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  דף מעקב עדכונים
  

  מהות השינוי  מועד שינוי  סעיף

  הוצאה ראשונה  1/1/2007  להכו

  "B.3.1.aחוק "עודכן ל " B.3.1חוק "במקום   5/2012 3.1.2
כולל , המתחרה חייב להטיס ולשחרר את הטיסן לטיסה רשמית"נוסף  5/2012  'סעיף ב 3.1.3

    "במהלך הסיבוב, חוזרותניסיונות טיסה וטיסות 
  "י אמצעי צינוח חיצוני"והטיסה לא הופסקה ע"נוסף  5/2012  'סעיף ו 3.1.5
  נמחקה המילה מיד 5/2012  'סעיף ב 3.1.8
 B.13שונה לסעיף  B.9סעיף  5/2012  'סעיף א 3.1.9
  )"קפיצה מותרת"(נוסף  5/2012  'סעיף א 3.1.12

  "B.3.1.aחוק "עודכן ל " B.3.1חוק "במקום  5/2012  3.2.2
  'א  3.1.3שונה ל    3.1.3במקום  5/2012  'סעיף א 3.2.3
  סעיף חדש 5/2012  'סעיף ב 3.2.3
  B.13שונה לסעיף  B.11סעיף  5/2012  'סעיף א 3.2.9

  "באופן מלאכותי"נמחק  5/2012  'סעיף ד 3.2.11
  "B.3.1.aחוק "עודכן ל " B.3.1חוק "במקום  5/2012  3.3.2

  'א  3.1.3שונה ל    3.1.3במקום  5/2012  'סעיף א 3.3.3
  סעיף חדש 5/2012  'סעיף ב 3.3.3
  ."שניות 5משך פעולת מנוע מרבי הינו "בוטל  5/2012  'סעיף ה 3.3.8
  B.13שונה לסעיף  B.9סעיף  5/2012  'סעיף א 3.3.9
כושר הראיה "שונתה הגדרת כושר הראיה למינוי מחליף לניווט מ 5/2012  'סעיף ה 3.4.7

על מנת לאפשר מנווט מחליף , בעין הטובה 20/40המתוקן הוא לפחות 

 " i,iiונוספו תתי סעיפים : כושר הראיה לא מספק בתנאים הבאים"ל
 B.11.1 ,B.11.2 ,B.11.6וסעיפים , B.13שונה לסעיף  B.11סעיף  5/2012  3.4.9

  . B.13.6 ,B.13.2 ,B.13.1שונו ל 
אשר אינו נתון לשליטת המטיס במהלך "בהגדרת המחלקה נמחק  5/2012  3.5.1

. אשר יכול להשתמש בחיישן כיוון ומדידת זמן טיסה"ונוסף " הטיסה
מנגנון הניהוג לא ישתמש בנתוני מיקום גיאוגרפי ולא ישלט מרחוק 

   "במהלך הטיסה
 B.3.1.aשונה ל  B.3.1במקום  5/2012  3.5.2
כולל , המתחרה חייב להטיס את הטיסן לטיסה רשמית" נוסף  5/2012  3.5.3

  ."במהלך הסיבוב, ניסיונות טיסה וטיסות חוזרות
  3.5.5הוחלף בסעיף  3.3.5סעיף  5/2012  3.5.4

  B.13שונה לסעיף  B.11סעיף  5/2012  3.5.9
  )"קפיצה מותרת"(נוסף  5/2012  3.5.11
  "י צינוח"והטיסה לא הופסקה ע"נמחק  1/2014  3.1.5

  "נסיון טיסה לא מוצלח"תיקון נוסח  4/2016  3.1.4,3.1.5

  עדכון משך הטיסות לארבע דקות בסיבוב ראשון ואחרון 4/2016  3.1.7,3.2.7,3.3.7

חובה להתקנת אמצעי , שניות 4ל 2-עדכון משך פעולת מנוע מירבי במ 4/2016  3.3.2
  לסיום הטיסהשליטה אלחוטי 

  העלאת זמן הטיסה לפלייאוף הראשון לשש דקות 7/2016  3.1.8

  זמן הטיסה עד חמש דקותהארכת משך לת גבה 2/2018  3.1.7

3.1.8 ,3.2.8 ,
  'ג 3.3.8

דקות ואפשרות למתוח מנוע גומי אחד לפני  7ל  לייאוףפקיצור משך ה 2/2018
 תחילתו

 F1Dשינוי משקל מינימום וגומי של מחלקת  2/2018  3.4.2
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  תקנות טכניות עבור תחרויות במחלקות החופשיים 
  

  )2-ד(טיסני דאון  – F1Aמחלקת  3.1
  הגדרה 3.1.1

  
הפועלים על  םי כוחות אווירודינמיי"העילוי נוצר בו ע חטיסן אשר אינו מצויד באמצעי הנעה כלשהם ואשר כו

טיסנים בעלי . מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזוית ההתקפה, משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה
משתנה או שטח משטחים נושאים משתנה חייבים לעמוד בדרישות כאשר המשטחים נמצאים במצב  הגיאומטרי

  .מזערי ומרבי
  

  :F1Aמידות טיסני דאון נוסחת  3.1.2
  

  ר"דצמ 32-34............................................................... (ST)שאים שטח משטחים נו
  גרם 410..................................................................................... משקל מזערי

