
 

 

 

 

 قوانین مسابقه هوافضا گرایش گالیدر دست پرتاب سازه ای

 متوسطهاول و دوم دوره 

 

 باشد یمنطق یسازه  یدر بال و بدنه دارا دیبا  دری. گال1

 پرتاب با دست بهره ببرد.   یرویاز ن ریبه غ شرانیپ یرویگونه ن چیاز ه دینبا دری. گال2

 تیت ک(ARF  یهتا  تیت رسند، ممنوع و استتفاده از ک  یپرواز( که به فروش م یکامال آماده (RTF  یها تی. استفاده از ک3

 بودن، بالمانع است. ARFبر  یمبن  یداور ئتیه صیقطعات( بسته به تشخ

تعلت    یمنفت  ازیامت %13 شتر،یوزن ب یباشد. به ازا شتریمتر ب 8/1از  زیتر و طول بال آن ن نیگرم سنگ 353از  دینبا دری. گال4

 .ردیگ یم

 یبعد از مسابقه بته ههتده    ایمسابقه، قبل و  نیشرکت کننده در ح یپرواز یو ... نمونه  ی. شکستن، باز شدن قطعات، خراب5

 شود. یان مسابقه داده نمشرکت کننده است و وقت اضافه تر از زم

 ندارد. یازیالخط است. انحراف، مانور، بازگشت و ... امت میمستق یراستا کیدر  یازدهیامت یشده برا یط ری. مس6

برابر  3 ازیشود. مقدار امت یداده م ازیامت وارید یرو یسانت 183سالن تا ارتقاغ  یانتها ی وارهیبه د دری. در صورت برخورد گال7

 طول است. یمعمول ازیامت

متر بتود در دتدول    15شده اش کمتر از  یکه مسافت ط یدریمتر است. گال 15 از،یاحتساب امت یبرا ی. حداقل طول پرواز8

 شود. یمسابقات لحاظ نم

 شود. یدر نظر گرفته م ازیامت 2شده  یهر متر مسافت ط ی. به ازا9

 3انحتراف از   ازیشود. امت یکسر م ازیامت 1( یخط اصل نیمتر طرف 5) ییتا خط انتها یهر متر انحراف از خط اصل ی. به ازا13

 است. ازیامت -5تا 

مارک زدن و هالمتت سستباندن، دقتت در قطعتات و طتر        با،یز یدر ساخت، روکش کار یزیتم ،یو نوآور تیخالق ی. برا11

 شود. یم یازدهیامت ریطب  ددول ز دریگال یمورد استفاده برا

 شود. یدر نظر گرفته م ازیامت 3 هیهر ثان یبه ازا ،یمدت زمان پرواز ی. برا12

 

 همه ی دزییات بعضی دزییات دزییات کم

 15تا  13 13تا  5 5تا  3

 


