
סיכום ניקוד סניפי מצטבר

F1H סניף F1GF1Dמקום F1C F1BF5J P-30ד1-מ HLGF3J/FF3N F3K F3A F1Aסה"כ F2B/D F1J/Q

רעננה 129.1369.667 30.942 36.2074.7500.571 4.303 23.502 19.211158.2897

חדרה 218.9545.78413.193 29.230 26.1389.745105.0438 2.000

ראשון לציון 310.36311.7134.500 9.108 21.0511.667 5.009 3.000 8.81278.2226 3.000

הרצליה 48.3841.252 13.722 11.4801.000 17.55553.3922

רמת גן 55.1522.472 11.764 19.2341.000 6.445 1.000 1.52648.5936

כפר סבא 617.722 17.9141.500 2.512 6.48646.1337

תל  אביב 73.8394.915 16.212 8.8982.629 2.48838.9803

נהריה 81.4695.5329.789 3.6882.000 11.77834.2556

בת  ים 917.250 1.824 1.2342.813 2.95026.0706

פתח תקווה 1025.31425.3143

רמת השרון 113.188 2.4842.409 2.45310.5343

מרכז 125.571 3.8009.3714

ירושלים 131.191 1.8552.0005.0458

חיפה 141.3972.3971 1.000

רחובות 151.7501.7500



התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית PAMX טיסני רדיו ערבה  28/02/2014

F3N - EXPERTS  28/02/2014 מסוקים פריסטייל PAMX תחרות ארצית

F3N - MASTERS  28/02/2014 מסוקים פריסטייל PAMX תחרות ארצית

N - SPORTSMEN  28/02/2014 מסוקים פריסטייל PAMX תחרות ארצית

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה מבחן 1 ל 2015   07/03/2014

IMAC - ADVANCED  23/03/2014 תחרות ארצית

IMAC - INTERMEDIATE  23/03/2014 תחרות ארצית

IMAC - SPORTSMAN  23/03/2014 תחרות ארצית

F2D  29/03/2014 תחרות ארצית

יום הטיסנאות  גלשוני השלכה  08/04/2014

יום הטיסנאות בגלשוני קלע  08/04/2014

תחרות ארצית בכירים  11/04/2014

תחרות ארצית מתחילים  11/04/2014

תחרות ארצית מתקדמים  11/04/2014

תחרות ארצית דאוני שהייה חשמליים מתחילים  12/04/2014

PASSOVER OPEN - 18/04/2014   2-תחרות פסח ד

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה סדרת P-15.  מבחן 2 ל 2015   18/04/2014

תחרות פסח - ג-1   18/04/2014

PASSOVER OPEN - 19/04/2014   2-תחרות פסח ג

תחרות פסח - ד-1   19/04/2014

תחרות פסח ח-1   19/04/2014

PASSOVER OPEN  19/04/2014  - 2-תחרות פסח מ

תחרות ארצית בדאוני רדיו השלכה מבחן 2 ל 2015   26/04/2014

תחרות ארצית F5J -  מבחן 2 ל 2015   10/05/2014

תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי  17/05/2014

אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K מבחן 3 ל-2015   24/05/2014

F2D  24/05/2014 תחרות ארצית

Advanced  24/05/2014  רמת  - IMAC CHALLENGE תחרות ארצית

Basic  24/05/2014  רמת  - IMAC CHALLENGE תחרות ארצית

Intermediate  24/05/2014  רמת  - IMAC CHALLENGE תחרות ארצית

Sportamen  24/05/2014 רמת  - IMAC CHALLENGE תחרות ארצית

תחרות ארצית בכירים  30/05/2014

תחרות ארצית מתחילים  30/05/2014

תחרות ארצית מתקדמים  30/05/2014

F2B  31/05/2014 תחרות ארצית

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-1   03/06/2014

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ג-2   03/06/2014

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ד-1   03/06/2014



27/10/2014

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ח-1   03/06/2014

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים מ-2   03/06/2014

תחרות שבועות בטיסנים חופשיים ד-2   04/06/2014

F5J  14/06/2014 אליפות ישראל בדאוני רדיו חשמלי

תחרות רדיו אוירובטיקה P+F  מבחן 3 ל 2015   27/06/2014

תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים ג-2 מבחן 6 ל 2015   27/06/2014

תחרות תחילת חופש בטיסנים חופשיים מ-2 מבחן 6 ל 2015   27/06/2014

תחרות ארצית - בכירים  04/07/2014

תחרות ארצית מתחילים  04/07/2014

תחרות ארצית מתקדמים  04/07/2014

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמליים - מתחילים  05/07/2014

P-30  30/08/2014 אליפות ישראל בטיסני

תחרות ארצית בדאוני רדיו השלכה מבחן 4 ל 2015   06/09/2014

אליפות ישראל רמת בכירים  12/09/2014

אליפות ישראל רמת מתחילים  12/09/2014

אליפות ישראל רמת מתקדמים  12/09/2014

אליפות ישראל F3A מבחן 4 ל 2015   19/09/2014

תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי  20/09/2014

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-1   10/10/2014

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ג-2   10/10/2014

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ד-1   10/10/2014

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ח-1   10/10/2014

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים מ-2   10/10/2014

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים ד-2   11/10/2014

תחרות ארצית דאוני שהייה חשמליים מתחילים  17/10/2014

F3F  24/10/2014 אליפות ישראל בדאוני צוקים

אליפות ישראל בגלשוני קלע  25/10/2014

אליפות ישראל בגלשונים  25/10/2014


