
 
 
 
 

Lliga catalana F5j ALES 2022.  
REGLAMENT 

 
 
 
 

ALES 254 
Altitude Limited Electric Soaring (ALES). 

Elevació elèctrica amb alçada limitada 

Objecte de la categoria  
 
Aquesta categoria s’inspira a la Classe F5j FAI de competició de velers 
radiocontrolats de permanència propulsats per un motor elèctric.  La limitació 
de la envergadura màxima dels models, l’eliminació del Fly-off y de la 
penalització por alçada de tall de motor pretén facilitar l’accés a la categoria 
dels concursants novells així como l’organització de la competició.  
 
 
De manera general es prendrà  com a referencia la última versió del reglament 
F5j FAI de la RFAE 
 
 
Les competicions d’aquesta modalitat de velers amb motor elèctric estan 
constituïdes por dos Proves: 

 
1) Permanència 
2) Aterratge 
 
El concurs constarà d’un mínim de 4 vols per pilot, repartits en mànigues 
segons el número de participants y número de bases possibles en el terreny.  
 
Al concursant se li permetrà un solo intent a cada vol.  
 

1. Especificacions del model: 
 

 
1. Envergadura màxima 2,54m. 
2. Peso mínim del aeromodel en ordre de vol, segons gràfic 1 
3. Qualsevol tipus de bateria recarregable e intercanviable en cada vol. 
4. Qualsevol tipus de motor elèctric podrà ser utilitzat, amb o sense 

reductora. 

 



El concursant podrà inscriure dos models complerts, i pot  volar amb qualsevol 
combinació dels elements dels dos.  

 

 

 

Gràfic 1 
 

2. Limitadors d’altura, ATM 
 
Tots els models han d’estar equipats amb un altímetre, limitador d’alçada (ATM) 
que apagarà el motor quan s’aconsegueixi l’alçada programada de 120 m y /o el 
temps de pujada 30 s, la condició que abans es compleixi. 
 
El director del concurs pot demanar una verificació d’un altímetre por iniciativa 
pròpia o a petició de part, connectant-lo un pc si procedeix per a  comprovar les 
dades. 
 
Els altímetres admesos son tots els que puguin programar els paràmetres de 
altura de tall, tems de motor y anti zoom.  
 
Es podrà activar el anti zoom per evitar sobrepassar massa l’alçada de tall de 
120 m.  
 
 

3. Desenvolupament y Organització de la competició 
 
a) Per a la realització de cada vol es disposarà de  NOU minuts de temps de 
treball. 

Aquest temps de treball  serà marcat a l’inici i al final per la Organització 
mitjançant senyal acústica. El temps òptim de vol es de  VUIT minuts. 

 

b) Ordre de participació. La composició de cada grup dins de cada màniga serà 
establerta por sorteig. 

L’Organització es reserva la possibilitat de canvis como resultat d’incidències 
justificades o incompatibilitat de freqüències. 

 



4. Puntuació 
 
a) La puntuació de cada vol és la suma de les parcials obtingudes  en cada una 
de las proves realitzades (Permanència y Aterratge) per cada competidor. 

 

b) Els resultats individuals de cada vol seran normalitzats a 1000 segons els 
obtinguts per el millor competidor en cada una d’elles: 

Punts concursants 

P grup = 1000 x ------------------------------------------- 

Punts del millor del grup 
 

 

c) Per a decidir el guanyador al final del concurs, en caso de empat, es tindrà  
en compte el millor vol, començant per l’últim, de cada un dels empatats 

 

5. Enlairament 
 
a) Abans de l’enlairament, el concursant ensenyarà al Jutge cronometrador 
com es el control del motor en el transmissor (on, off, reversing) 

b) El llançament ha de fer-se a prop del punt assenyalat per l’aterratge. 

c) El model es llençat al vol directament des de les mans del pilot  o un dels 
seus ajudants, sense cap altre assistència. 

 

Es posaran totes les bases en línia perpendicular al vent si és possible, 
separades com a mínim 10 m entre elles, els pilots podran sortir cap a davant o 
darrere segons els interessi però mai en la mateixa direcció dels demés pilots  

Els aterratges han de fer-se amb una trajectòria recta fins a la base, 
perpendicular a la línia de pilots i bases, sense molestar les línies de trajectòria 
dels demés pilots. 
 

