullen deelnemers die slechts 1 (één) rondetijd hebben van één geldige 
ronde , worden overwogen.. 
Als het aantal deelnemers dat vereist is voor de eliminatiefase nog steeds niet wordt bereikt, wordt 
er een extra kwalificerende vlucht georganiseerd voor de deelnemers die op dat moment geen tijd 
hebben kunnen vaststellen. Dit wordt herhaald totdat het juiste aantal deelnemers voor de 
eliminatiefase is bereikt. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
B.6.3. (b) Tijdwaarneming handmatig (Niet van toepassing tijdens de rankings van het 
NKDroneRace) 
Voor elke deelnemer komt het resultaat van de kwalificatieronde overeen met zijn / haar 
geregistreerde tijd van de voltooide ronden evt. verminderd met strafpunten als omschreven in 
B.7.1. 
Een voorlopige ranglijst zal worden vastgesteld aan het einde van de kwalificatiefase, rekening 
houdend met de beste resultaat verkregen door elke deelnemer op zijn kwalificerende vluchten.  
In het geval van een gelijkspel voor de laatste plaats (en) voor selectie naar de eliminatieronde, zal 
het 2de beste resultaat worden overwogen om de gelijkspel te splitsen en dan indien nodig het 3e 
resultaat.  
In het geval dat de resultaten van de kwalificerende vluchten niet voldoende zijn, wordt een tie-
break vlucht georganiseerd tussen de deelnemers die nog steeds betrokken zijn bij de gelijkheid. 
 
Als het aantal deelnemers dat vereist is voor de eliminatiefase niet wordt bereikt, wordt een extra 
kwalificatievlucht georganiseerd voor de deelnemers die geen tijd hebben geregistreerd in dit 
stadium.  
Dit wordt herhaald totdat het juiste aantal deelnemers voor de eliminatiefase is bereikt. 
In geval van (elektronische of handmatige tijdregistratie), voor de deelnemers welke een extra 
kwalificatie vlucht nodig hebben om een tijd te registreren om te worden geselecteerd voor de 
eliminatiefase zullen deze worden geplaatst na degenen die al zijn geplaatst. 
En vervolgens degenen die een tweede extra vlucht nodig hebben, enzovoort. 
 
 
 
 
 
 
 
B.6.4. Eliminatie-fase (Niet van toepassing tijdens de rankings van het NKDroneRace) 
De eliminatiefase begint met de 1/16 finalronde (16 groepen) en zal dus betrekking hebben op de 64 
beste deelnemers na de kwalificatiefase. 
Voor de eerste evaluatieronde (1 / 16e finaleronde, loting voor de races, volgorde in elke race (voor 
positionering op de startlijn) en vluchtvolgorde van de races worden gedaan rekening houdend met 
de voorlopige rangorde vastgesteld aan het einde van de race. kwalificatiefase, zoals gedefinieerd in 
de volgende tabel. 
 

 



 

 

 
Voor de volgende rondes (1 / 8e tot 1 / 2de laatste rondes), loting voor de races, volgorde in elke 
race (voor positionering op de startlijn) en vluchtvolgorde van de races worden gedaan zoals 
gedefinieerd in bijlage. Alle races van de eliminatiefase worden op een aantal ronden bepaald, 
waarbij rekening wordt 
gehouden met de prestaties die tijdens de kwalificatiefase zijn behaald, om vliegtijdvluchten van 
ongeveer 2 minuten tot 3 minuten te krijgen. Behalve onder uitzonderlijke omstandigheden, zal het 
aantal ronden identiek zijn voor alle rondes van de eliminatiefase. 
Er zullen aan het einde van de betreffende ronde reflities worden gevlogen. 
Rassen met minder dan vier piloten, bijvoorbeeld in het geval van terugtrekking van een piloot, 
worden aan het einde van de trekking van de betreffende ronde geplaatst, zodat vier piloten kunnen 
racen met piloot (en) die een reflight in die ronde. 
 
