2.5 Arvot
ACES:n jäsen voi saada arvon, seuraavien sääntöjen mukaan.
2.5.1 Arvojen säännöt
Uudella ACES jäsenellä ei ole arvoa (private eli alokas). Kun jäsen on osallistunut
yhteen kilpailuun tai on hyväksytty hallintomieheksi saa hän arvon korpraali.
Jäsen ylennetään kun hän on lentänyt 25 lentoa (sortie) ja seuraavan 25 lennon
jälkeen hänet ylennetään jälleen. Näiden kahden ensimmäisen ylennyksen
jälkeen ylennyksiä tulee 50 lennon välein. Hallintomies saa ylennyksen jokaisesta
kokonaisesta vuodesta hallintomiehenä ollessaan.
2.5.2 Arvomerkit
Arvomerkkien pitäisi olla alla olevien merkkien näköiset.

INTERNET http://welcome.to/aces_finland/
2.6 Arvomerkkien sijainti
Seuraavassa on suosituksia mihin arvomerkkejä kannattaa laittaa.
2.6.1 Lentäjän siivet
Lentäjän siivet pitäisi laittaa pukusi vasemmalle puolelle rintaan. Siivet voi myös
kiinnittää lippalakkisi etupuolelle.
2.6.2 Arvomerkit
Arvomerkit pitäisi sijaita lentäjäpukusi oikealla olkapäällä. Ne voivat sijaita myös
lakkisi etupuolella.
2.6.3 Mitalit
Mitalien paikka sijaitsee lentäjäpukusi oikealla rinnuksella.
2.6.4 Merkit
Ansaitsemasi merkit voit sijoittaa mihin tahansa, pukuusi tai lakkiisi. Yleisintä
kuitenkin on että merkit ovat hioissasi siten että korkeatasoisin merkki ylhäällä
jne.
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RC 1/12 Aircombat ohjesäännöt vuodelle 2000
1. Yleiset ohjesäännöt
1.1 Lyhyesti ACES:sta

Air Combat Elementary Support (ACES) perustettiin kansainväliseksi
informaatioverkostoksi kaikille R/C-piloteille, jotka ovat kiinnostuneet R/C koneiden
ilmataisteluista. Organisaatio on demokraattinen ja hyötyä tavoittelematon.

1.1.1 Jäsenyys

1.2.3 Ryhmän yhteyshenkilö (GC)

Jos toiminta jossakin ACES:n jäsenmaassa kasvaa suureksi, voi maan
yhteyshenkilö jakaa maan kahteen tai useampaan ryhmään. Ryhmän
yhteyshenkilön pitää hoitaa oman ryhmänsä ACES toiminta, jos toimintaa on.
Ryhmän yhteyshenkilön pitää järjestää oman ryhmänsä vuotuinen Air Combat
Cup. Ryhmä äänestää ryhmänsä yhteyshenkilön joka vuosi. Ryhmän
yhteyshenkilö valitsee ryhmästä varayhteyshenkilön (2nd GC).

1.2.4 Laivue

Neljä tai useampi ACES:n jäsen voi muodostaa keskuudessaan joukko-osaston
(Sqn). Joukko-osastolla ei ole mitään tekemistä varsinaisen organisaation kanssa.

Jokainen henkilö joka on R/C ilmataistelusta kiinnostunut voi liittyä ACES:n
jäseneksi. Jäsenyys voidaan ottaa pois jos jäsen ei useiden hallintoihmisiltä
tulleiden huomautusten jälkeenkään kunnioita ACES:n sääntöjä.

1.3 Säännöt, äänestys ja valinnat

1.1.2 Talous

1.3.1 Sääntöjen muutosehdotukset

Jokainen ACES:n jäsenmaa hoitaa omat kulunsa. Tähän kuuluu kaikki johtohenkilöt
kuten IC (kansainvälinen johtohenkilö), NC (maasi yhteyshenkilö) jne.

1.1.3 Kieli

ACES:n virallinen kieli on englanti.

1.1.4 Tekijänoikeus/Omistusoikeus

ACES-ohjesäännöt ja kaikki muut R/C ilmataisteluun liittyvät säännöt ovat
ACES:in jäsenten omaisuutta.

