هؼبثقبت لیگ ػشػتی ) (RACEثشای اٍلیي دٍسُ تَػط پظٍّشکذُ سثبتیک شوبل ٍ دّیبسی سٍػتبی آقبهلک ٍ دس
قبلت هؼبثقبت پْپبدّب ثشگضاس خَاّذ شذ .ایي هؼبثقبت شبهل الوبىّبی هبهَسیتی صیش هیثبشذ:

شواره الواى

هأهوریت

1

خلجبًی پْپبد اص ساُ دٍس ثب اػتفبدُ اص ػیٌک FPV

2

ػجَس دقیق اص هَاًغ طشاحی شذُ

3

ػجَس اص چبلش ّبی هحیطی

4

هبًَس پشٍاصی

5

ػشػت
جذول 1الواىهای هاهوریتی رقابت سرعت

ایي دٍسُ اص هؼبثقبت دس چْبس هشحلِ گشٍّی ،یکچْبسمًْبییً ،یوِ ًْبیی ٍ ًْبیی ثشگضاس خَاّذ شذ .قَاًیي ٍ سٍال
اجشایی ّشکذام اص ایي هشاحل دس اداهِ ثِ تفظیل ششح دادُ هیشَد.
 هشحلِ ثجت سکَسد اٍلیِ
سٍص قجل اص ششٍع سػوی هؼبثقبت ،توبهی تین ّبی ششکت کٌٌذُ دس ًقشِای یکؼبى ٍ هشتشک ثِ ثجت سکَسد خَاٌّذ
پشداخت .تینّب ثش اػبع سکَسد ثجت شذُ دس ػجذ ّبی چْبسگبًِ قشاس هیگیشًذ.
 هشاػن قشػِ کشی
دس طی هشاػن قشػِ کشیّ ،شت گشٍُ هطبثق ثب جذاٍل صیش تؼشیف گشتِ ٍ ثش اػبع قشػِکشی اص ّش کذام اص ػجذ-
ّبی چْبسگبًِ یک تین دس جذٍل قشاس هیگیشد.

 هشحلِ گشٍّی
دس ایي هشحلِ تین ّبی حبضش دس ّش گشٍُ ثِ طَست دٍ ثِ دٍ ثب یکذیگش هؼبثقِ هی دٌّذ .صهبى ّش هؼبثقِ دس هشحلِ
گشٍّی  5دقیقِ ثَدُ ٍ هؼبثقِ دٌّذگبى ثبیذ ثشای ػِ ثبس هتَالی هؼیش هؼبثقِ سا ثِ طَست تؼییي شذُ ثپیوبیٌذ .دس
ًْبیت اهتیبصات ّش هؼبثقِ ثش اػبع جذٍل صیش تؼییي هیگشدد.

شرایط تین

اهتیاز
دریافتی

رسیذى به خط پایاى به عنواى تین نخست

8

رسیذى به خط پایاى

5

عذم هوفقیت در به اتوام رسانذى هسیر

0

جذول  2اهتیازات در هرحله گروهی هسابقات سرعت

 ششکتکٌٌذگبى هَظف ّؼتٌذ کِ اص توبهی هَاًغ تؼجیِ شذُ دس ّش هشحلِ ػجَس ًوبیٌذ.

 دس طَستی کِ پْپبد ششکتکٌٌذُای ثب هبًغ ٍ یب صهیي ثشخَسد داشتِ ثبشذ ،هَظف اػت کِ اص فضبی هشخض شذُ دس
ثیي دٍ هبًغ ثِ اداهِ هؼیش ثپشداصدٍ .اضح اػت کِ ًیبصی ثِ ششٍع هجذد اص اثتذای هؼبثقِ ًجَدُ ٍ تٌْب کبفی اػت،
ّوشاُ خلجبى پْپبد سا دس فضبی هشخض شذُ ثیي دٍ هبًغ قشاس دّذ.
 دس ّش هشحلِ اص هؼبثقِ تٌ ْب یک ًفش ثِ ّوشاُ خلجبى اجبصُ حضَس دس پیؼت سا داسدّ .وشاُ خلجبى تٌْب دس هؼیش ّبی
هشخض شذُ هیتَاًذ تشدد داشتِثبشذ.
 داٍساى سکَسد صهبًی ّش کذام اص هؼبثقبت دٍس گشٍّی سا ثجت خَاٌّذ کشد ٍ هجوَع صهبىّبی ػِ هؼبثقِ دٍس گشٍّی
ثِ ػٌَاى سکَسد کلی دٍس گشٍّی هٌظَس هیشَد.
 دس طَستی کِ تیوی ًتَاًذ هؼبثقِ سا ثِ اتوبم ثشػبًذ ،ثشای ایشبى صهبى  5دقیقِ هٌظَس خَاّذ شذ.
ٍ اضح اػت دس طَستی ّیچ کذام اص تین ّب ًتَاًٌذ هؼیش سا ثِ اًتْب ثشػبًٌذ؛ اهتیبصی دسیبفت ًویکٌٌذ.
ّ شکذام اص هؼبثقبت هشحلِ گشٍّی جبیضُ ای هشخض داشتِ کِ ثِ تین ثشًذُ اّذا هی گشدد.