  מטר 50......................... ג"ק 5 -אורך מרבי של כבל השיגור כאשר הוא מועמס ב
  

  .F1Aאינו נוגע למחלקה  4bמחטיבה  B.3.1.aחוק 
  

להשתמש באמצעי שליטה אלחוטי אך ורק על מנת לגרום לסיום הטיסה בצורה בלתי , F1Aבטיסני דאון , מותר
  .יסכל תקלה או תפעול בלתי מכוון של אמצעי זה הינו באחריות בלעדית של המט). צינוח(הפיכה 

  
  מספר הטיסות 3.1.3

  

בתחרויות בינלאומיות אחרות מספר הטיסות . כל מתחרה זכאי לשבע טיסות רשמיות באליפויות עולם ויבשת  .א

  .C.I.A.Mי "הוא שבע אלא אם כן מספר אחר פורסם מראש ואושר ע

ואסור אורך הסיבוב חייב להתפרסם מראש . כל מתחרה רשאי לטיסה רשמית אחת בכל סיבוב מהתחרות  .ב
כולל , המתחרה חייב להטיס ולשחרר את הטיסן לטיסה רשמית .דקות 90 -דקות או יותר מ 30 - שיהיה פחות מ

   .במהלך הסיבוב, ניסיונות טיסה וטיסות חוזרות
  
  הגדרה לטיסה רשמית 3.1.4

  

מוגדר כלא  אם הניסיון( 3.1.5הזמן שהושג בניסיון הטיסה הראשון אלא אם ניסיון זה מוגדר כלא מוצלח לפי   .א
  ).שני לא בוצע יחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון ןוניסיו' סעיף ו 3.1.5מוצלח לפי 

יש ' ועד ' סעיפים א 3.1.5אם ניסיון הטיסה השני גם הוא לא מוצלח לפי . הזמן שהושג בניסיון הטיסה השני  .ב
 .לרשום תוצאת אפס לטיסה

   
  הגדרה לניסיון טיסה לא מוצלח 3.1.5

  
במידה וכך קורה . יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן מוזנק ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש ניסיון טיסה

  .בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף
  

  .הטיסן חזר לקרקע מבלי שהכבל שוחרר  .א

 .מודדי הזמן אינם יכולים לקבוע בוודאות את רגע השחרור של הכבלהמתחרה התרחק ו  .ב

 .נקודות 0 –במקרה זה תהיה תוצאת הטיסה  .די השיגור או במהלך הטיסהכאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כ  .ג

 ןאם נראה למודדי הזמן שהמתחרה איבד מגע עם הכבל והמתחרה או מנהל הנבחרת שלו בחר להצהיר על ניסיו  .ד
 .טיסה

 .אם נראה למודדי הזמן שהמתחרה איבד מגע עם הכבל והכבל נשלט בידי אדם אחר שאינו המתחרה עצמו  .ה

 .שניות 20הטיסה פחות מאשר משך   .ו
  

  :מותר לחזור על ניסיון טיסה כאשר 3.1.6
  

  ).למעט האדם ששיגר אותו(הטיסן מתנגש באדם במהלך השיגור   .א

והשיגור אינו יכול ) אך לא בטיסן בזמן שיגור או בחוט(בזמן השיגור הטיסן מתנגש בטיסן אחר בטיסה חופשית   .ב
 .להמשך באורך רגיל

 .מתנגש בטיסן אחר או בחוט השיגור של טיסן אחרבמשך הטיסה הטיסן   .ג
  

באם הטיסן ממשיך את טיסתו בטיסה רגילה מותר למתחרה לדרוש שטיסתו תוכר כרשמית גם אם הדרישה 
  .נעשית בסוף ניסיון הטיסה
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  משך הטיסות 3.1.7 
  

ושלוש דקות  והאחרון דקות עבור הסיבוב הראשון ארבעבאליפויות עולם ויבשת יהיה  דזמן הטיסה המרבי שיימד
בתחרויות בין לאומיות אחרות הזמן המרבי שיימדד יהיה שלוש דקות לכל הסיבובים אלא . עבור שאר הסיבובים
  .פורסמו מראש לסיבובים ספציפיים) דקות מחמשלא יותר (אם כן זמנים אחרים 

מותר לחבר השופטים להורות על קיצור במקרה של תנאים מטאורולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים 
  .זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב. בזמן המרבי לסיבוב

  .םמינימאליי טרמיקותזמני מקסימום גבוהים משלוש דקות ישמשו רק בסיבובים בהם מהירות הרוח וחוזק ה
  

  דרוג 3.1.8
  

 חסכום זה יילק. של כל מתחרה 3.1.3לצורך הדרוג הסופי יילקח סכום זמני הטיסות הרשמיות כמוגדר בסעיף   .א
  .גם לקביעת דירוג נבחרות

במטרה לקבוע את הדירוג האישי כאשר יש שיווין תבוצענה טיסות הכרעה נוספות אחרי שהטיסה האחרונה   .ב
ונה מבין טיסות ההכרעה וזמן הטיסה המרבי לטיסות דקות לראש 6זמן הטיסה המרבי יהיה . בתחרות הושלמה

