1. Immelman – Split-S yhdistelmä: Vedä puolisilmukka jonkä
jälkeen välittömästi puolikierre. Selkeä vaakalento-osa, puolikierre
ja vedetty puolisilmukka.
2. Puolikas käänteinen kuubalainen 8: Vedä kone 45 asteen
nousuun, puolessa välissä nousevaa linjaa suorita puoikas
vaakakierre. Vedä 5/8 silmukkaa.
3. 4-vaiheinen vaakakierre: Suorasta vaakalennosta nelivaiheinen
vaakakierre.
4. Pystykäännös: Vedä kone suoraan pystynousuun. Ylälinjan
korkeudellä vähennä tehoa ja suorita 180 asteen pystykäännös. Alas
tultaessa vedä kone takaisin vaakalentoon.
5. Top-hat ½ kierteillä: Vedä lennokki suoraan pystynousuun, suorita
puolessa välissä nousua puolikierre. Vedä lennokki selkälentoon.
Selkeän suoran selkälennon jälkeen vedä lennokki pystysyöksyyn.
Puolessavälissä pystysyöksyä suorita puolikierre, vedä kone
vaakalentoon.
6. Puolisilmukka (keskilinjalle): Vedä lennokki puolikkaalla
silmukalla selkälentoon sektorin keskikorkeudelle.
7. Kolmiosilmukka alas: Vedä lennokki 45 asteen syöksyyn, josta
vetämällä vaakalentoon ja vetämällä 45 asteen nousuun päätyen
keskelle sektoria selkälentoon.
8. Kuvio 9: Työnnä ¾ silmukka ja silmukan halkaisijan korkuisen
pystysyksyn jälkeen vedä vaakalentoon.
9. Pystykäännös ¼ kiertein: Vedä pystynousuun, puolessa välissä
pystynousua suoritä ¼ kierre. Tee pystykäännös (koneen maha- tai
selkäpuoli itseesi päin). Puolessa välissä pystysyöksyä suorita ¼
kierre vastakkaiseen suuntaan kuin nousuvaiheessa. Vedä
vaakalentoon.
10. Humpty bump (veto-työntö-veto): Vedä lennokki pystynousuun,
puolessa välissä pystynousua suorita puolikerre. Pystynousun
jälkeen työnnä puolikkaan silmukan kautta pystysyöksyyn. Vedä
vaakalentoon.
11. Kylkilento: Suorita vastakkaiset ¼ vaakakierteet joiden välissä on
selkeä kylkilento-osuus.

12. Puolikas neliösilmukka ylös puolikierteellä: Vedä kone
pystynousuun, puolessavälissä nousua suorita puolikierre. Työnnä
kone vaakalentoon.
13. 2 ulkopuolista silmukkaa: Työnnä kaksi samankeskeistä ja
samankokoista silmukkaa.
14. 2 ½ syöksykierrettä: Suorita 2 ½ positiivista syöksykierrettä,
oikaise pystysyöksyyn. Syöksyn jälkeen vedä lennokki
vaakalentoon.
15. Kuubalainen 8: Vedä 5/8 silmukkaa. Puolessavälissä 45 asteen
syöksylinjaa suorita puolikierre. Vedä ¾ silmukka. Keskellä toista
45 asteen syöksylinja suorita jälleen puolikierre. Vedä lennokki
vaakalentoon.
16. Puolikas neliö kärjellään: Vedä lennokki 45 asteen nousuun.
Keskilinjan kohdalla vedä ¼ silmukkaa 45 asteen nousuun
seljällään. Vedä selkälentoon.
17. Puolikierre 45 asteen syöksyssä: Vedä lennokki 45 asteen
syöksyyn. Puolessavälissä suorita puolikierre, vedä vaakalentoon.