 

6. Permanència 
 
a)La duració òptima del vol és de VUIT minuts. El cronòmetre es posarà en 
marxa quan el model és llançat pel pilot o el seu ajudant (tingui el motor en 
marxa o no). 

b) Només durant els primers TRENTA  (30) segons de cada vol es podrà 
engegar el motor. El contrari penalitzarà amb zero punts el vol. 

c) El temps de vol en segons, s’arrodonirà, per baix, al segon més proper.  
d) Es pararà el cronòmetre en el moment del primer contacte de l’avió amb el 
terra o objecte en contacte al terra, o a la finalització del temps de treball.  

e) No es podrà retirar  (ni tocar) el model fins que el jutge mesuri la distancia al 
punt de aterratge. 

f) Es donarà 1 punt per cada segon de vol fins a un màxim de 480. Un punt 
serà descomptat per cada segon que passi dels 480 (VUIT minuts) 



g) Serà indicada mitjançant una senyal acústica la finalització dels NOU minuts 
del temps de treball. Si l’avió aterra després de trenta segons del final del 
temps de treball, el vol puntuarà ZERO. 

 

7. Aterratge 
 
a) Aquesta prova consisteix en un aterratge de precisió. 

b) Es sumaran punts per l’aterratge quan el model quedi dins d’un cercle de 10 
metre. La distancia serà mesurada des de el centre del cercle fins al morro del 
aeromodel, independentment de la situació d’aquest.  

La puntuació de l’aterratge serà segons  la següent taula: 

 

 

 

c) Si el model toca durant l’aterratge al pilot o al seu ajudant, la puntuació serà 
zero. 

d) Un cop acaba el  temps de treball no puntuarà l’aterratge. 

e) Serà necessari un vol de, com a mínim, 30 segons per a que puntuï 
l’aterratge. 

 

8. Penalitzacions 
 
a) Engegar el motor fora dels trenta segons inicials de cada vol, suposo 
l’anul·lació del vol.(Zero punts) 

b) No puntuarà el vol, si qualsevol part del model queda a més de 75 metres 
del punt assignat per a l’aterratge. 

d) Es desqualificarà el concursant que voli amb un model no inscrit a 
començament del concurs. 

e) No puntua l’aterratge si el model toca al pilot, ajudant o cronometrador. 

. 

9. Situació 
 
La competició ha de fer-se en un lloc raonablement pla i amb baixa probabilitat 
de vol de vessant. 

 

 



10. Incidència 
 
En cas de que una incidència no provocada pel concursant impedissin la 
puntuació del seu vol, podrà demanar repetició del vol. 

 

Un nou temps de treball (re-fly) es concedirà al concursant d’acord amb el 
següent ordre de prioritats: 

i. A un grup incomplert, o a un grup complert afegint un punt addicional 

de llançament/aterratge O  

ii. A un nou grup amb el número de pilots igual al de bases existents. 

El nou grup de repetidors es pot completar amb concursants 

seleccionats per sorteig.; O 

iii. Si això no és possible, amb el grup original al final de la màniga en 

curs. 

iv. Si s’apliquen els casos II ó III, per als pilots als que s’ha concedit una 

repetició del vol, el resultat de la repetició serà la seva puntuació 

oficial. Per a la resta de pilots el millor dels dos resultats entre el vol 

original i el vol repetit serà la seva puntuació oficial. Un concursant  

d’aquest grup que no sigui “repetidor” no tindrà dret a un nou temps 

de treball en cas d’incidència durant aquest vol.  

 
 

 
Resumen de las penalitzacions: 
 

Norma Penalització 

Activar motor passats els primers 30 segons Vol nul 

Contacte entre el model i persona en fase d’aterratge Aterratge nul  

Aterratge a més de 75 metros Vol nul 

Aterratge més de 30 segons després del final del final temps de treball Vol nul 

Aterratge després del temps de treball   Aterratge nul  
 