הזמן בטיסות הנוספות לא יילקח בחשבון בסיכום הסופי של התוצאות . הנוספות יוארך בשתי דקות לכל טיסה
אך המיקום בתחרויות המבחן , הוא ישמש אך ורק במטרה לקבוע את הדירוג האישי, עבור דירוג הנבחרות
דירוג הנבחרת במידה ומתקיים שוויון כאמור בתקנון בחירת נבחרות בטיסנים יקבע את , לאחר טיסות הכרעה

 חופשיים

דקות במהלכו כל המתחרים המשתתפים בטיסות ההמשך חייבים להעלות ולשחרר  7המארגן יקבע פרק זמן בן   .ג
בלתי מוצלח יהיה המתחרה זכאי לניסיון טיסה שני במקרה של ניסיון ראשון , דקות אלה 7במשך . את טיסנם

 .נקודות ההזנקה תקבענה בהגרלה עבור כל טיסת המשך. 3.1.5וזאת בהתאם לסעיף , בביצוע טיסת ההמשך

טיסות ההמשך יידחו לבוקר , במקרה של תנאים מטאורולוגיים או ראות לקויה או קושי בהחזרת הטיסנים  .ד
זמן הטיסה המרבי . רמליתטמפעילות  עויתקיימו באור ראשון מוקדם ככל האפשר על מנת להימנ, המחרת

 .דקות לכל הפחות 10בטיסה הראשונה יהיה 

במקרה של תנאים מטאורולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על       .ה
  .זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב. קיצור בזמן המרבי לסיבוב

  
  מדידת זמן 3.1.9

  
 B.13 סעיף, 4bטיבה ראה ח      .א

זמן הטיסה הכולל נלקח מרגע . 3.1.8, 3.1.7מדידת זמן הטיסה מוגבל לזמן הטיסה המרבי המפורט בסעיפים   .ב
 .שחרור הטיסן מכבל השיגור ועד סוף הטיסה

  
  מספר העוזרים 3.1.10

  
 .המתחרה זכאי לעוזר אחד

  
  אמצעי שיגור 3.1.11

  

 50כבל יחיד אשר אורכו כולל ציוד השחרור ומתקן השיגור לא יעלה על טיסן הדאון חייב להיות משוגר באמצעות   .א
יש להשתמש במתקן מתיחה מתאים להפעלת מעמס . ג"ק 5מטרים כאשר מופעל עליו מעמס מתיחה בן 

המתיחה שיעמוד לרשות המתחרים לפני תחילת התחרות ובמהלכה וכמו כן לרשות השופטים במהלך התחרות 
  .כבלי מתכת אסורים לשימוש. מהטיסנים 20%כאשר נבדקים לפחות 

גלגלת או סידרת גלגיליות או , שיגור הטיסן באמצעות כבל זה יכולה להתבצע בעזרת מתקנים שונים כגון מגליל  .ב
המתחרה . העונש יהיה פסילת הטיסה). חוץ מחוט השיגור(אסור למתחרה לשחרר מתקנים אלה . 'י ריצה וכו"ע

 .בקצהו) דגלון או כדור גומי קטן, כגון טבעת(עם גוף סימון קל משקל רשאי לשחרר את כל כבל השיגור 

ר והצלע "דצמ 2.5הכבל חייב להיות מצויד בדגלון בעל שטח מזערי של , ומדידת הזמן הבכדי להקל על הצפיי  .ג
 .המחובר ישירות לכבל הראשי, מ לפחות"ס 5הקצרה באורך של 

ניתן להשתמש במצנח כתחליף לדגלון בתנאי שאינו מחובר . םכל הסוגים של מתקני עזר לייצוב על הכבל אסורי  .ד
 .לטיסן ונשאר מקופל ובלתי פעיל עד לשחרור הכבל

  
  שיגור 3.1.12

  

  )קפיצה מותרת(חייב לתפעל את מתקן השיגור בעצמו המתחרה חייב להימצא על הקרקע ו  .א

 .זריקת מתקן השיגורמלבד . מותרים חופש פעולה ותנועה מלאים בכדי לאפשר ניצול מרבי של הכבל  .ב

 .מטרים מנקודת ההזנקה 5הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך   .ג
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  )2-ג(טיסנים בעלי מנועים מתיחים  - F1Bמחלקת  3.2
  

  הגדרה 3.2.1
  

הפועלים על משטחים הנשארים  םי כוחות אווירודינמיי"העילוי נוצר בו ע חי מנוע מתיח ואשר כו"טיסן המונע ע
משתנה או  הטיסנים בעלי גיאומטרי. מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזוית ההתקפה, קבועים במהלך הטיסה

  .שטח משטחים נושאים משתנה חייבים לעמוד בדרישות כאשר המשטחים נמצאים במצב מזערי ומרבי
  

  :F1Bמידות טיסנים בעלי מנועים מתיחים נוסחת  3.2.2
  

  ר"דצמ 17-19..........................................................(ST)שטח משטחים נושאים 
  גרם 200)..............................................ים- (משקל טיסן מזערי לא כולל מנוע

  גרם 30......................................כולל שמן סיכה) ים- (משקל מרבי של המנוע
  

  .F1Bאינו נוגע למחלקת  4bמחטיבה  B.3.1.a.חוק 
  

להשתמש באמצעי שליטה אלחוטי אך ורק על מנת לגרום לסיום הטיסה בצורה בלתי הפיכה , F1Bבטיסני , מותר
  .כל תקלה או תפעול בלתי מכוון של אמצעי זה הינו באחריות בלעדית של המטיס). צינוח(

