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F1Ax on kaikille avoin vapaastilentävien perussiipiliidokkien luokka. 

Lennokin tekniset säännöt: Liidokin siiven (siipien) yhteenlaskettu projisoitu 
kärkiväli saa olla enintään 1800 mm. Siiven leveys saa olla enintään 160 mm. 
Korkeusperäsimen (peräsimien) yhteenlaskettu kärkiväli saa olla enintään 60 cm.
Ei painorajoitusta.

Rakenteelliset rajoitukset: Kantopintojen on muodostuttava koko pituudeltaan 
muokkaamattomasta solumuovisesta perussiivestä (kevennysreiät ja profiilin 
muuttaminen kielletty), seuraavin poikkeuksin:

Vapaarakenteinen enintään 10 mm leveä siipisalko on sallittu. Salko saa levittää 
perussiipiaihiota leveytensä verran, tai sen voi upottaa perussiipeen poistamalla 
salon verran materiaalia. 

Siivenkärjet saa kaventaa kärkivälin puolikkaan viimeisen kolmanneksen osalta ja 
kavennetun osan saa muotoilla vapaasti (myös perussiiven materiaalia poistaen). 
Valuteknisistä syistä syntyneet kohoumat saa poistaa.

Torsion tulee rajoittua perussiipiaihiossa torsiota varten muotoillulle alueelle siiven
yläpinnalla. Torsion materiaali on vapaa, mutta se saa olla enintään 1,5 mm paksu.
Siipeä ei saa muilta osin pinnoittaa vanerilla,  lasi- tai hiilikuidulla tai muilla 
vastaavilla kovilla pinnoitemateriaaleilla. 
Siiven saa verhoilla paperilla, silkillä, tai muovikalvolla.
Verhoilumateriaali ei saa estää lennokin rakenteiden sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamista.
Jos torsiota ei käytetä, solusiiven torsiolle varatun alueen takareunan saa tasoittaa 
siiven pinnan tasoon.

Johto- ja jättöreunojen materiaali sekä muoto on vapaa, mutta ne saavat ulottua 
enintään 10 mm perussiiven päälle (perussiiven päälle tulevien osien tulee olla 
upotettuina solusiipeen). 



Siiven taitekohdat, tyvet ja kärjet saa vahvistaa enintään 60mm leveydeltä. Näiden 
vahvikkeiden rakenne ja materiaali on vapaa. 

Siipipuoliskot voi kiinnittää rungon sivuille. Tällöin rungon leveys saa olla 
enintään 40mm.  Suurin sallittu kärkiväli ei saa kuitenkaan ylittyä.

Siipien kärkiin saa lisätä wingletit, jotka eivät toimi kantavana pintana. Lennokin 
suurin sallittu kärkiväli lasketaan winglettien kärjistä.

Lennokin mekaniikka: Lennokin asetuskulmat, siiven profiili ja siiven haritukset 
eivät saa muuttua hinauksen ja lennon aikana. Sivuperäsimen asennon muutokselle
ei ole rajoituksia.

Palavaa fuselankaa ei saa käyttää! Lentoajan rajoitin saa muuten olla 
toimintapriaatteeltaan vapaa (RC-fuse sallittu). 

Lennokin hinaus: Kilpailuissa hyväksytään vain suorahinaus (ympyrähinaus ja 
bunttaus kielletty). Vahingossa hinauksen aikana syntyneet ympyrät eivät 
kuitenkaan johda lennon hylkäämiseen. 

Hinauskoukun tulee olla kiinteä ja avoin, ts. hinauslaite irtoaa siimaa löysättäessä 
lennokista (sivukoukku ja sen mahdollistama linkous sallittu).

 