Om zoveel mogelijk een minimum van drie piloten per groep te krijgen, mogen de laatste groepen 
van elke ronde door de hoofdscheidsrechter worden herschikt. De plaats voor elke race wordt 
bepaald rekening houdend met de volgorde van aankomst wanneer  het aantal ronden is voltooid. 
Voor degenen die hun vlucht niet afmaken, wordt het plaatsen gedaan gezien de voltooide afstand 
(aantal ronden en een deel van de laatste ronde voltooid) wanneer zij hun vlucht beëindigen, waarbij 
gediskwalificeerde deelnemers als laatste worden geplaatst. 
 
In het geval van een gelijkspel voor de tweede plaats in een race, zal een tiebreak-vlucht worden 
georganiseerd tussen de betrokken concurrenten om te bepalen wie wordt geselecteerd voor de 
volgende ronde. Tijdens een race was geen van de concurrenten van de groep in de positie om zijn 
vlucht te beëindigen (crash of andere reden), een nieuwe vlucht wordt onmiddellijk georganiseerd 
voor deze groep. 
 
Evenzo is het tijdens een race niet mogelijk om het gedefinieerde aantal concurrenten voor de 
volgende ronde te selecteren, een nieuwe vlucht wordt georganiseerd tussen de betrokken 
concurrenten van de groep. Dit wordt herhaald totdat het vereiste aantal te selecteren deelnemers is 
bereikt. 
Dezelfde procedure wordt toegepast als het aantal deelnemers dat vereist is voor de finale niet 
wordt bereikt tijdens een halve finale vlucht. 
 
Tweede kans sequentie 
In plaats van een directe eliminatie krijgen piloten die als derde en vierde in elke race van een 
evaluatie worden geplaatst, een tweede kans. 
Voor de herkansingsvolgorde wordt de loting voor de races, de volgorde in elke race (voor 
positionering op de startlijn) en de vluchtvolgorde van de races uitgevoerd volgens de definitie in de 
bijlage. 
Er zullen aanvullende rondes worden georganiseerd om de uiteindelijke plaatsing van de 
overgebleven deelnemers te bepalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
B.6.5. Laatste fase (Niet van toepassing tijdens de rankings van het NKDroneRace) 
De twee eerst geplaatste in elk van de twee semi-finale vluchten worden geselecteerd voor de finale 
om de rangorde te bepalen van de 1e tot en met de 4e plaats. 
De vier andere deelnemers die een kleine finale zullen vliegen om hun rangorde te bepalen  
van de 5e naar de 8e plaats. 
De positionering op de startlijn gebeurt volgens de vloeiende tabel. 
 

 
 
Het aantal af te leggen circuitrondes kan worden verhoogd voor de finale (niet van toepassing op de 
kleine finale), maar mag niet meer dan tweemaal het aantal circuitrondes zijn dat is achtergehouden 
voor de evaluatiefase. Het wordt gedefinieerd door de wedstrijdleider rekening houdend met de 
autonomie van de batterijen om veilige vluchten te garanderen. 
Degenen die de finale of de kleine finale (crash of andere reden) niet hebben kunnen voltooien,\ 
worden gerangschikt gezien de voltooide afstand (aantal ronden en een deel van de laatste ronde 
voltooid) wanneer ze hun vlucht stoppen, gediskwalificeerde deelnemers worden als laatste 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
B.6.6. Extra ronden, (Niet van toepassing tijdens de rankings van het NKDroneRace) 
Alle deelnemers die niet geselecteerd zijn na de kwalificatiefase voor de eerste evaluatieronde  
(1 / 16e finale) hebben het recht om deel te nemen aan 3 (drie) extra ronden voor hun definitieve 
plaatsing. 
 
Voor elke volgende ronde worden de samenstelling van de groepen, de volgorde in elke groep  
(voor positionering op de startlijn) en de volgorde van de groepen bepaald door een blinde trekking. 
 
