
MUDELIKLASSI F5J FAI EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 

Eesmärk 

Selgitada välja Eesti Vabariigi meister mudeliklassis F5J FAI ning populariseerida mudellennu sporti. 

Aeg ja koht 

Võistlussari peetakse osavõistlustena vastavalt kalenderplaanile (punkte annavad vaid EMV etapid): 

Kuupäev Etapp Asukoht Korraldaja Telefon 

01.05.2022 EMV F5J I etapp Haljava Priit Leomar (+372) 53917538 

19.06.2022 EMV F5J II etapp Vääna/Haeska Jüri Reitel  (+372) 5266007  

09.07.2022 EMV F5J III etapp Keila Paavo Pudan (+372) 53428332 

30.07.2022 EMV F5J IV etapp Tabivere Margus Press (+372) 56908445 

06.08.2022 EMV F5J varupäev       

03.09.2022 EMV F5J varupäev       

 

Võistluse asukoha ja täpsemad tingimused teatab korraldaja varasemalt osalenud võistlejatele e-maili teel. 

Kui võistlusel soovib osaleda keegi, kes pole varasemalt võistlustest osa võtnud, siis täpsema info saab 

korraldaja telefonile helistades, mis on toodud kalenderplaanis. 

Soovitav kogunemine ja registreerimine kell 10.00 võistluspäeva hommikul. 

Võistluste algus kell 11:00. 

Võistluse aja muutmine või võistluse ära jätmine 

Võistluse korraldaja tohib võistluse aja lükata edasi mõnele kalenderplaanis märgitud varupäevale, kui 

võistlustingimused ei ole sobivad (vastavalt määrustikule); või on tekkinud ettearvamatud asjaolud 

(vääramata jõud). Kusjuures korraldaja võib võistluse varupäevale lükata ka kuni 2 päeva varem 

ilmaennustuse baasilt. 

Määrustik 

Võistlused toimuvad vastavalt määrustikule, mis on saadaval ELF-i mudellennu ühenduse kodulehel 

määrustike all. 

Kohtunikud 

Iga klubi peab andma selleks, et klubi liikmete tulemused arvesse läheksid, peakohtuniku käsutusse 

vähemalt ühe stopperiga varustatud kohtuniku. Kohtunikuks võib olla ka võistleja, kes antud tuuris ei 

võistle. Võistluse korraldaja võib lennuaegu määrata ka kõrgusemõõtja logide põhjal. 

Vanuseklassid 

Punktiarvestus peetakse kahes vanuseklassis: 

• Sportlased – vanusepiiranguta 

• Noored – vanusega kuni 19 aastat (kaasaarvatud) 

http://www.mudellend.eu/node/100
http://www.mudellend.eu/node/100


Osavõistlus 

Toimub konkreetse klubi või persooni korraldusel, kes tagab stardivarustuse ja muu vajaliku. Stardimaksu 

suuruse määrab korraldaja millest 10 € täiskasvanu ja 3 € noore osavõtja kohta läheb ELF mudellennu 

ühendusele. Võistlustulemuste arvestamine Iga osavõistlus annab punkte vastavalt tabelile: 

Koht Punktid 

1 30 

2 27 

3 25 

4 23 

5 22 

6 21 

7 20 

8 19 

9 18 

10 17 

11 16 

12 15 

13 14 

14 13 

15 12 

16 11 

17 10 

18 9 

19 8 

20 7 

21 6 

22 5 

23 4 

24 3 

25 2 

26 1 

 

Meistrivõistluste lõpptulemus saadakse osavõistluste arvestuspunktide liitmisel. Selleks, et võistlus läheks 

arvesse EMV arvestuses, peab võistleja omama kehtivat FAI litsentsi. 

Rahvusvahelistel võistlustel (EM ja MM) osalemine 

Rahvusvaheliste võistlustel (EM ehk Euroopa Meistrivõistlused, MM ehk Maailma Meistrivõistlustel) 

osalemiseks koondise koostamise aluseks on eelneva aasta EMV F5J paremusjärjestus. 

Autasustamine 

Osavõistluse parimaid autasustatakse korraldaja äranägemisel. 

Võistluste kokkuvõte tehakse võistlussarja lõppemisel. Autasustamine toimub hooaja lõpuüritusel. 

Kui hooaja jooksul toimub kuni 3 osavõistlust, siis lähevad arvesse kõik osavõistlused. Kui toimub üle kolme 

osavõistluse, siis läheb üks halvim arvestusest maha (va võrdsete punktide korral).  



Võrdsete punktide korral loetakse võitjaks see, kellel on rohkem paremaid kohti - esimesi kohti, seejärel 

teisi kohti jne. Kui ka saavutatud kohtade arvud on võistlejatel võrdsed, siis lähevad arvesse kõik 

osavõistlused. Kui kahel esimesel võistlejal on ka seejärel samapalju punkte ning samad kohad, siis 

selgitatakse Eesti Meister välja superfinaalis, mis toimub varupäeval. 

Väljaspool Eestit peetava etapi puhul arvestatakse ainult eestlaste omavahelist paremusjärjestust EMV 

punktide määramisel. 

 

Koostatud: jaanuar 2022 a. 


