
Electro Lightweight Aircombat (ELA) rules 2017 

Eller 

Elektro Lättvikts Aircombat (ELA) –regler 2017 

 

Om ELA 

Tävlingsklassen är skapad för att återskapa världskrigens luftstrider i en säker, utmanande och 

spännande tävlingsform. Säkerhet har alltid högst prioritet och tävlande som agerar på ett sätt som 

riskerar säkerheten för de tävlande eller publiken kan beslutas av avstängas från tävlingen av 

tävlingsarrangören. Tävlingsklassen är ämnad att vara en populär instegsklass till tävlingsformen 

Aircombat. 

 

Modell och motor 

Modellen ska vara en skalamodell av en warbird som funnits under tidsperioden 1935-1945.  

Modellen ska vara uppbyggd av någon form av skumplastmaterial som t.ex. cellplast, EPP, el.dyl. 

Modellen får inte ha förstärkningar i framkant av vinge, stabbe eller fena. Utstickande föremål eller 

andra streamer-fångare är inte tillåtna i framkant av vinge, stabbe eller fena. 

Skala: Modellens vinge ska ha en spännnvidd  om 750-850mm. Modellens skala ska stämma med den 

spännvidd modellen har. Alla mått får avvika som mest +/- 20mm från den skala som vingen ger, med 

det enda undantaget kroppens bredd som kan vara smalare (typ profilkropp) men då med 

poängavdrag för varje flygning. 

Vikt: Modellen får max väga 500g. 

Motorn ska vara elektrisk. Modellen ska max ha lika många motorer som sin förebild. Motorns axel 

får inte sticka ut framför propellerns främre kant utan skyddande plastspinner eller propeller-

räddare. 

Batteri som används för att driva motorn får max ge 15Wh.  

 

Streamer 

Streamern ska vara 10m lång och 6-7mm bred. Streamern ska märkas i den ände som är längst ifrån 

modellen till en längd av 20-50cm med tuschpenna el.dyl. 

 

Hjälm 

Pilot och medhjälpare som befinner sig framför startlinjen ska bära hjälm. 



 

Tävlingsområde 

Fyra parallella linjer ska märkas upp: Säkerhetslinjen, 5m bakom säkerhetslinjen ligger pilotlinjen, 

10m bakom pilotlinjen ligger startlinjen och 10m bakom startlinjen ligger publiklinjen bakom vilken 

publik får befinna sig. 

Vid beredskap ska samtliga tävlande och medhjälpare stå bakom startlinjen, tills startsignalen ljuder. 

Under flygning ska samtliga tävlande och medhjälpare stå bakom pilotlinjen. 

En landningszon ska markeras upp. Landningszonen begränsas av säkerhetslinjen och en zon-linje 

som går parallellt med säkerhetslinjen 10-20m ut. Bredden på landningszonen avgränsas av två 

sidlinjer och kan variera beroende på fältets utformning. 

 

Tävling 

Varje tävlingsheat består av förberedelse, beredskap och flygning. Förberedelsetiden är 5 minuter 

lång. När förberedelsetiden är slut får pilot och medhjälpare inte befinna sig framme vid modell, 

sändare och startutrustning. Beredskapstiden är olika lång, beslutad under varje heat av 

huvuddomaren. Flygtiden är max 5 minuter. 

Följande ljudsignalering används: 

3 korta signaler – Beredskapsdelen startar 

2 korta signaler – 30 sekunder till beredskap gäller 

1 lång signal – flygdelen startar 

Huvuddomaren skriker ”30 sekunder slut” – för att markera att nu ges inte poäng för start inom 30 

sekunder längre. 

1 lång signal – flygdelen slutar och modeller ska landas 

Flygning sker framför säkerhetslinje. Omstart får endast ske om modellen landat inom 

landningszonen och modellen får endast hämtas efter tillstånd från huvuddomaren. Byte av modell 

eller batteri är inte tillåtet under samma heat. 

Korsande av säkerhetslinje ger -200p. Andra gången säkerhetslinjen korsas ska piloten dessutom 

landa omedelbart och får inte fortsätta flyga i tävlingen. 

Omstart är tillåtet. Landad modell får dock bara hämtas om den landats inom landningszonen.  

Klipp på annans streamer räknas enbart om det kan bevisas vem som blev klippt eller om klippet kan 

bekräftas av annan pilot. 

Huvuddomaren är den enda domaren förutom i fall av större mästerskap då varje pilot kan tilldelas 

en domare för att döma klipp m.m. 



 

Poäng 

Start inom 30 sekunder 25p 

Inga omstarter 25p 

Flyger vid slutsignal 25p 

Oklippt egen streamer 50p 

Streamerklipp  100p 

Profilkropp (för smal kropp) -25p 

Non engagement -50p 

Säkerhetslinje  -200p 

Med start inom 30 sekunder menas start inom 30 sekunder efter startsignal för flygning. 

Med inga omstarter menas att modellen under flygdelen av tävlingsheatet inte landat och sedan 

blivit luftburet igen. 

Med flyger vid slutsignal menas att modellen är i luften när flygdelens slutsignal börjar ljuda. 

 

Vid tolkningsfrågor om de olika tävlingsmomenten, poängräkning med mera ska gällande  

tävlingsregler för Aircombat användas, i möjligaste mån. 