Er zullen aan het einde van de betreffende ronde reflights worden gevlogen. 
Rassen met minder dan vier piloten, bijvoorbeeld in het geval van terugtrekking van een piloot, 
worden aan het einde van de trekking van de betreffende ronde geplaatst, zodat vier piloten kunnen 
racen met piloot (en) die een reflight in die ronde. 
 
Als een race uiteindelijk geen vier piloten bevat, zullen vrijwilligers (uit verschillende landen) 
worden gevraagd om de resterende race te laten beginnen met vier piloten. Als er te veel 
vrijwilligers zijn, zal de Juryvoorzitter (onder toezicht van een lid van de FAI-jury) een blinde 
trekking doen om de noodzakelijke vrijwilligers te bepalen en vervolgens een afzonderlijke trekking 
maken voor de volgorde in elke groep (voor positionering op de startlijn). 
 
Als er onvoldoende vrijwilligers zijn, start de  race met minder dan vier piloten 
De vrijwilliger (s) komen niet in aanmerking om hun resultaat te laten registreren of om een  
referentie te krijgen van deze race. 
Aan het einde van elke race krijgt elke piloot een aantal punten toegewezen die overeenkomen met 
zijn plaats: eerst geplaatst krijgt 1 punt, tweede geplaatst krijgt 2 punten, derde geplaatst krijgt 3 
punten en vierde geplaatst krijgt 4 punten). Wanneer een piloot niet in een race vliegt of deze niet 
afwerkt, krijgt hij 5 punten. Wanneer een piloot gediskwalificeerd wordt, krijgt hij 7 punten. 
De definitieve plaatsing gebeurt met in aanmerking genomen voor elke deelnemer de som van de 
punten die hij krijgt in alle extra ronden, de deelnemer met het lage aantal punten dat van de groep 
wordt geplaatst, enzovoort. 
In het geval van een gelijkspel wordt de plaatsing in de voorlopige rangorde die is vastgesteld aan 
het einde van de kwalificatiefase overwogen om de gelijkspel voor de betrokken deelnemers te 
splitsen. 
 
B.6.7.  Additional rounds 
Local-rule additional rounds is hier niet van toepassing voor het NKDroneRace en derhalve in deze 
regelementen verder niet opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
B.7. Vlucht uitvoering 
 
 
 
B.7.1. Fouten en straffen 
In het geval dat een airgate of poort of obstakel dat moet worden overgestoken niet effectief wordt 
overgestoken, moet de piloot proberen een manoeuvre uit te voeren om opnieuw de airgate of poort 
of obstakel te passeren. Indien hij dit niet doet zal hij geen correcte heat hebben gevlogen en zal hij 
eindigen als DNF ( did not finisch) Als tijdens deze manoeuvre de piloot een botsing heeft met een 
ander model, zal hij worden gediskwalificeerd. De deelnemer wiens model is gebotst, kan een 
waarschuwing krijgen als zijn spotter/rechter van mening is dat deze botsing hem duidelijk heeft 
gestraft. 
 
Als de piloot geen airgate of poort of een te overwinnen obstakel passeert, wordt de ronde niet 
goedgekeurd door de wedstrijdleider. 
In het geval van een cut van een circuit (bijvoorbeeld tijdens een bocht), kan de deelnemer zo snel 
mogelijk een manoeuvre uitvoeren om terug te komen in het circuit waar hij het heeft achtergelaten. 
Als de jury van mening is dat de deelnemer de manoeuvre niet voldoende urgent heeft gemaakt, kan 
hij beslissen dat de overeenkomstige ronde van het circuit niet goedgekeurd word.. Als tijdens deze 
manoeuvre de piloot een botsing heeft met een ander model, zal hij worden gediskwalificeerd.  
De deelnemer wiens model is gebotst, kan een waarschuwing krijgen als zijn rechter van mening is 
dat deze botsing hem duidelijk voldoende heeft gestraft. 
 
