ANNEX II.3
BEPALING RANGORDE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP (2014)
Schaalmodellen:
Bij het Nederlands Kampioenschap RB FAI-Schaal (F4C) en Sport-Schaal worden per wedstrijd een
statische beoordeling en/of drie vluchten afgewerkt. Per wedstrijd worden de punten bepaald door
de sommering van de behaalde statische punten en het gemiddelde van de twee beste
vluchtresultaten. Diegene met het hoogste aantal behaalde punten is winnaar van de wedstrijd.
Van het aantal gehouden wedstrijden tellen de beste 3 van de 4 voor het eindresultaat. Bij een of
meer uitgevallen wedstrijden wordt dat beste 2 van 3, beste 2 van 2.
Nederlands Kampioen is diegene die na sommering van bovengenoemde wedstrijdresultaten het
hoogste aantal punten in absolute zin heeft behaald.

ANNEX II.3 (nieuw)
BEPALING RANGORDE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2014
Schaalmodellen:
Het Nederlands Kampioenschap RB “Schaalvliegen” verenigt de klassen FAI-Schaal (F4C, F4H en F4G)
alsmede Sportschaal. Per wedstrijd worden een statische beoordeling en/of drie vluchten afgewerkt.
Voor de Sportschaal vindt geen statische beoordeling plaats en worden daarvoor geen punten
toegekend. Degene met het hoogste puntenaantal is winnaar van de wedstrijd.
Van het aantal gehouden wedstrijden tellen de beste 2 van de 4 voor het eindresultaat. Bij uitvallen
van één wedstrijd wordt dat de beste 2 van de 3. Bij het uitvallen van een wedstrijd op een voor jets
geschikt terrein beslist de Subcommissie over de einduitslag.
Nederlands Kampioen is degene die het hoogst aantal punten op de bovengenoemde
wedstrijdresultaten heeft behaald.
De Subcommissie maakt op de jaarlijks te houden Vliegersvergadering de uitslag van FAI klassen
bekend i.v.m. mogelijke deelname aan Internationale wedstrijden.

ANNEX II.2
SELECTIEREGELS INTERNATIONALE PLOEGEN (2014)
DEEL 4: SCHAAL
F4C:
De nummers 1, 2 en 3 van het NK van het voorafgaande jaar zijn geselecteerd, nummer 4 is reserve.
Het model waarmee men zich geplaatst heeft is tevens het model waarmee op de EK of WK gevlogen
wordt. Indien dit niet mogelijk is, kan met een minimaal gelijkwaardig model deelgenomen worden
indien daarmee aan minimaal één wedstrijd van de nationale competitie is deelgenomen.