 هشحلِ یک چْبسم ًْبیی
دس پبیبى هشحلِ گشٍّی ،طذسًشیٌبى گشٍُ ّبی ّشتگبًِ ثشاػبع سکَسد صهبًی ثِ ثجت سػبًذُ دس آى هشحلِ سدُ
ثٌذی هی گشدًذ .ثِ طَس هثبل کوتشیي صهبى ثجت شذُ دس ستجِ اٍل ٍ ثذتشیي صهبى ثجت شذُ دس ستجِ ّشتن قشاس هی-
گیشًذ .ایي ّشت تین هطبثق ثب جذٍل 3ثب یکذیگش هؼبثقِ خَاٌّذ داد .الصم ثِ رکش هیثبشذ کِ صهبى دس ًظش گشفتِ
شذُ ثشای هؼبثقبت ایي هشحلِ  7دقیقِ ثَدُ ٍ تین ّب ثبیذ پٌج ثبس هتَالی هؼیش تؼییي شذُ سا ثپیوبیٌذ.
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جذول  3هسابقات دور یک چهارم نهایی

 ششکتکٌٌذگبى هَظف ّؼتٌذ کِ اص توبهی هَاًغ تؼجیِ شذُ دس ّش هشحلِ ػجَس ًوبیٌذ.
 دس طَستی کِ پْپبد ششکتکٌٌذُ ای ثب هبًغ ٍ یب صهیي ثشخَسد داشتِ ثبشذ ،هَظف اػت کِ اص فضبی هشخض شذُ دس
ثیي دٍ هبًغ ثِ اداهِ هؼیش ثپشداصدٍ .اضح اػت کِ ًیبصی ثِ ششٍع هجذد اص اثتذای هؼبثقِ ًجَدُ ٍ تٌْب کبفی اػت،
ّوشاُ خلجبى پْپبد سا دس فضبی هشخض شذُ ثیي دٍ هبًغ قشاس دّذ.
 دس ّش هشحلِ اص هؼبثقِ تٌْب یک ًفش ثِ ّوشاُ خلجبى اجبصُ حضَس دس پیؼت سا داسدّ .وشاُ خلجبى تٌْب دس هؼیش ّبی
هشخض شذُ هیتَاًذ تشدد داشتِثبشذ.
 داٍساى سکَسد صهبًی ّش کذام اص هؼبثقبت سا ثجت خَاٌّذ کشد.
 دس طَستی ّیچ کذام اص تین ّب ًتَاًٌذ هؼیش سا ثِ اًتْب ثشػبًٌذ؛ تیوی ثِ هشحلِ ثؼذ طؼَد خَاّذکشد کِ تؼذاد هَاًغ
ثیشتشی سا گزساًذُ ثبشذ .دس طَست ثشاثش ثَد ى تؼذاد هَاًغ گزساًذُ شذُ ،تیوی کِ تظبدفبت کوتشی داشتِ ثِ هشحلِ
ثؼذ طؼَد هی کٌذ .اگش دس ایي هَسد ًیض ثب یکذیگش یکؼبى ثبشٌذ ،تیوی کِ ستجِ ثبالتشی دس دٍس گزشتِ داشتِ طؼَد
هی کٌذّ .وچٌیي الصم ثِ رکش اػت دس ّیچ کذام اص ایي حبالت تین طؼَد کٌٌذُ جبیضُی ایي هشحلِ سا دسیبفت ًخَاّذ
کشد.