 
B.7.2. Diskwalificatie van de race 
Een deelnemer kan ook worden gediskwalificeerd in geval van: 
-wanneer een piloot niet (op tijd) aanwezig is om te jureren vervalt ook zijn recht om deel te nemen  
aan zijn heat en zal hij hiermee dus een heat missen. 
 - een (valse) of te late start voor of na het officiële-signaal als wordt aangenomen dat deze vroege 
of late  start een duidelijk voordeel geeft ten opzichte van de andere betrokken deelnemers, herstart 
voor andere deelnemers of diskwalificatie van de voortgezette heat voor de veroorzaker als met 
opzet de start meermaals niet correct word  uitgevoerd. 
- buiten parcours vliegen (overschrijding van de veiligheidslijn); 
- een feestelijke manoeuvre, vooral nadat hij zijn race heeft beëindigd 
– het aantoonbaar is dat je je mededeelnemer(s) opzettelijk hindert en er sprake is van 
onsportief gedrag en daarmee de wedstrijd meerdere malen hebt verstoord 
 

 
De diskwalificatie wordt beslist door de wedstrijdleider na overleg met de spotter van de deelnemer. 
De rechter kan ook een diskwalificatie uitspreken als hij van mening is dat: 
- de deelnemer zo hoog vliegt dat hij niet toelaat dat zijn prestaties op de baan worden beoordeeld; 
- het vliegen is gevaarlijk en onveilig.. 
Wanneer een deelnemer gediskwalificeerd wordt, moet hij onmiddellijk landen. In ieder geval zal 
zijn resultaat voor die vlucht niet worden gevalideerd. Als de deelnemer geen gehoor geeft om 
direct te landen, kan hij op verzoek van de betreffendewedstrijdleider (door de FAI-jury )worden 
gediskwalificeerd voor de betreffende wedstrijd. 
 



 

 

 
 
 
 
B.7.3. Neerstorten 
Wanneer een model crasht, kan de deelnemer weer doorgaan als hij zich in een situatie bevindt 
waarin hij dit veilig kan doen. De spotter/wedstrijdleider die de deelnemer begeleid, kan hem echter 
vragen de vlucht te stoppen als hij van mening is dat het model niet langer voldoet aan de 
aanvaardbare veiligheidsnormen. 
Wanneer het model niet kan doorgaan, moet het op de grond blijven staan met de motoren uit  
tot het einde van de race: de deelnemer kan geen verzoek om een reflight indienen. 
 
 
B.7.4. Video problemen 
Wanneer een piloot een videoprobleem krijgt waardoor hij denkt dat hij niet in staat is om zijn 
vlucht voort te zetten, kan een reflight alleen worden gegeven als  aantoonbaar is dat het probleem 
wordt veroorzaakt door een identificeerbare externe oorzaak en direct door de judge spotter aan de 
wedstrijdleiding is gemeld. Indien niet aantoonbaar is gemaakt dat de video storing redelijkerwijs 
veroorzaakt wordt door een externe oorzaak kan de deelnemer worden gediskwalificeerd voor zijn 
heat bij het doen van een “valse”melding. 
In elk geval kan de deelnemer zich niet tegen de organisator/wedstrijdleider keren. 
 
Als er sprake is van een storing in het videosysteem waardoor de wedstrijdleider zijn taak niet kan 
uitvoeren: 
 
- Bij een kwalificerende vlucht wordt de vlucht geannuleerd en krijgt de deelnemer een verplichte 
   nieuwe vlucht toegewezen. 
- In elke vlucht in de eliminatiefase laat de wedstrijdleider de deelnemers finishen, zonder het 
   probleem te melden en doet hij zijn best om de ronde te beoordelen en de rondetijden te valideren.  
– Wanneer het resultaat van de deelnemer hem voldoende toelaat om geselecteerd te  worden voor 
   de volgende eliminatieronde (of voor de finale), is een reflight toegestaan voor de betrokken 
   piloot. 
-  In de laatste fase laat de wedstrijdleider de vlucht eindigen zonder het probleem te melden en doet 
   hij zijn best om de ronde te beoordelen en de rondetijden te valideren.  
   Als de deelnemer wint, wordt de laatste ronde de re-run. 
 
