
 بسم اللة الرحمن الرحٌم

 للمبتدئٌن ة بالرموت كنترول  هلنماذج الطائرات الموج  الثانٌةمسابقة الجمهورٌة 

 0202لعام 

 

 

 مقر االتحاد العام  م( مكان تجمع المتسابقٌن فى شارع الجالء اما   0202 \ 7 \ 30معاد المسابقة ٌوم الجمعة الموافق  )   * 

    صباحا  لالنتقال باالتوبٌس الخاص بالمسابقة والمجهز من قبل نادى  9صباحا الى الساعة  8من الساعة  والمرشدات  للكشافة   

                                المصرى الطٌران 

 لساعة لتوصٌل المتسابقٌن الى مكان المسابقة   بمطار اكتوبر بمدٌنة السادس من اكتوبر تبداء المسابقة  ا الثقافة الجوٌةو   

 .الى الساعة السابعة الحادٌة عشر صباحا    

 ( cc 15او ) (90c in .كها فى المسابقة ال تتعدى سعة اللترٌة مقاس ") ااقصى مقاس لمحرك الطائرة المسموح باشتر* 

 ‘بها حسب المتاح لدى المتسابق او النادى انواع الطائرات المسموح مع اختالف   

 

وشهادة اخرى  او كأس ( + شهادة تقدٌر للمتسابق     مصرى هجنٌ 0522ٌمنح الفائز بالمركز االول مبلغ مالى قدرة   )      *  

 .المتسابق  هبع لاالت للنادى 

 

وشهادة اخرى  او كأس ( + شهادة تقدٌر للمتسابق      جنٌه مصرى  0222  ٌمنح الفائز بالمركز الثانى مبلغ مالى قدرة   )  *  

 .المتسابق  هالتابع ل للنادى 

 

وشهادة اخرى  او كأس ( + شهادة تقدٌر للمتسابق       جنٌه مصرى   522ٌمنح الفائز بالمركز الثالث مبلغ مالى قدرة  )    *  

 .المتسابق  هالتابع ل للنادى 

 

 .اٌام قبل المساقة  02  فى موعد اقصاهغبٌن فى االشتراك بالمسابقة  التقدم لالشراك فى المسابقة االر دعلى االندٌة واالفرا * 

 

 .لالشتراك فى مسابقات مماثلة  مستقبال  تهم اوعلى االندٌة التى لن تشترك االفادة باسباب عدم االشتراك وطلب*  

 

 

 

 

 



 المسابقةناء ثواالٌروبتك المطلوبة  من المتسابق  ا الحركات ا

 درجات Starting Time  Engine     (02 )ثالث دقائقادارة المحرك وضبطة استعدادا لالقالع  فى زمن ال ٌتعدى    -:0

 

 درجات Taxi and Take-Off                          (02 )   بطرٌقة  طبٌعٌة تدرٌجٌة   االقالع   واالرتفاع    -:0

 

 

 درجات ( 02متر       )  022المرور اما الحكام بالطائرة والطٌران فى خط مستقٌم  مسافة ال تقل عن  بعد االقالع    -:3

Straight Flight  

 

   

 درجات ( 02)                                                                                          (  Loop)الحلقة     -:4

 

 

 



 درجات  ( 02)                                                     (   Rollالدوران حول المحور الطولى للطائرة )   -:5

 

 

 درجات ( 02)                                              ( Inverted Flight الطٌران فى وضع مقلوب  )   -:6

 

 

 

 

7:-   (Wingover  (                                                                       )02 ) درجات 

 

 

 

 

 



 درجات ( 02)          اختٌارى  (  Touch and Goالهبوط والمشى على الممر واالقالع مباشرطا )   -:8

 

 

 

 

 درجات ( 02)                                           اختٌارى (     Stall Turnالدوران االنهٌارى  )   -:9

 

 

 

 

 

 

 .اخٌارى على المتسابق االختبار بٌنهم  8و رقم  9البند رقم  -: مالحظه

 

 

 



 

  درجات ( Approach and Landing   (                 )02الهبوط بطرٌقة طبٌعٌة )و  من الممراالقتراب    -:02

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لمتسابقٌن لارشادات 

 

 قواعد الطٌران

 نماذج الطائرات قد تكون خطرا فى حالة عدم أتباع إجراءات األمان 

 

 يجب عمل اختبار لمدا جهاز التحكم على األرض كل مرة قبل الطيران  1 

   ٌحظر الطٌران فوق منطقة االنتظار او منطقة المتفرجٌن 2 

 ٌجب النداء بصوت عالى عند االلهبوط واالقالع لتنبٌة الحضور  3

  ضبط ابرة السرعة فى المحرك من خلف الطائرة    4

 الطائرة التً فً وضع الهبوط لها الحق فً الهبوط عن الطائرة التً تستعد لإلقالع 5

 الطائرة التً توقف محركها أثناء الطٌران لها األحقٌة فً الهبوط على الممر دون اآلخرٌن 6   

 عند حدوث آي خطأ فً الجهاز الرٌموت آو األجزاء المتحركة بالطائرة ٌجب النداء عالٌا لجذب انتباه الموجدٌن باألرض و أخذ الحذر 7

 مكان المخصص النتظار الطائرةلجانب الممر إلً منطقة االنتظار وغٌر مسموح التوجه مباشرة ل من  هاٌجب احضار بعد هبوط الطائرة 8

 غٌر مسموح الدخول إلى الممر إلحضار الطائرة آال بعد أعالم المتواجدٌن بالممر بذلك أو من خالل الشخص المخصص بإحضار الطائرات 9

    لالقلع وٌحزر  تشغٌل المحرك فى منتصف الممر حتى ٌكون الممر فاضى وجاهز  طول محرك الطائرة على جنب الممر استعدادا  ٌتم تشغٌل 10

 ٌكن الممر خالى   .الوقت لهبوط اى طائرة او فى حالة حدوس اى  هبوط اطرارى  

 الطٌران ٌجب أن ٌكون غٌر قرٌب من خط منتصف الممر 11

وتكون جمٌع الطائرات فى اتجاة واحد اثناء   لعدم التصادم مع الطائرات األخرىالٌمٌن  الدوران فى دوائر تجةالممر  الطٌران على  دائرة 12

 الطٌران حتى ال تتصادم مع بعض فى الجو .

