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Sveriges Modellflygförbund 
F4C/F4H Skala 

UT Regler F4C och F4H 
Dessa regler är till för att fastställa landslag i rubricerade klasser. Uttagningen omfattar pilot 
och modell. 
Dessa regler gäller för uttagning till VM. 
 
1 Uttagningsregler 

1.1 Princip för uttagning 
1. En serie om minst sex (6)uttagningstävlingar (UT) ska hållas över en period om 2 år. 

Tävlingarna bör fördelas lika över perioden 
2. UT ska ske åren före internationellt mästerskap. Perioden startar under det år som 

mästerskapet hålls fram till nästa år före nästa mästerskap. 
3. SM ska alltid vara UT. 
4. Tävlingsplatser för UT måste godkännas av Grenspecialisten (GS). 
5. UT ska vara utlyst senast februari innevarande tävlingssäsongen och publicerats. 
6. UT bör spridas såväl geografiskt som i tid. 
7. Den tävlande får stryka det sämsta resultatet i UT-tävlingarna under året. Dvs en tävling/år 
8. Segraren i varje UT-tävling erhåller 1000 poäng. De övriga deltagarna erhåller UT-poäng 

beräknat som deras procentuella resultat relativt segrarens. 
9. Minst tre tävlande från 2 klubbar anslutna till FSF måste starta för att tävlingen ska räknas. 

Vid utländsk deltagare upprättas en svensk resultatlista där de utländska deltagarna är 
borttagna. Regeln om två svenska klubbar anslutna till FSF och minst 3 deltagare gäller 
även vid utländskt deltagande. Utländska deltagare räknas inte in i kvoten. 

10. Resultatet av UT-tävlingarna sammanställs. 
11. Vid lika UT-poäng avgör inbördes placering på SM, placeringen i UT-tabellen. 
12. Efter sista UT-tävlingen ska UT-listan omedelbart göras tillgänglig för de inblandade. 

Publiceras på SMFF officiella organ. UT-listan presenteras senast 1 november året före 
mästerskapet. 

1.2 Uttagna till F4C och F4H landslaget 
De tre första samt två reserver i respektive klass ska tillfrågas och ges rimlig tid (före oktober 
månads utgång samma år) att tacka ja eller nej till deltagande i landslaget nästkommande år. 
Samtidigt med förfrågan ska villkoren för deltagande presenteras. 
En lagledare tillfrågas om denne ställer upp under tävlingen. Villkoren för lagledarens 
deltagande ska presenteras i samband med förfrågan. 
Enligt SMFF:s statuter för landslag är det lagets insats som ska prioriteras när fullt lag skicka 
framför de individuella prestationerna. Skulle laget inte vara fulltaligt ställs fokus om mot 
individer. 
Piloterna är nominerade med de modeller som används i uttagningstävlingarna 
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1.3 Undantag från dessa regler 
Om omständigheter utanför GS-Skalas kontroll skulle inträffa som omöjliggör att alla 
planerade UT-tävlingarna genomförs ska följande princip användas: 

• Principen tillämpas över uttagningsperioden om 2 år 
• Grundregeln är att en tävling per år stryks vid färre än 2 se följande punkter. 

Undantaget nedan gäller per år 
• Vid två tävlingar räknas resultatet från båda tävlingarna 
• Vid en tävling räknas resultaten från denna tävling 
• Om inga tävlingar har hållits under uttagsperioden om 2 år tas inget landslag ut 

1.4 Formel för beräkning av resultat 
Vinnaren erhåller 1000 poäng för tävlingen. Placeringspoängen erhålls som en kvot av 
segrarens resultat och det egna resultatet. 
 
E = egna poäng.  
S = segrarens verkliga poäng.  
R = resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatet beräknas genom att placeringssumman adderas, de tre med högst 
placeringssumma är de uttagna till landslaget de två följande är reserver. 

1.5 Bidrag till startavgiften 
Den tävlande erhåller bidrag om möjlighet till bidrag finnes. 

1.6 Byte av modell 
Modellen kan bytas efter att det kommunicerats till GS-Skala och arbetsgruppen. 
 

𝐸𝐸×1000
𝑆𝑆

 = R 
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