B.7.5. Reflight 
Afgezien van de hierboven genoemde mogelijkheden om een reflight te verkrijgen, kan een reflight 
worden toegekend wanneer het begin van de vlucht niet in normale omstandigheden kan worden 
uitgevoerd vanwege een onverwachte oorzaak buiten de controle van de piloot. Een reflight kan 
worden verleend wanneer, om veiligheidsredenen, ofwel de voorbereiding van het model of de 
vlucht niet binnen de toegewezen tijdslimiet kon worden uitgevoerd of wanneer een van beide 
wordt verstoord door externe factor(en).. 
 
Een reflight kan worden toegekend als de stoel van de deelnemer aantoonbaar negatief zijn vlucht 
beinvloed. Indien de spotter/helper de oorzaak is zal geen reflight worden toegekend. 
 
Storingen van het model, motorisering of radio kunnen niet worden beschouwd als redenen die 
onafhankelijk zijn van de wil van de concurrent. Incidenten tijdens races zoals botsingen tussen 
modellen of met obstakels kunnen een referentie niet rechtvaardigen.  



 

 

 
Bij lawaai in de omgeving van de deelnemers (lawaai in het publiek, lawaai van andere deelnemers) 
is een reflight niet rechtvaardig. 
Een reflight kan worden overwogen in het geval van een duw/stoot van een deelnemer of door 
gebreken aan zijn stoel die duidelijk zijn vlucht beïnvloedt. Als de helper de oorzaak is van het 
probleem, kan er geen reflight worden verleend. 
Het toekennen van een reflight is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdjurie. Voor de deelnemer 
die een reflight weigert, wordt de vlucht waarvoor hij de reflight heeft gekregen als geldig worden 
beschouwd. 
 
B.8. CLASSIFICATIE 
Local-rule: 
 
B.8.1. Rondetijden Local-Rule 
Binnen een tijd van 2.30 minuten worden de beste (snelste) 3 aaneengeschakelde laps per 
deelnemer geregistreerd voor het klassement. 
 
Tijdens de duur van de ranking zal iedere deelnemer aan meerdere heats deelnemen. 
Van deze heats zullen de beste tijden van 3 aaneengesloten laps worden genoteerd welke de 
deelnemer heeft behaald uit alle kwalificatie heats waar hij/zij aan heeft deelgenomen.  
Als tie-breaker zal er worden gekeken naar de beste individuele lap. 
Deze tijd zal worden opgenomen in het klassement en hieraan worden de punten toegekend voor de 
eerste 32 snelste deelnemers. 
 
 
Kwalificat
ie- 
positie Punten  

Kwalificati
e- 
positie Punten 

1 32  17 16 
2 31  18 15 
3 30  19 14 
4 29  20 13 
5 28  21 12 
6 27  22 11 
7 26  23 10 
8 25  24 9 
9 24  25 8 

10 23  26 7 
11 22  27 6 
12 21  28 5 
13 20  29 4 
14 19  30 3 
15 18  31 2 
16 17  32 1 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
B.8.2. Ranking of dag finale Local-Rule 
De 12 hoogst geplaatste deelnemers in het klassement zullen deelnemen aan de ranking finale. 
Hier zullen zij strijden om de beker voor de nummers 1-2-3, tevens zal de nummer 1 uit die ranking 
finale ook de 4 bonuspunten in de wacht slepen. 
 
Indien er geen directe top 12 is ontstaan of er sprake is van gelijkspel zal voor de laatste plaats(en) 
worden uitgegaan van de beste individuele laptijd van de deelnemer en zonodig de tweede beste 
tijd. 
Indien deze tijden niet voldoende zijn zal een tie-break vlucht georganiseerd worden voor de 
concurrerende deelnemers. 
 
Extra bonus punt, 1 punt, zijn te verdienen door de deelnemer die in de kwalificatiefase de snelste 
lap heeft weten te vliegen. 
 