1.2 ACES yhteysverkosto

ACES:n yhteysverkosto koostuu monista eri kontakteista. Kontaktit työskentelevät
monilla eri tasoilla, kuten alla olevasta esimerkistä voi nähdä.

Ilmataistelusäännöt julkaisee ACES. Säännöt muuttuvat äänestyksien tuloksista
riippuen.

Jokainen jäsen voi ehdottaa jonkun säännön muuttamisesta. Ehdotus pitäisi
toimittaa joko maan yhteyshenkilölle tai kansainväliselle yhteyshenkilölle.
Ehdotus pitää kirjoittaa englanniksi ja ehdotus pitää olla valmiina muihin maihin
lähetettäväksi.

1.3.2 Äänestykset ja valinnat

Joka vuosi järjestetään äänestys koskien sääntömuutosehdotuksia ja uusia
yhteyshenkilöitä kuten maan yhteyshenkilö, ryhmän varayhteyshenkilö jne.
Vain sellaiset maat joilla on ollut vähintään yksi virallinen kilpailu voivat osallistua
kansainväliseen äänestykseen. Ennen äänestystä pitää maan yhteyshenkilön
lähettää kopiot sääntömuutosehdotuksista sekä uusien kansainvälisen
yhteyshenkilön ehdokkaiden nimet kansainväliselle yhteyshenkilölle.
Kansainvälinen yhteyshenkilö lähettää ehdokkaiden nimet ja sääntöjen
muutosehdotukset kaikkien maiden yhteyshenkilöille. Sen jälkeen maiden
yhteyshenkilöt järjestävät äänestyksen ja lähettävät tulokset kansainväliselle
yhteyshenkilölle, joka laskee äänten määrät ja katsoo mitkä säännöt muuttuvat.
Maan yhteyshenkilöt tarkastavat mitkä yhteyshenkilöehdokkaat ja
ryhmäyhteyshenkilöehdokkaat saavat äänienemmistön.

Maan yhteyshenkilön tehtävä on koordinoida oman maansa ACES toimintaa.
Hänen pitäisi ilmoittaa maansa ACES jäsenille säännöistä, järjestää tarvittavat
äänestykset ja pitää huolta siitä että ACES-organisaatio toimii hänen maassaan
kunnolla. Hänen tehtäviin kuuluu myös toimintapäätökset ACES:n ja maansa R/
C lennätyssääntöjen ja lakien ristiriidoista. Maan yhteyshenkilön on järjestettävä
vuotuinen Air Combat Cup. Maan yhteyshenkilö valitaan joka vuosi kyseisen
maan jäsenten keskuudesta, äänestyksellä. Maan yhteyshenkilö valitsee maan
varayhteyshenkilön (2nd NC), rahastonhoitajan, tiedotuslehden julkaisijan ja
sen henkilön joka on vastuussa tarvikekaupasta, jos sellaisia tarvitaan. Maan
yhteyshenkilö nimeää uusien ryhmien yhteyshenkilöt (GC).

2.2 Yleiset määritelmät

Hallintomies joka on työskennellyt ACES:n parissa vähintään yhden vuoden
saa tämän arvonimen.

2.2.1 Lento (Sortie)

1.3.6 Ylimääräiset äänestykset

Jos juuri valittu ehdokas ei hoida tehtäviään, häntä korkeampi henkilö
(kansainvälinen yhteyshenkilö on korkeampi kuin maan yhteyshenkilö jne.) voi
järjestää uudet vaalit. Korkeampi henkilö voi nimetä myös jonkun toimimaan
tilapäisesti hänen tilalleen uusiin vaaleihin asti.