  

  מספר טיסות 3.2.3
  

  'א  3.1.3ראה   .א

אורך הסיבוב חייב להתפרסם מראש ואסור . מתחרה רשאי לטיסה רשמית אחת בכל סיבוב מהתחרותכל   .ב
המתחרה חייב לפתל את מנועו ולשגר  את הטיסן לטיסה . דקות 90 -דקות או יותר מ 30 -שיהיה פחות מ

  .במהלך הסיבוב, כולל ניסיונות טיסה וטיסות חוזרות, רשמית
  

  הגדרה לטיסה רשמית 3.2.4
  

אם הניסיון מוגדר כלא מוצלח לפי ( 3.2.5בניסיון הראשון אלא אם ניסיון זה מוגדר כלא מוצלח לפי  זמן שהושג  .ג
  ).שני לא בוצע ייחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון ןוניסיו' סעיף ב 3.2.5

יש לרשום ' סעיף א 3.2.5אם ניסיון הטיסה השני גם הוא לא מוצלח לפי . זמן שהושג בניסיון הטיסה השני  .ד
 .את אפס לטיסהתוצ

  

  הגדרה לניסיון טיסה לא מוצלח 3.2.5
  

במידה וכך קורה . ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן שוגר ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש
  .בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף

  

  .כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי שיגור או במהלך הטיסה  .א

 .שניות 20משך הטיסה פחות מאשר   .ב
  

  חזרה על ניסיון טיסה 3.2.6
  

למעט האדם ששיגר (מותר לחזור על ניסיון טיסה כאשר הטיסן מתנגש עם טיסן אחר במהלך טיסתו או באדם 
המתחרה רשאי לדרוש שהטיסה תחשב כטיסה , במידה והטיסן המשיך בטיסתו באורך רגיל. תוך כדי שיגורו) אותו

  .הטיסה ןרשמית גם אם הדרישה נעשית בסוף ניסיו
  

  משך הטיסות 3.2.7
  

ושלוש דקות  והאחרון באליפויות עולם ויבשת יהיה ארבע דקות עבור הסיבוב הראשון דזמן הטיסה המרבי שיימד
בתחרויות בין לאומיות אחרות הזמן המרבי שיימדד יהיה שלוש דקות לכל הסיבובים אלא . עבור שאר הסיבובים
  .סיבובים ספציפייםפורסמו מראש ל) לא יותר מחמש דקות(אם כן זמנים אחרים 

במקרה של תנאים מטאורולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על קיצור 
  .זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב. בזמן המרבי לסיבוב

  .םמינימאליי טרמיקותזמני מקסימום גבוהים משלוש דקות ישמשו רק בסיבובים בהם מהירות הרוח וחוזק ה
  

  דרוג 3.2.8
  

  .'א 3.1.8ראה   .א

 .'ב 3.1.8ראה   .ב
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דקות אשר בו כל מתחרי טיסות ההמשך חייבים לפתל את מנוע הגומי ולשגר את  7המארגן יקבע פרק זמן בן   .ג
דקות יהיה המתחרה זכאי לניסיון נוסף במקרה של ניסיון בלתי מוצלח לבצע טיסת  7בתוך אותן . הטיסן

 .י הגרלה לכל טיסת המשך"נקודות ההזנקה תחולקנה עפ. 3.2.5סעיף המשך על פי 

 .רשאים להשתמש במהלך הפלייאוף במנוע גומי אחד שנמתח בטרם תחילת הפלייאוףמתחרי הפלייאוף   .ד

 .'ד 3.1.8ראה   .ה

 .'ה 3.1.8ראה   .ו
  

  מדידת זמן 3.2.9
  

  . B.13סעיף  4bראה חטיבה   .א

מרגע  חזמן הטיסה הכולל יילק. 3.2.8, 3.2.7שהוגדרו בסעיפים מדידת משך הטיסה מוגבל לזמני הטיסה   .ב
 .שיגור הטיסן ועד לסיום הטיסה

  

  ספר עוזריםמ 3.2.10
  

  .המתחרה זכאי לעוזר אחד בנקודת ההזנקה
  

  שיגור 3.2.11
  

  ).מותרת קפיצה(כאשר המתחרה נמצא על הקרקע , השיגור יתבצע ביד  .א

 .כל מתחרה חייב לפתל את מנועו ולשגר את הטיסן בעצמו  .ב

 .מטרים מנקודת ההזנקה 5הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך   .ג

 .אסור לחמם את מנוע הגומי  .ד
  



 7

  

  )2-מ(טיסנים עם מנוע בוכנה  – F1Cמחלקת  3.3
  

  הגדרה 3.3.1
  

הפועלים על  םי כוחות אווירודינמיי"העילוי נוצר בו ע חי מנוע בוכנה ואשר כו"טיסן בו האנרגיה מסופקת ע
טיסנים בעלי . מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזוית ההתקפה, משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה

משתנה או שטח משטחים נושאים משתנה חייבים לעמוד בדרישות כאשר המשטחים נמצאים במצב  הגיאומטרי
  .מזערי ומרבי

  

  F1Cמידות טיסנים בעלי מנועי בוכנה נוסחת  3.3.2
  

  ק"סמ 2.5......................מהלך בוכנה מרבינפח 
  אסור להוסיף תוספת כלשהי לפתחי המפלט במנוע