 
 
B.8.3. Snelste rondetijd Local-Rule 
Het behalen van een snelste ronde tijd van die dag is in de finale niet meer van toepassing, hier 
worden dan ook geen extra bonuspunten voor toegekend. De in de finale gevlogen rondetijden 
tellen ook niet meer mee voor het eindklassement, enkel de 4 behaalde bonuspunten voor de nr 1 
worden verwerkt in het definitieve eindklassement. 
 
 
 
B.8.4. Indeling Ranking of dag finale Local-Rule 
De finale zal gevlogen worden met de beste 12 deelnemers welke verdeeld worden in drie groepen 
afhankelijk van de kwalificatie positie. 
 
 
Groep 1 Groep 2 Groep 3 
Piloot 1 Piloot 2 Piloot 3 
Piloot 4 Piloot 5 Piloot 6 
Piloot 7 Piloot 8 Piloot 9 
Piloot 10 Piloot 11 Piloot 12 

 
 
Voor de finale zullen een aantal laps worden gevlogen die ongeveer overeenkomen met 1.5 minuut 
vliegtijd. Dit aantal wordt op de dag zelf bepaald aan de hand van de kwalificatie resultaten. In deze 
heats zal de deelnemer correcte rondes proberen af te leggen in de voor hem/ haar snelste tijd.  
De snelste 2 deelnemers zullen door gaan naar de volgende finale ronde 
 
Als tie-breakers zal de kwalificatie positie worden gebruikt. 
 
Finale ronde zal gevlogen worden met de zes geplaatste deelnemers uit de halve finale. 
Zij zullen in de finale evenveel laps vliegen als in de halve finale. Nr 1, 2 en 3 zal worden 
toegekend op basis van snelheid waarop deze laps worden afgelegd. 
 
Als tie-breaker zal de kwalificatie positie worden gebruikt. 
 



 

 

 
 
B.8.1. Individuele classificaties 
Onderstaande is n.v.t. bij het NKDroneRace  
 
De individuele algemene plaatsing omvat ook junioren en vrouwen. 
De specifieke Junior-classificatie zal worden gedaan rekening houdend met het klassement dat de 
Juniors hebben behaald in de individuele algemene plaatsing. 
De specifieke vrouwenclassificatie wordt gedaan rekening houdend met de ranglijst die door de 
vrouwen in de individuele algemene plaatsing is verkregen. 
De individuele algemene plaatsing wordt als volgt vastgesteld: 
a) 1e tot 4e plaatsen: volgens het resultaat van de finale. 
b) 5e tot 8e plaatsen: volgens het resultaat van de kleine finale. 
c) 9e tot 64e plaatsen: plaatsen gedaan volgens de tweede kanssequentie. 
- Aan het einde van de eerste ronde (races 17 tot 24) worden deelnemers die niet zijn geselecteerd 
  voor de tweede ronde, geplaatst van de 49ste naar de 64ste plaats. 
- Aan het einde van de tweede ronde (races 33 tot 40) worden deelnemers die niet zijn geselecteerd 
   voor de derde ronde geplaatst op de 33e tot 48e plaats volgens de voorlopige ranglijst na de 
   kwalificatiefase. 
- Aan het einde van de derde ronde (races 45 tot 50) worden deelnemers die niet zijn geselecteerd 
   voor de vierde ronde geplaatst van de 21e naar de 32e plaats volgens de voorlopige ranglijst na de 
   kwalificatiefase. 
- Resterende deelnemers worden geplaatst van de 9e tot de 20e plaats op basis van de resultaten van 
   de extra rondes georganiseerd in de herkansingsreeks. 
 
Voor elke ronde worden deelnemers die hun vlucht hebben beëindigd geplaatst voor diegenen die 
niet zijn geëindigd en aan concurrenten die zijn gediskwalificeerd, worden aan het einde geplaatst. 
Daarna wordt de plaatsing gedaan volgens de voorlopige ranglijst na de kwalificatiefase. 
 
d) 65e plaats en daarna: volgens de plaatsing na de extra ronden voor de deelnemers die niet zijn 
    geselecteerd voor de 1 / 16e finaleronde (zie 6.6). 
 
