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Danske mesterskaber afvikles i alle linestyringsklasser med mulighed for udenlandsk deltagelse, der 

laves to resultatlister:  

 En resultatliste for selve ”Open-DM” (alle deltager) og  

 En resultatliste for ”Dansk Mesterskab ” (kun danske piloter).  

 

Udenlandske modelflyvere kan deltage ud fra følgende kriterier:  

 Deltageren skal være forsikret enten ved at stille med en FAI sportslicens eller  

 Være medlem af Modelflyvning Danmark.  

 

For at blive ”Dansk mester” skal deltageren være medlem af Modelflyvning Danmark og opfylde ét 

eller flere af følgende: 

 Have dansk pas 

 Have dansk sportslicens 

 Have fast bopæl i Danmark de seneste 6 måneder inden afvikling af mesterskaberne.  

 

For konkurrencen i F2D gælder desuden:  

Udenlandske piloter deltager på lige vilkår med danske piloter i konkurrencen og denne konkurrence 

flyves som en international konkurrence med FAI reglerne for flyoff om delte placeringer på 2. og 3. 

pladser.  

 

Selv om konkurrencen er international afvikles den ikke som en World Cup konkurrence. Dvs. der 

er ikke internationale dommer og 4 kliptæller/tidtager.  

 

Ud over at holde piloter fra forskellige lande adskilte, holdes danske piloter fra forskellige klubber 

også adskilte, dvs. udenlandske piloter vil deltage som om de var fra en selvstændig dansk klub eller 

man kunne sige at hver dansk klub vil bliver regnet som et selvstændigt land i denne konkurrence.  

 

Alle piloterne vil flyve og opnå placeringer i denne konkurrencen (”Open-DM”) som var det en 

traditionel F2D konkurrence.  

 Vinderen får et diplom og der laves en resultatliste for denne konkurrence med udenlandsk 

deltagelse, ”Open-DM”.  

 Resultatet fra det ”Danske Mesterskab i F2D” bliver i første omgang baseret på resultat i 

konkurrencen ”Open-DM”.  

 Bedst placerede dansker i ”Open-DM” bliver således Dansk Mester og de efterfølgende 

placeringer afgøres i første omgang af resultat fra ”Open-DM”.  

 Hvis flere piloter kommer til at dele de tre øverste placeringer, SKAL der flyves et flyoff 

mellem disse piloter for at finde guld, sølv og bronze vinderne i konkurrencen. 

 


