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  קלוב התעופה לישראל
  
  
  

  11/1126/בתאריך  2בטיסני ד  2טיסה חוזרת בסיבוב שני בגמר : הנידון 
  
  

  יחד במרחק ב שר הטיסן נזרק לגובה רב וצנחכא, צעתי טיסה מושלמתהשני בתחרות ביסיבוב הבמהלך  .1
  .סימליתעם כל הטיסנים שביצעו טיסה מק    
  מודדי הזמן איבדו את הטיסן וכי כל אחד  כי שני, לוודא את רישום התוצאה התברר ליכשהגעתי למרכז  .2

 .1:41צביקה דרך  2:10 תומר אובליגנהרץ: מהם רשם תוצאה שונה לגמרי    
  מרכז התבררו העובדות ב איתיבשיחה שערכתי עם מודדי הזמן וכן עם אלי גרבר שהיה  .3

  :הבאות 
  

 הוא החל את המדידה בלי שימוש במשקפת לאחר כדקה וחצי  באותה טיסה ,צבי לדברי.   א
ראה אותו לטענתו לכמה שניות  ,עם המשקפת ניסה כמה פעמים להתאפס על הטיסן

כל  מבלי עצר את המדידהו השניות  10בספירת  משום מה החלואז  ואיבד אותו
  .הטיסהלתאר את  ,שעוד ראה את הטיסן ,לבקש מתומר ניסיון

מדידת זמנים סעיף  - 4Bחוקת הטיסנאות הספורטיבית חטיבה זאת בניגוד מוחלט ללשון 
B.9.7 הוא לא יפסיק , אם הטיסן נעלם מעיני מודד הזמן ללא משקפת "' תת סעיף ז

 אותו נוהל ".עצור"אלא ימתין עד אשר המודד השני ייתן הוראת , ידתואת מד
 באם הטיסן נעלם משטח שדה הראיה במשקפת. יחול על מודד הזמן עם המשקפת

המודד שעליו מדובר  ,והוא לא יכול למצאו אך המודד השני עדין רואה את הטיסן
  ."עצור"יודיע מיד למודד השני כדי להכינו על הצורך במתן אות 

ואז עצר את  שניות 10ספר , הראשון איבד את הטיסן המודד אםמלשון החוק עולה כי 
 -זאת במנותק מהמודד השני שהמשיך בכל אותו הזמן לראות את הטיסן  כל, הסטופר

  .המצוין בחוקהלא מילא אחר נוהל 
עצר את המדידה כשתומר עדין רואה את ו שניות 10שהחל לספור  לפיכך שגה צבי

. כדי שיהוו כוח עזר אחד לשני ואמודדים בתחרות ה 2בקביעת רעיון המקורי ה. הטיסן
  .מה שלא התבצע בפועל

 אם צבי לא היה עוצר את הסטופר ותומר שעוד ראה את הטיסן היה מכוון אותו ומתאר
 .את הטיסה ייתכן מאוד שצבי היה יכול להתאפס על הטיסן ולראות את כל הטיסה לו

  .זאת בדיוק מטרת הנוהל
  

  מתחילת הטיסה כשהטיסן וחצי  רק לאחר דקהלהסתכל במשקפת , לדבריו, צבי ניסה.  ב
  לאור הרוח החזקה שהייתה . כקילומטר מהמרכזלהערכתו , היה כבר במרחק רב     
  ברור שלאחר דקה וחצי של טיסה לא היה למודד כל סיכוי להתאפס , בתחילת הסיבוב     
  , צבי ניסה לעבור למשקפת בשלב מאוחר מידי, תומר ואלי גם לפי דברם של. על הטיסן     
 .דבר שהוביל כמובן לאיבוד הטיסן מצידו לאחר זמן קצר למדי     

–נוהל מדידת זמן בתחרויות של טיסנים חופשיים   – בתקנון הטיסנים החופשיים
מודד הזמן לא ישתמש במשקפת מרגע שיגור " כי  קובע 5.6.2סעיף שימוש במשקפת 

המתרחקים  ,למעט בטיסני דאון חופשי .אלא לאחר כדקה מתחילת זמן הטיסה, הטיסן
בכל מקרה אין להשהות . משקפת במהלך השיגור לטווח המאפשר התמקדות באמצעות

הטיסן עם ביצוע  להקטנת הסיכוי לא למצוא את, את תחילת השימוש במשקפת
  ".המעבר למשקפת

  
  

  ואת כיוון  לתאר בפני צבי את הטיסןמצידו לא נעשה שום ניסיון  ,גם לדברי תומר.   ג



    לדבריו כל אחד . שראה שצבי לא מצליח לראות את הטיסן עם המשקפתכגם  ,טיסתו     
  .ליצור כל תקשורת בין שני המודדיםהיה עסוק במדידה שלו מבלי      

  
        הסיבה לטעות . י הנוהל"שלא עפתו סיבוב פעלו מודדי הזמן באו, לאור האמור.  ד

         ואי  מדידה בזוגות היא חוסר הכרות מספיק עם נוהל) בערעור כפי שמובעת(ידה דבמ     
  או  במדידה בזוגות המודדים סיון שליאם מחוסר ידיעה אישית ונ, מילוי הנוהל    

    וחד לנוכח חשיבות התחרות במי, מחוסר תדרוך ודגש מתאים של מנהל התחרות    
  .ל"הנ    

 
   המודדים מעלה תהיות באשר  שניי "התוצאות שנמדדו ע שתיההפרש הגדול בין .  ה

  .התנהלות המודדים באותה טיסהובאשר ל, לאמיתותן     
  

  שהטיסן היה  ואין להם ספק רב הם איבדו את הטיסן בגובה ,המודדים שנילדברי .  ו

  .אותו גובהמ טיסה מלאה מבצע    
  

  גם . היינו באותו אויר נינווש ,כי באותו סיבוב שחר לימור שחרר את טיסנו מיד לאחרי ,ראוי לציין  .4
  .שחר יכול להעיד על גובה הטיסן שלי במהלך הטיסה  
  

  ולא ידוע לי על  ,דקות 3 הסימום היזמן המק. היה זה סיבוב קשה במיוחד למדידה  לא ,כמו כן . 5
  .למרות שהתנאים היו שווים לכולם, מתחרים שהמודדים איבדו להם את הטיסנים עוד     
  
    בתחרות המסכמת שנתיים  אין מדובר בתחרות רגילה אלא. את חשיבות התחרות עבורי מיותר לציין . 6

  . בקפידה וברגישות הנידון צריכה להתבצעלמקרה  ההתייחסותגם  לכן, יות מבחןושל תחרמתישות      
  
   .לאשר לי את הטיסה החוזרת שביצעתי בעקבות אותו מקרה אבקש,לאור האמור  .8
  
  בכל .להתרחש במהלך תחרותלכל הסיטואציות שיכולות  פתרונותת כי אין בחוקת הטיסנאו ידוע  .9

  י "עפ יש לנהוג ראלהשלכות תוצאות הטיסה הקובעת הזו על הרכב נבחרת יש מקרה ובמיוחד בגלל    
  ילות הספורט תגרום לז כל גישה אחרת. ותי אמות מידה ספורטיבי"ועפ סנאות הספורטיביתחוקת הטי    
  . מתבונן האהוב שלנו בעיני כל    

  
  
  
  
  
 

  
 