B.8.2. Nationale teamklassement 
Niet van toepassing tijdens het NKDroneRace 
Het nationale teamklassement wordt vastgesteld door de numerieke eindplaatsing van de drie best 
geplaatste leden van elk nationaal team bij elkaar te voegen, rekening houdend met de individuele 
algemene classificatie heroverwogen zonder rekening te houden met de individuele concurrenten. 
 
Teams worden gerangschikt van de laagste numerieke plaatsen tot de hoogste, met complete teams 
met drie deelnemers, voorafgaand aan twee teams van concurrenten, die op hun beurt weer 
voorrang hebben op teams met één deelnemer. 
In het geval van een gelijkspel, beslist de beste individuele plaatsing om de gelijkspel voor de 
betrokken nationale teams te splitsen. 
Local-Rule de eerste 3 beste piloten vanuit het eindklassement NKDroneRace komen in aanmerking 
voor plaatsing of uitzending naar internationale wedstrijden van de FAI.                                       
Indien 1 of meer van deze 3 piloten niet aan een internationale FAI wedstrijd kan of wil deelnemen 
dan zijn de daaropvolgende geplaatste piloten de runner-ups te beginnen bij piloot 4 dan 5 enz.  
 
B.9. AMBTENAREN 
 
Zie punt B.9.2. 
 



 

 

 
 
 
B.9.1. FAI Jury  
Niet van toepassing tijdens het NKDroneRace 
 
B.9.2. Sleutel andere functionarissen 
De volgende belangrijke functionarissen worden door de organisator aangewezen met een FAI 
goedkeuring: 
- Wedstrijdleider (en een assistent). 
- Circle Marshal (en een assistent). 
- Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de modelverwerking. 
- rechters. 
Local-Rule wedstrijdleiding en technische modelkeuring NKDroneRace, wordt gedaan door: 
KNVvL sub commissie drones. 
 
B.9.3. Judges/spotter 
In elke race zal elke FPV-piloot (deelnemer) worden vergezeld door een Judge/spotter die naast of  
achter hem staat.  
De Judge/spotter wordt uitgerust met een video-apparaat waarmee hij de vlucht van zijn concurrent 
in realtime kan volgen met dezelfde video-ontvanger. 
De judge/spotter moet de deelnemer op de hoogte brengen wanneer een luchthek of een obstakel 
niet als gekruist wordt beschouwd, of als een kortsluiting. Hij zal controleren of de deelnemer 
teruggaat en correct de poort of het obstakel passeert, of terugkomt naar het punt waar de cut 
plaatsvond. 
Aan het einde van de vlucht deelt de wedstrijdleider de deelnemer mee of de vlucht als geldig wordt 
beschouwd of als een diskwalificatie is uitgesproken; in het geval van diskwalificatie, zal het aantal 
rondes gedaan voor het moment van de diskwalificatie worden vermeld door de Judge/spotter aan 
de wedstrijdleider en worden geregistreerd.  
Ook zal de judge spotter video problemen direct melden aan de wedstrijdleidng. 
Er zal een extra rechter als hoofdjury worden benoemd. 
 
 
B.10. ONDERBREKING VAN DE WEDSTRIJD 
De wedstrijdleider kan de wedstrijd onderbreken of de start van een race uitstellen als de wind 
voortdurend sterker is dan 9 m / s gemeten op twee (2) meter boven de grond nabij het 
voorbereidingsgebied gedurende ten minste één (1) minuut. 
Wanneer een onderbreking optreedt tijdens een officiële vlucht, wordt de betreffende vlucht 
geannuleerd. 
Als de wedstrijd niet kan doorgaan, is de laatste ranglijst de voorlopige ranglijst. 
 
B.10.1 De wedstrijdleider kan de heat beëindigen Local-Rule 
Als alle betrokken deelnemers in die heat zijn gecrasht en er gedurende minimaal 10 seconden geen 
deelnemer meer (veilig) zijn heat kan afmaken. 
 


