Weatherman Vintage Speed – Nordiska regler - Mailtävlingar
Syfte:
Att kunna ha tävlingsutbyte mellan piloter i olika klubbar då omständigheter gör att man
inte kan träffas fysiskt.
Regler:
1.Som utgångspunkt gäller de nordiska Weatherman-reglerna men med de undantag som anges nedan.
2. Alla piloter med en Weatherman-modell byggd enligt de nordiska reglerna är välkomna att delta.
3. Flygning ska ske på den dag arrangören bestämmer.
4. Arrangören bestämmer själv om startavgift, krav på föranmälan och utdelning av diplom/priser.
5. Före varje försök (av de 3 man har) ska piloten ange för tidtagarna att det är ett försök. Eftersom det är en
mail-tävling bygger det på att de tävlande är ärliga och t ex inte gör 10 starter varefter man räknar de 3 bästa.
6. Resultat (tider och klass) plus foto på pilot och modell skickas till arrangören helst samma dag tävlingen
körs. Foto kan komma att publiceras i resultatlistor och på webben.
7. Det kommer att finnas en egen rekordlista för mailtävlingar. Denna uppdateras efter varje tävling.

Weatherman Vintage Speed – Nordic Rules – Mail contests
Object:
To give different Weatherman pilots a possibility to fly and compete even if they can’t meet in real life.
Rules:
1. The Nordic Weatherman Rules is the base for flying but with the exceptions given below.
2. All pilots with a Weatherman model that confirms to the Nordic Rules can take part.
3. Flying must take place on the day settled by the Organizer.
4. The Organizer decides about entry fee, need for pre-entry and diplomas/prizes.
5. Before each official flight (of the 3 attempts each pilot has) the pilot must tell the Time Keepers that it is an
official flight. A mail contest can only be run if the pilots are honest and for example to do 10 starts and count
the 3 best is not a way to go.
6. Results (time and class) plus photo of the pilot and model should be sent to the Organizer the day of the
contest. Photos can be published in result lists and on the web.
7. There will be a special record list for mail contests and updated after each contest.