 )  ים-(ק של נפח מהלך הבוכנה של המנוע"גרם לכל סמ 300...........................משקל כולל מזערי 
  ר"דצמ\גרם 20....................................מעמס מזערי

  שניות מרגע שחרור הטיסן 4......................מרבי משך פעולת מנוע
  

  .F1Cאינו נוגע למחלקה  4bמחטיבה   B.3.1.aחוק 
  

. ויש להשתמש בו לכל טיסה רשמית, י המארגנים"דלק בהרכב תיקני עבור מנועי מצת להט ומצת ניצוצות יסופק ע
  .שמן או שמן סינטטי 20%, מתנול 80%: התערובת תהיה כדלהלן

  
  .דלק עבור מנועי דחיסה אינו מוגבל :ההער

  
  . מיכל הדלק בדלק תקני ףלפני כל ניסיון טיסה רשמית יישט

  
הפסקת  .)צינוח(אמצעי שליטה אלחוטי אך ורק על מנת לגרום לסיום הטיסה התקין בטיסן לחובה , F1Cבטיסני 

מכוון של אמצעי זה הינו באחריות כל תקלה או תפעול בלתי . הינה אופציולית פעולת המנוע בצורה בלתי הפיכה
  .בלעדית של המטיס

  

  מספר טיסות 3.3.3
  

  'א  3.1.3ראה  .א
אורך הסיבוב חייב להתפרסם מראש ואסור . כל מתחרה רשאי לטיסה רשמית אחת בכל סיבוב מהתחרות. ב

, לטיסה רשמיתהמתחרה חייב להתניע את מנועו ולשגר  את הטיסן . דקות 90 -דקות או יותר מ 30 -שיהיה פחות מ
  .במהלך הסיבוב, כולל ניסיונות טיסה וטיסות חוזרות

  
  

  הגדרה לטיסה רשמית 3.3.4
  

אם הניסיון מוגדר כלא ( 3.3.5משך הזמן שהושג בניסיון הראשון אלא אם ניסיון זה אינו מוצלח לפי הגדרת   .א
  ).הראשוןוניסיון שני לא בוצע ייחשב הזמן שבוצע בניסיון ' סעיף ג 3.3.5מוצלח לפי הגדרת 

יש ' או ב' סעיפים א 3.3.5במידה וגם הניסיון השני אינו מוצלח לפי הגדרת . משך הזמן שיושג בניסיון השני  .ב
 .לרשום תוצאת אפס לטיסה

  
  הגדרה לניסיון טיסה לא מוצלח  3.3.5

  
ה במידה וכך קור. ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן שוגר ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש

  .בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף
  

  ).על פי סוג הטיסה( 3.3.8או  3.3.2משך פעולת המנוע מרגע שחרור הטיסן עולה על הזמן המוגדר ב   .א

 .כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי השיגור או בזמן הטיסה  .ב

 .שניות 20משך הטיסה פחות מאשר   .ג
  

  חזרה על ניסיון טיסה 3.3.6
  

למעט האדם ששיגר (טיסה כאשר הטיסן מתנגש עם טיסן אחר במהלך טיסתו או באדם מותר לחזור על ניסיון 
המתחרה רשאי לדרוש שהטיסה תחשב כטיסה , במידה והטיסן המשיך בטיסתו באורך רגיל. תוך כדי שיגורו) אותו

  .הטיסה ןרשמית גם אם הדרישה נעשית בסוף ניסיו
  

  משך הטיסות 3.3.7
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ושלוש דקות  והאחרון יפויות עולם ויבשת יהיה ארבע דקות עבור הסיבוב הראשוןבאל דזמן הטיסה המרבי שיימד

בתחרויות בין לאומיות אחרות הזמן המרבי שיימדד יהיה שלוש דקות לכל הסיבובים אלא . עבור שאר הסיבובים
  .פורסמו מראש לסיבובים ספציפיים) לא יותר מחמש דקות(אם כן זמנים אחרים 

ולוגיים יוצאי דופן או קשיים בהחזרת הטיסנים מותר לחבר השופטים להורות על קיצור במקרה של תנאים מטאור
  .זמן מרבי ששונה חייב להתפרסם לפני תחילת הסיבוב. בזמן המרבי לסיבוב

  .םמינימאליי טרמיקותזמני מקסימום גבוהים משלוש דקות ישמשו רק בסיבובים בהם מהירות הרוח וחוזק ה
  

 דירוג 3.3.8
  

  .'א 3.1.8ראה   .א

 .'ב 3.1.8ראה   .ב

דקות אשר בו כל מתחרי  7המארגן יקבע פרק זמן בן . נקודות ההזנקה יחולקו בהגרלה לפני כל טיסת המשך  .ג
דקות יהיה כל מתחרה זכאי  7במשך אותן . טיסות ההמשך חייבים להתניע את מנועיהם ולשגר את טיסניהם

 .3.3.5ת טיסת ההמשך על פי סעיף לניסיון שני במקרה של ניסיון ראשון בלתי מוצלח לבצע א

 .'ד 3.1.8ראה   .ד

  . 'ה 3.1.8ראה   .ה

  מדידת זמן 3.3.9
  

   B.13סעיף , 4bראה חטיבה   .א

זמן הטיסה הכולל יילקח מרגע שיגור הטיסן . 3.3.8 -ו 3.3.7מדידת זמן הטיסה מוגבלת לזמנים שהוגדרו ב   .ב
 .ועד סיום הטיסה