 الطٌران المنخفض غٌر مسموح به بعد منتصف خط الممر وٌكون فً الجهة األخرى من المتواجدٌن باألرض 13

 متر كحد أقصى 150إلى  100ن ت عالٌة اعلً مااعفعلى الجمٌع عدم الطٌران فً ارت 14

 واحد طائرات فً أن  4فً الجو اكثر من ٌجب أن ال ٌتجاوز عدد الطائرات الموجودة  15

 على الطٌارٌن أن ال ٌتناولن أي  نوع من المسكرات أو المخدرات فً  ارض الطٌران  16

 ٌمنع الطٌران أثناء تنظٌف ممر الهبوط   17

الجدد الطٌران بدن اختبار من مدرب األرض  أال إذا كن فً استطاعتوة الطٌران منفردا بكفاءة  أو اختباره  للتأكد من  صممنوع على األشخا 18

 إمكانٌة الطٌران السلٌم

 التً تعمل بالبنزٌن ٌجب  عدم االقتراب منها بأي سجائر أو مصدر لهب  تالطائرا 19

المحرك أو الطٌران بنفسه قبل أن ٌجتاز االختبارات التً تئهلوة ألً القٌام بزاك  منفردا بطرٌقة ال ٌجب على أي  طٌار للنماذج أن ٌحاول إدارة  20

 سلٌمة وامنة له

لمنفرد أٌضا من المقترح انه ٌجب على كل طٌارٌن النماذج أن ٌحاول الوصول ألً أعلى مستوى من الكفاءة فً  قوانٌن اآلمان  هذا  لئن الطٌران ا

 جدا أو ممٌتة  ممكن أن ٌكون  خطر 

    



 نشكركم جمٌعا لتعاونكم معنا

 مراجعة الطائرة قبل الطٌران

 نماذج الطائرات قد تكون خطرا فى حالة عدم أتباع إجراءات األمان 
 

 ٌجب اجراء هذة الفحوصات عند وصولك الى ارض الطٌران فى اول الٌوم   

 الفحص الداخلى للطائرة قبل تركٌب االجنحة  

 كد من تثبٌت السرفوهات وازرع السرفوهات و مسامٌر السرفوهات أ* ت

 ح المتحركة  سلٌمة ـاكد من ان ازرع نقل الحركة من السرفو الى االسطأ* ت

 كد من تثبٌت البطارٌة وحدة االستقبال فى اماكنهم أ* ت

 من الممكن   ئكد من عدم وجود اى اسالك من اسالك السرفوهات او اى شأ* الت

 ٌق حركة السرفوهات ان ٌع  

 رٌب من  خزان الوقود داخل جسم الطائرة ـكد من عدم وجود اى تسأ* الت

 فحص الجناح 

 كد من عدم وجود اى كسور او شروخ او التواءت فى الجناح او الروافعأ* ت

 كد من سالمة المفصالت و سالمة زراع نقل الحركة بٌن السرفو وااللرون أ* الت

 والكلبسات ومسامٌر تثبٌت الجناح  

 منطقة  تثبٌت المحرك 

 كد من سالمة كل هذة االجزاء أبٌت المحرك والمحرك والشكمان وتثبٌت المروحة واالسبٌنر التـ* فحص قاعدة تس

 وأتـزان المروحة كد من عدم وجود اى شروخ او كسور فى المروحة أ* ت

 دمة الطائرة جلة التوجٌه فى مقـكٌد  من سالمة عأ* الت

 كد من سالمة المسامٌر  الموجودة فى منطقة المحرك و قاعدة التثبٌت أ* الت

 منطقة ذٌل الطائرة 

 ٌه و الدفة وسالمة تثبٌتهم ـسطح الطائرة الخلفٌة االفقٌة والرأسأ* فحص 

 وسالمة الكلبسات وازرع نقل الحركة من السرفوهات و الى االسطح المتحركة   

 ٌل وسالمتها * فحص عجلة الذ

 فحص مدى وحدة الرموت على االرض والتحكم فى الطائرة 

 دم وجود اى طٌار اخر على نفس التردد وتعلٌق رقم التردد ـكد من عأ* بعد الت

 االرض بٌن الرموت والطائرة مع غلق االرٌل فى الرموت كنترول   الخاص بطائرتك فى ارٌل الرموت تاكد من تحقٌق اقصى مسافة للرموت على  

 * تحقق من حركة روافع الطائرة التى تتحكم فى الطائرة  تتحرك فى االتجهات  الصحٌحة 

 المة زواٌا الروافع وعدم وجود اى ضبط لزواٌة خطاء ـ* التحقق من س

 * فى حالة اى هبوط اطرارى او عنٌف ٌجب مراجعة الطائرة مرة أخرى قبل   العودة للطٌران 

 نشكركم جمٌعا لتعاونكم معنا 

 



 

  