2.2.2 Ilmavoitto (Kill)

2.4.8 Kansallinen ilmataistelumestari (ANC)

Kahden tai useamman lentokoneen ilmassa törmäämisen seurauksesta käytetään
ilmaisua, voitto (tai pudotus). Jos kaikki törmäykseen osallistuneet koneet putoavat
maahan saavat ohjaavat pilotit (0,5) voittoa. Jos yksi tai useampi törmäykseen
osallistuneista koneista syöksyy maahan ja yksi tai useampi kone kykenee
jatkamaan lentoaan saa pilotti/pilotit yhden (1) voiton. Tässä tapauksessa maahan
syöksyneiden koneiden pilotit eivät saa voittoa. Törmäyksestä selvinneen koneen
on lennettävä vähintään 15 sekuntia törmäyksen jälkeen saadakseen voiton,
muuten piloteille tulee vain puoli voittoa.

2.2.3 Hallintomies

Hallintomies on sellainen henkilö joka on joko kansainvälinen yhteyshenkilö,
kansainvälinen varayhteyshenkilö, yhteyshenkilö, varayhteyshenkilö, ryhmäyhteyshenkilö, ryhmän varayhteyshenkilö, rahaston hoitaja, julkaisija tai se
henkilö joka vastaa tarvikeliikkeestä.

2.3 Erityismerkit ja -mitalit
2.3.1 Siivet (Fighterwing)

Ensimmäisen kilpailusi ensimmäisen lennon jälkeen saat pitää ylläsi ns. siipiä.

On olemassa kolme erilaista mitalia, ja ne perustuvat siihen, kuinka monta
kilpailulentoa olet lentänyt. Ne ovat: pronssimitali jos olet lentänyt yli 50 lentoa,
hopeamitali jos olet lentänyt yli 100 lentoa ja kultainen mitali jos olet lentänyt
yli 200 lentoa. Mitaleita voidaan kuitenkin antaa palkinnoksi mestaruusotteluiden
voittajille, CUP-voittajille jne.

2.4 Järjestysnauhat (Order ribbons)

Järjestysnauhojen koko on 10x35mm. Niitä saa olla maksimissaan neljä
peräkkäin, seuraavassa järjestyksessä.

2.4.1 Kunnostautunut ilmataistelija (Honoured Air Combatant
(HAC))

Joka vuosi valitaan joku henkilö ACES:n jäsenistä joka on tehnyt suurenmoista
työtä ACES organisaation eteen. Tämä henkilö on kunnostautunut ilmataistelija.

2.4.2 Paras ilmataistelija (BAC)

2. Vaihtoehtoiset ohjesäännöt

Se pilotti joka voittaa maansa vuosittaisen CUP:n palkitaan arvonimellä: Paras
ilmataistelija <maa> <vuosi>.

2.1 Lyhyesti vaihtoehtoisista ohjesäännöistä

2.4.3 Ässä (ACE)

Nämä säännöt ovat vapaaehtoisia, mikä tarkoittaa että kuka tahansa ACES:n
jäsenistä voi käyttää tai olla käyttämättä, osaa tai kaikkia näistä säännöistä. Näihin
sääntöihin sisältyy sotilaallisia arvomerkkejä kuten sotilasarvoja, nauhoja jne.
Muista että nämä arvomerkit ovat vain koristeita eivätkä ne anna oikeutta toisten
ACES jäsenten komenteluun.

2.4.6 ACES hallintomies

2.4.7 Kansainvälinen ilmataistelumestari (AIC)

2.3.4 Mitalit

Jokaisella maalla on sääntöihin nähden veto-oikeus, siten että jonkun maan
jäsenien kesken tehdyn äänestyksen perusteella maan sääntöjä voi muuttaa.
Säännöt voivat vaihdella maittain turvallisuussyistä yms. Kansainvälisissä
kilpailuissa käytetään kansainvälisiä sääntöjä.

Pilotti joka on lentänyt vähintään 50 lentoa saa arvonimen veteraani(kilpailuissa).

Kilpailun aikana on saatava ainakin yksi kokonainen (1.0) piste lennon kestosta,
jotta kilpailija on lentänyt "Lennon".

1.3.4 Sääntöjen jakaminen

1.3.5 Kansainväliset ja kansalliset säännöt

1.2.2 Maan yhteyshenkilö (NC)

2.4.5 Ilmataisteluveteraani (ACV)

Jokaisen maan jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Vuosittaisen äänestyksen jälkeen, (mahdollisesti uusi) kansainvälinen
yhteyshenkilö kirjoittaa uuden "R/C Air Combat Rules" englanniksi ja lähettää
sen eri maiden yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöt joko kääntävät uudet säännöt
paikalliselle kielelle tai voivat antaa sääntöjen olla englannin kielellä ja lähettävät
uudet säännöt maansa jäsenille.