על ידי שני מודדי זמן עם שעוני עצר אלקטרוניים בעלי גביש ותצוגה  דמשך פעולת המנוע צריך להימד  .ג
זמן פעולת המנוע ייקבע לפי ממוצע שני הזמנים שנרשמו . שנייה 1/100עם דיוק של לפחות , דיגיטאלית

 .וממוצע זה מעוגל לעשירית השנייה הקרובה כלפי מטה
  

 מספר עוזרים 3.3.10
  

  .המתחרה זכאי לעוזר אחד בנקודת ההזנקה
  

  גורשי 3.3.11
  

  ).מותרת קפיצה(כאשר המתחרה נמצא על הקרקע , השיגור יתבצע ביד  .א

 .לתאם את המנוע או המנועים ולשגר את הטיסן בעצמו, כל מתחרה חייב להתניע  .ב

 .מטרים מנקודת ההזנקה 5הטיסן חייב להיות משוגר בטווח של בערך   .ג
  

מרמת הרעש הסביבתית השוררת  dB(A) 6לא תעלה על  F1Cרמת הרעש השוררת בהיקף השטח בו מטיסים  3.3.12
במידה ורמת הרעש בהיקף עולה על הגבלה זו יש . בתוך גבולות השטח במקומות בהם קיימת רגישות לרעש

 .להזיז את קו ההזנקה מגבול השטח למקום בו רמת הרעש תשתווה להגבלת הרעש
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  טיסני פנים – F1Dמחלקת  3.4
  

  הגדרה 3.4.1
  

על ידי מנועים מתיחים בהם העילוי נוצר על ידי כוחות אווירודינמיים , סגוראשר ניתן להטיסם רק בחלל , טיסנים
  .מלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווית ההתקפה, הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה

  

  F1Dמידות טיסני פנים נוסחת  3.4.2
  

  מ"מ 550......................................................כנפימוטת כנף מרבית של טיסן חד 
  מ"מ 200.........................................................מיתר מרבי של משטחים נושאים

  מ"מ 450................................................................................מוטת זנב מרבית
  גרם 1.4................................................................משקל מזערי ללא מנוע גומי

  גרם  0.4............................................משקל מרבי של מנוע גומי כולל שמן סיכה
  

  מספר טיסות 3.4.3
  

במידה והמארגנים  .ים הטובות ביותר לצורך הדרוגטיסות אשר מהן תילקחנה השתי 6המתחרה רשאי לבצע 
משך זמן הסיבובים חייב . הגדירו סיבובים עבור התחרות המתחרה רשאי לבצע טיסה רשמית אחת בכל סיבוב

  .להיות מוכרז מראש
  

  הגדרה לטיסה רשמית 3.4.4
  

 60צורה פיזית בתוך טיסה יכולה לבוא לידי סיום בכל . שניות או יותר תחשבנה כרשמיות 60רק טיסות של 
שניות תחשב כניסיון טיסה ומותר שיהיה ניסיון טיסה אחד בכל אחת  60 - טיסה בת פחות מ. השניות הראשונות

  .ניסיונות הטיסה אינם ניתנים לצבירה. משש הטיסות הרשמיות
  

  מספר הטיסנים 3.4.5
  

  .םאין הגבלה על מספר הטיסנים בהם מותר למתחרה להשתמש בתחרות טיסני פני
  

  חוק ההתנגשות 3.4.6
  

במשך הזמן שבין ההתנגשות ועד שתי דקות , כל מתחרה חייב לבחור, במקרה של התנגשות בין שני טיסנים טסים
יש לבצע את הטיסה החוזרת . או לחזור על הטיסה, האם לקבל את הטיסה כטיסה רשמית, לאחר סיום טיסתו

  .לפני ניסיון הטיסה הרשמי הבא
  

  ניווט 3.4.7
  

או כדי למקמו בחלק , עם חוט או קנה מותרים לשימוש על מנת לשנות את נתיב הטיסה של הטיסן) ים(בלון  .א
אין הגבלת זמן או הגבלה על מספר ניסיונות הניווט ובלבד שכל הניווטים יתבצעו . אחר של חלל ההטסה

  .מקדמת הטיסן ולעולם לא מחלקו האחורי

הזזת . התכולה שלו או טיסנים אחרים, התנגשות עם חלקי המבנה השימוש בניווט חייב להיות רק כדי למנוע  .ב
 .הטיסן צריכה להיות בעיקר במישור האופקי

לדעתו של מודד הזמן השינוי בגובה הטיסן מגיע לחצי מטר או מטר אחד לכל עשרים וחמישה , אם :הערה
רות מודד הזמן תגרור התעלמות מתמשכת מאזה. הוא יזהיר את המתחרה) הגדול בין השניים(מטרים גובה 

  .הפסקת הטיסה

שעון עצר , ברגע שהפרופלור נעצר. חוט ולעצור/קנה)/ים(על ידי הבלון סהפרופלור יכול להיתפ, במשך הניווט  .ג
כדי להגדיר את סך כל הזמן בו ) עדיף שעון עם שני מפסקים המסוגל למדוד זמן מצטבר(שלישי יופעל 
אם המנווט אינו מצליח לשחרר את . י בשני השעונים האחריםזמן זה יוחסר מהזמן הכלל. הפרופלור עצר

