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 2-ג-ב 2008על תחרות סוכות  ךפסיקה בערעור: הנידון

 

. עורך מהנימוקים המפורטים בהמשךרא אישר את עיוהו נושאיתי את אילן מלמד לדון במינ

 

, בברכה

 

יצחק -איציק בן

ל טיסנאות "קה –רט ור ועדת הספ"יו
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

: פסיקה

 

:  תיאור המקרה

.  נשבר הטיסן בעת שחרורו מהיד, במהלך טיסה בסיבוב השלישי

 45עד לכניסתו של הטיסן בקרקע לאחר , תלוי על נייר הציפוי, אחד הדיהדרלים ניתק מחיבורו למרכז הכנף והתנפנף

 .שניות טיסה

 

האם מגיע ניסיון טיסה במקרה כזה או  –כעת נשאלת השאלה  .בבירור שביצעתי עם הבורר אומתו הפרטים וכך אכן אירע

? לא

 

: 2-הנה הסעיף הרלוונטי להגדרת ניסיון טיסה במחלקת ג -נעיין בחוקה הבינלאומית 

From the Sporting code: 

VOLUME F1,  SECTION 4C - MODEL AIRCRAFT - F1 - FREE FLIGHT 

 

3.2.5. Definition of an Unsuccessful Attempt 

An attempt is classed as unsuccessful if the model is launched and at least one of the following 

events occurs. If this happens on the first attempt then the competitor is entitled to a second 

attempt. 

 

a) When a part of the model aircraft becomes detached during the launch or during the 

flight time. 

 

b) The flight duration is less than 20 seconds. 

 

? מה הכוונה "…becomes detached…"  –(3.2.5b) זוהי לשון החוק

". מנותק"או " ניתק"מתורגם ל detachedבתרגום חופשי לעברית , ובכן

. וטיסה זו אמורה להיות ניסיון טיסה הטיסן אינו ממשיך את טיסתו בתצורתו המקורית, הכוונה היא כאשר חלק ניתק מהטיסן

מה זמן  –אם נופלת הכנף לדוגמא וממשיכה לטוס בעוד הגוף צולל לאדמה  –פל מהטיסן הדבר ברור מאליו כאשר חלק נו

?  לאיזה חלק למדוד  ?הטיסה

. ניסיון טיסה ללא עוררין –הקביעה ברורה למדי  –ניתן לראות כי כאשר חלק נופל 

 

? מדוע  –ניתקאלא כאשר חלק  –אך יחד עם זאת אין החוקה מציינת כי ניסיון טיסה מוכרז כאשר חלק נופל מהטיסן 

אך עצם השימוש במילה ניתק במקום המילה נפל " ניתק"במקום  ..."כאשר חלק נופל מהטיסן"פשוט וברור יותר היה לכתוב 

. ניתק אינו בהכרח נפל: מראה על ההבדל המשמעותי

 

. שאר תלוי רק על ציפוי הניירנבמקרה דנן ניתק הדיהדרל מחיבורו המקורי ו

:  התוצאה זהה –שבמקרה זה אין הבדל מעשי אם נפל הדיהדרל או אם ניתק ממרכז הכנף ונשאר תלוי על ציפויו ברור לכל 

. ניתוק דיהדרל –הטיסן אינו ממשיך את טיסתו בתצורתו המקורית או כפי שתוכנן לטוס עקב תקלה טכנית 

 

( אשר אינה באשמת המטיס ישירות)לה כלשהי הבא לקבוע ניסיון טיסה כאשר עקב תק" רוח החוק"מקרה זה עונה בדיוק על 

. ולכן מקבל אני את הערעור גורמת לכך שהטיסן אינו טס בתצורתו המקורית או בצורה שבא תוכנן לטוס

 

 אילן מלמד