Kansainvälisen yhteyshenkilön tehtävä on koordinoida ACES toimintaa eri
maiden välillä. Hänen on pidettävä yhteyttä eri maihin, jakaa kansainväliset
säännöt ja huolehtia kansainvälisistä äänestyksistä. Kansainvälisen
yhteyshenkilön tehtäviin kuuluu myös toimintapäätökset ACES:n ja
kansainvälisten R/C lennätyssääntöjen ja lakien ristiriidoista. Kansainvälinen
yhteyshenkilö valitaan vuodeksi kerrallaan ja jokainen ACES:n jäsen voi häntä
äänestää. Kansainvälinen yhteyshenkilö valitsee kansainvälisen
varayhteyshenkilön (2nd IC) ja jokaisen uuden ACES -maan yhteyshenkilön
(NC).

Maasi ACES tarvikeliike voi myydä näitä arvomerkkejä ja mitaleita. Arvomerkit
ja mitalit voivat vaihdella eri maiden välillä tai jotkut maat eivät välttämättä
käytä kaikkia merkkejä ja mitaleita.

2.3.2 Merkit
ACES järjestössä on monia erilaisia merkkejä jotka kuvaavat ihmisiä eri tasoilla.
Seuraavia merkkejä voi ja saa olla: ACES, (oman maasi) ACES, ryhmä ja
joukko-osasto. Voit pitää merkkinä myös oman maasi lippua ja niiden maiden
lippua joissa olet käynyt kilpailemassa. Voit myös pitää ACE merkkiä tai muuta
vastaavaa jos ja kun olet sellaisen arvon ansainnut.

1.3.3 Äänten laskenta

1.2.1 Kansainvälinen yhteyshenkilö (IC)

2.1.1 Tarvikeliike

Kun pilotti on pudottanut viisi tai enemmän vihollista hän saa arvonimen lentäjäässä.

2.4.4 Hävittäjän suunnittelija (FD)

Jotta jäsen saa arvonimen lentokoneen suunnittelija pitää hänen suunnitella
lentokone joka on ACES säännösten mukainen ja lähettää suunnitelmat maansa
yhteyshenkilölle arviointia varten. Suunnitellun koneen on pitänyt lentää vähintään
yksi lento ja koneen suunnitelma ei saa olla kopio toisesta suunnitelmasta.

Pilotti joka on voittanut kansainvälisen mestaruusottelun saa tämän arvonimen.
Pilotti joka on voittanut oman maansa mestaruusottelun saa tämän arvonimen.

2.4.9 Kilpailun ilmataistelumestari (ACC)

Pilotti joka on voittanut jonkun kilpailun saa tämän arvonimen.

2.4.10 Kansainvälinen ilmataistelun mestaruusottelu (AI)

Tämä annetaan pilotille joka on osallistunut kansainväliseen mestaruusotteluun.

2.4.11 Kansallinen ilmataistelun mestaruusottelu (AW)

Tämä annetaan pilotille joka on osallistunut maansa mestaruusotteluun.

2.4.12 Ilmataistelukilpailu (AC)

Tämä annetaan pilotille joka on osallistunut ilmataistelu kilpailuun.

2.4.13 Paran laivue (BS)

Tämä annetaan laivueelle, joka on saanut eniten pisteitä ko. vuoden kilpailuissa.
Kilpailijan tulee olla samassa laivueessa koko vuoden ja lista laivueista ja sen
jäsenistä tulee toimittaa kansalliselle yhteyshenkilölle vuoden alussa.

2.4.14 Top Shot (TS)

Kunniamerkkinauha "Top Shot" myönnetään kilpailijalle joka on yhdessä
kilpailussa saanut keskimäärin 1.25 katkaisua.

2.4.15 Maat

Nämä annetaan jäsenelle sitä mukaan missä maissa hän on kilpaillut.