  .הזמן בו הפרופלור עצר יוחסר כנזכר למעלה. הפרופלור אחרי הניווט יש לעצור את כל שלושת השעונים

 .י טיסן אחר בזמן הניווט"פגיעה ע הטיסה חוזרת לא תותר אלא אם כן היית  .ד

בתאום אם , מתחרה בעל מגבלה גופנית חייב. ההחלטה לנווט היא באחריות המתחרה ותבוצע על ידו  .ה
על פיו , יש להציג אישור של רופא על כושר ראיה, במקרה של ראיה לקויה. לדאוג לעצמו למחליף, המארגנים

 : לא מספק בתנאים הבאים  כושר הראיה

i .מטר( 6/12לא פחות מ , כושר הראיה בעין הטובה(  

ii  .תוצאות בדיקת ראיה דו עינית מראות שלמתחרה ראיה דו עינית בינונית או שלא קיימת כלל  

  .בכפוף להצגת אישור מתאים למנהל התחרות יתאפשר למתחרה למנות נווט מחליף  .ו

ולהזהיר את המתחרה אם הוא עלול לסכן טיסנים , באחריות מודד הזמן להשגיח על השימוש בציוד הניווט  .ז
לטיסנאי הנפגע הזכות לטיסה חוזרת אשר אם תנוצל תהווה , י המנווט"נים אחרים נפגעים עאם טיס. אחרים

הוא חייב להודיע למודדי הזמן על החלטתו לא יאוחר משתי דקות לאחר סיום . את התוצאה שלו לסיבוב הזה
  .אם החליט להטיס מחדש הוא חייב לעשות זאת לפני טיסתו הרשמית הבאה. טיסתו
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  דרוג 3.4.8
  

הטיסה , במקרה של שוויון, עבור הדרוג הסופי השתי טיסותיו הטובות ביותר של כל מתחרה תילקחנסיכום 
  .השלישית בטיבה תכריע וכן הלאה במקרה שעדיין יש שוויון

  

  מדידת זמן 3.4.9
  

ודיוק של לפחות  תמודדי זמן עם שעוני עצר אלקטרוניים בעלי תצוגה דיגיטאלי 2על ידי  דעל הטיסות להימד
  .יהשני 1/100

  .F1Dתקפים למחלקת    B.13.6,B.13.2,B.13.1רק סעיפים ,   B.13פיסקה, 4bמתוך חטיבה 
  :המדידה תופסק כאשר. מדידת הזמן של כל טיסה תתחיל ברגע השחרור של הטיסן

  .הטיסן נוגע ברצפת המבנה  .א

 .מתרחשת השלכה  .ב

 .ותנועתו מופסקתמלבד הרצפה , הטיסן בא במגע עם חלק כל שהוא מהמבנה או עם תכולתו  .ג
שניות נוספות לאחר שהתנועה  10במקרה כזה ימשיכו המודדים במדידת הזמן למשך  :הערה

שניות יש להפסיק את  10במקרה והטיסן נשאר במגע עם אותו מבנה או תכולתו לאחר . הופסקה
ת במידה והטיסן משחרר עצמו תוך פחו. השניות מזמן המדידה שנמדד 10מדידת הזמן ולהפחית את 

  .שניות מדידת הזמן תמשך באורח רגיל 10 -מ
  

  מספר עוזרים 3.4.10
  

  .המתחרה זכאי לעוזר אחד
  

  שיגור 3.4.11
  

  .כאשר המתחרה עומד על הקרקע, השיגור יתבצע ביד  .א

 .פיתול מנועי הגומי יתבצע על ידי המתחרה עצמו  .ב
  

  חלוקה למחלקות על פי גובה התקרה 3.4.12
  

  .מטרים 8 - פחות מ .1

 .מטרים 15 - ל 8בין  .2

 .מטרים 30 -ל 15בין  .3

 .מטרים 30מעל  .4
  

 15גובה התקרה מוגדר על ידי המרחק האנכי בין הרצפה ובין הנקודה הגבוהה ביותר בה ניתן להתוות מעגל של 
  .מטרים מתחת למבנה העיקרי של הבניין
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  טיסנים עם ניהוג אוטומטי – F1Eמחלקה  3.5
  

  הגדרה 3.5.1
  

 םהעילוי בהם מושג על ידי פעולתם של כוחות אווירודינמייטיסנים אשר אינם מצוידים באמצעי הנעה ואשר 
  . ההתקפה תמלבד שינוי בעקמומיות הפרופיל או בזווי, הפועלים על משטחים הנשארים קבועים במהלך הטיסה

מנגנון הניהוג לא .אשר יכול להשתמש בחיישן כיוון ומדידת זמן טיסה .הטיסן יכול להיות מצויד במנגנון ניהוג
   .וני מיקום גיאוגרפי ולא ישלט מרחוק במהלך הטיסהישתמש בנת

   

  F1Eמידות של טיסנים בעלי ניהוג אוטומטי נוסחת  3.5.2
  

  ר"דצמ 150..................................................................שטח משטחים נושאים מרבי
  ר"דצמ/גרם 100..........................................................................................מרבימעמס 

  ג"ק 5.................................................................................משקל טיסה מרבי
  

