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XC-LIGA 
 

JHPGK XC-liga er en åpen konkurranse for alle piloter som er medlem av JHPGK.  XC-
utfordringene er ment å være en morsom og avslappet konkurranse for XC-piloter på alle nivåer. 

Vi håper at JHPGK XC-liga vil gi litt ekstra motivasjon til alle piloter som flyr i området, og å få 
dem til å fly sitt beste og forhåpentligvis bryte sine personlige rekorder. Vi håper også at det vil gi 
inspirasjon til å lære av hverandre, og å studere andre piloter-logger for å lære nye "måter" å fly i 
området. 

Turer kan gjennomføres med HG fleksvinge (HG-Fl), HG fastvinge (HG-Fa), eller PG i gjeldende 
kalender-år. Piloter må rapportere turene med å sende inn dokumentasjon innen en måned etter 
gjennomført tur. Siste frist for melding av turer til årets liga er: 31.12. Turene rapporteres med å 
laste opp .igc fil på www.flightlog.org, og rapporteres til klubbens konkurranse komite senest en 
måned etter flyturen. 

Kun de fem beste turene teller for hver pilot i hver liga. 

Kun udeklarerte turer er foreløpig mulig.  

 

http://www.flightlog.org/


TURTYPER 
 

Fri distance 
 
Åpen distanse turer har ikke vendepunkt. For slike turer skåres den rette linje mellom start og 
landing. Minimum distanse er hhv 8 km for HG-Fl, 8 km for HG-Fa, og 5 km for PG. Poeng 
beregnes for distanse i rett linje ut: km x 1 
 

Enkelt turnpoint 
 
Turer med åpen distanse, og med et enkelt vendepunkt. Vendepunkt trenger ikke deklareres i 
forkant. Slike turer godkjennes når det av geografiske, luftromshensyn eller meteorologiske 
hensyn har vært nødvendig for piloten å gjøre en markert kursendring under turen. Minimum 
distanse er hhv 8 km for HG-Fl, 7 km for HG-Fa, og 6 km for PG. Poeng for ut og retur til «take 
off» eller offentlig landingssted ved «take off» beregnes som utfløyet distanse i km x 1,2 
 

FAI triangle 
 
FAI triangel turer tilfredsstiller FAIs 28 % regel (korteste legg må være større eller lik 28% 
av turens totale lengde. Turene må runde tre vendepunkt, med retur til startpunkt eller 
offentlig landingssted ved «take off». Startpunkt være ett av vendepunktene. Minimum 
distanse er hhv 8 km for HG-Fl, 7 km for HG-Fa, og 6 km for PG. Poeng beregnes med 
antall km x 1,4.  

 

Flat FAI triangel 
 
Flat triangel tur er som beskrevet under triangel tur, unntatt 28 % kravet for korteste legg 
mellom to vendepunkt. Minste legg er 15% eller større.  Poeng: km x 1,4 

 

Max FAI triangel 
 

FAI triangel turen har da alle sider like (33,33%). Poeng beregnes da med antall km utfløyet x 
1,6. 

 

Ikke fullført triangel 
 
En ikke fullført triangel kan godkjennes for liga registering dersom piloten ikke når tilbake til 
startpunkt. Slike turer skåres som distanse fra start, rundt to vendepunkt og så langt man 
kommer tilbake mot startpunkt. Poeng er da utfløyet distanse km X 1.  



FLERE TURER 
 

Man kan fly flere rapporterte turer fortløpende, uten landing. Dette forutsetter at gyldig 
dokumentasjon sendes inn for hver enkelt tur.  

 For å oppmuntre til triangelflyging, tillates det for udeklarerte turer at man flyr en loop hvor det 
skåres for den beste triangelen som kan tegnes innenfor loop som er dokumentert med logget igc 
fil på www.flightlog.org 
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