 هشحلِ ًیوِ ًْبیی
هطبثق ثب هشحلِ گزشتِ تینّبی ساُیبفتِ ثِ ایي هشحلِ دس چْبس ستجِ سدُثٌذی هیشًَذ .هؼبثقبت ًیوًِْبیی ثش اػبع
جذٍل  4ثشگضاس هی گشدد .سٍال اجشایی هؼبثقِ ًیض هشبثِ هشحلِ قجل خَاّذثَد.
رتبه یک
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جذول  4رقابت های نیوه نهایی بر اساس رتبه در هرحله یک چهارم نهایی

 هشحلِ ًْبیی
دٍ تین ساُ یبفتِ ثِ هؼبثقِ ًْبیی ،دس ػِ هشحلِ ثب یکذیگش ثِ سقبثت خَاٌّذ پشداختً .قشِّبی صهیي دس ّشکذام اص
ایي هشاحل هتفبٍت هیثبشذ ٍ ششکتکٌٌذگبى ثبیذ ثشای  6ثبس هتَالی هؼیش سا ثپیوبیٌذ .دس اًتْب تیوی کِ ثتَاًذ
هجوَع صهبى کوتشی دس ایي ػِ هشحلِ ثِ ثجت ثشػبًذ ،پیشٍص هؼبثقبت ثَدُ ٍ جبیضُ ثضسگ سا ثِ خَد اختظبص خَاّذ
داد.
 داٍساى سکَسد صهبًی ّش کذام اص هشاحل هؼبثقِ ًْبیی سا ثجت خَاٌّذ کشد.
 دس طَستی کِ تیوی ًتَاًذ هؼیش هشحلِ ای سا ثِ اًتْب ثشػبًذ ،صهبى  8دقیقِ ثشای ٍی هٌظَس هیگشدد.
 هشخظبت ػختافضاسی :
 .1هبطٍل فشػتٌذُ ٍ گیشًذُ تظَیش ثبیذ داسای حذاقل تَاى  400هیلی ٍات ٍ ّوچٌیي فشکبًغ  5.8GHzثبشذ.
 .2ػبیض پْپبد (شفت تب شفت) ثبیذ کوتش اص  350 mmثبشذ.
 .3اػتفبدُ ٍ ّوشاُداشتي تجْیضات  FPVالضاهی خَاّذ ثَد .
 .4فشکبًغ کبسی سادیَ کٌتشل  2.4 GHzثبشذ .
 .5اػتفبدُ اص خلجبى خَدکبس هجبص ًیؼت .
ّ .6شتین هیتَاًذ ثب دٍ پْپبد هشبثِ دس هؼبثقِ ششکت ًوبیذ .

 .7چْبس ًَاس  LEDثش سٍی ثبصٍّبی پْپبد ًظت گشدد .دس طَست ػذم سػبیت ایي ثٌذ داٍساى هجبص ّؼتٌذ کِ اص ٍسٍد
پْپبد ثِ صهیي هؼبثقِ جلَگیشی ًوبیٌذ.

 هَاسدی کِ ثب جشیوِ هبلی هَاجِ خَاٌّذ شذ :
 .1تبخیش دس ٍسٍد ثِ صهیي هؼبثقبت( .ثِ طَست دقیقِ ای)
 .2اػتشاضبت ثی هَسد دس خالل ثشگضاسی هؼبثقبت.

 هَاسدی کِ ثِ حزف اص هؼبثقبت هٌجش خَاّذ شذ :
 .1تغییش دس پْپبد پغ اص گشفتي تبییذ طالحیت ٍ یب ّشگًَِ اظْبس خالف ٍاقغ ثِ هؼئَلیي ثشگضاسی هؼبثقبت.
 .2ایجبد اخالل ػوذی دس سًٍذ کبسی ػبیش تینّب ٍ ششکتکٌٌذگبى (دس طَستی کِ تیوی ثِ اججبس اص طشف تیوی دیگش
قَاًیي سا ًقض کٌذ؛ داٍساى هجبص ثِ تظوینگیشی خَاٌّذثَد).
 .3ایجبد ّشگًَِ ثی ًظوی دس سًٍذ ثشگضاسی هؼبثقبت ٍ یب دس هحیط هؼبثقبت  (.اص جولِ اػتفبدُ اص ًبػضا دس حضَس هقبهبت
ٍ یب توبشبگشاى)
 الضاهبت ثشگضاسی هؼبثقبت :
 .1اًتخبة ًبم هٌبػت ثشای تین الضاهی اػت.
 .2ششکت کٌٌذگبى تٌْب ثب لجبع هخظَص کِ دس اختیبس ایشبى قشاس هی گیشد ،اجبصُ حضَس دس صهیي سا
خَاٌّذداشت.

توجه :بعذ از اتوام هسابقه در هحل اصلی هسابقات در روز آخر هسابقات چالشی پروازی برای شرکت کننذگاى
در نظر گرفته شذه که اهکاى حضور برای توام تین ها و خلباناى وجود دارد.
با آرزوی هوفقیت  :کویته برگساری هسابقات