  .F1Eאינו נוגע למחלקת  4bמחטיבה  B.3.1.aסעיף 
  

להשתמש באמצעי שליטה אלחוטי אך ורק על מנת לגרום לסיום הטיסה בצורה בלתי הפיכה , F1Eבטיסני , מותר
  .כל תקלה או תפעול בלתי מכוון של אמצעי זה הינו באחריות בלעדית של המטיס). צינוח(

  
  מספר טיסות 3.5.3

  
זמן . בוב תרשם טיסה רשמית אחתבכל סי. סיבובים 5 - טיסות רשמיות ותחולק ל 5 - התחרות תהיה מורכבת מ

משך וזמן סיום של כל סיבוב חייב להיות מוכרז על ידי המארגנים לפני התחלת כל סיבוב ומוצג במשך , ההתחלה
  .במהלך הסיבוב, כולל ניסיונות טיסה וטיסות חוזרות, המתחרה חייב להטיס את הטיסן לטיסה רשמית .הסיבוב

  
  הגדרת טיסה רשמית 3.5.4

  

אם הניסיון מוגדר כלא  .3.5.5שהושג בניסיון הראשון אלא אם ניסיון זה אינו מוצלח לפי הגדרת  משך הזמן  .א
  .וניסיון שני לא בוצע ייחשב הזמן שבוצע בניסיון הראשון' סעיף ב 3.5.5 מוצלח לפי הגדרת 

יש לרשום ' סעיף א 3.5.5במידה וגם הניסיון השני אינו מוצלח לפי הגדרת . משך הזמן שיושג בניסיון השני  .ב
 .תוצאת אפס לטיסה

  
  הגדרה לניסיון טיסה לא מוצלח 3.5.5

  
במידה וכך קורה . ניסיון טיסה יוגדר כלא מוצלח כאשר הטיסן שוגר ולפחות אחד מהמקרים הבאים מתרחש

  .בטיסה הראשונה זכאי המתחרה לניסיון נוסף
  

  .כאשר חלק מהטיסן ניתק תוך כדי השיגור או בזמן הטיסה  .א

 .שניות 20 -משך הטיסה פחות מ  .ב
  

  חזרה על ניסיון טיסה 3.5.6
  

) למעט האדם ששיגר אותו(מותר לחזור על ניסיון טיסה כאשר הטיסן מתנגש בטיסן במהלך טיסתו או באדם 
המתחרה רשאי לדרוש שהטיסה תתקבל כטיסה , במידה והטיסן ממשיך בטיסתו באורך רגיל. במהלך שיגורו

  .נעשית בסוף ניסיון הטיסה גם אם הדרישה, רשמית
  

  משך הטיסות 3.5.7
  

הזמן המרבי שיקבע יפורסם . הזמן המרבי לכל טיסה יוחלט על ידי מנהל התחרות ויהיה בין שתיים לחמש דקות
  .לפני תחילת הסיבוב ויוצב באופן בולט במשך כל הסיבוב

  

  דירוג 3.5.8
  

אם אף ) 2(או , זמן מרבי מוצהר) 1( - ים מהזמן בשניות שיושג על ידי כל מתחרה יבוטא באחוז, בכל סיבוב  .א
של  ואחוז זה ייחשב להישג. זמן הטיסה הגבוה ביותר שהושג בסיבוב זה, אחד מהמתחרים לא השיג זמן מרבי

התוצאות באחוזים יוצגו בלוח התוצאות מעוגלות כלפי מטה עד שתי ספרות אחרי . המתחרה בסיבוב זה
בתחרויות בינלאומיות . שמשו כדי לקבוע את הדירוג הסופיכל התוצאות מחמשת הסיבובים י. הנקודה

דירוג הנוער ייעשה על פי תוצאות ). נוער ובוגרים(ישמש דירוג כללי את כל המתחרים ) לא אליפויות(פתוחות 
  . בני הנוער אשר יילקחו מתוך הדירוג הכללי
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מיד לאחר הטיסה האחרונה  הדירוג האישי ייקבע על ידי טיסות המשך אשר תבוצענה, במקרה של שוויון  .ב
ותיושם שיטת האחוזים שתוארה , מנהל התחרות ייקבע זמן מרבי הולם עבור כל סיבוב המשך נדרש. בתחרות

 .תוצאות שהושגו בטיסות ההמשך לא תילקחנה בחשבון עבור דירוג הנבחרות. קודם

חייבים לשחרר את  דקות אשר במהלכו כל משתתפי טיסות ההמשך 10מנהל התחרות ייקבע פרק זמן בן   .ג
 .טיסניהם

  

  מדידת זמן 3.5.9
  

  B.13פיסקה , 4bראה חטיבה   .א

זמן הטיסה יימדד מרגע שחרור . 3.5.7מדידת הזמן מוגבלת לזמן המרבי שהוכרז על ידי מנהל התחרות לפי   .ב
על מודדי הזמן לוודא שהם והמתחרה מודעים לזמן המרבי שהוכרז לסיבוב . הטיסן עד לסיום הטיסה

 .הנוכחי
  

  עוזריםמספר  3.5.10
  

  .כל מתחרה זכאי לעוזר אחד
  

  שיגור 3.5.11
  

  )קפיצה מותרת(כאשר המתחרה עומד על הקרקע , ביד השיגור יתבצע  .א

 .כל מתחרה חייב לכוונן ולשגר את טיסנו בעצמו  .ב
  

  


