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  2..13.2.1.13-1 –בטיסנים חופשיים  אליפות ישראל

 
 ,רב שלוםרכזי סניפים, מתחרים, מודדי זמן ועוזרים 

 
 .0202תכם לתחרות אליפות ישראל חופשיים מברכים אתכם על הרשמ

 
ברווח האפשרי בהתאם  קו הטסה(, סניפיםהתארגנות ל יאזורמי התחרות )מזכירות, מתחאנו נפרוס את 

 ייתכנו שינויים ביום התחרות בהתאם לתנאי מז"א. .לתנאי השטח
 

 ייתכנו שינויים )איחור( בלו"ז לאור תנאי מז"א או החלטת בוררים / מנהל תחרות.
 

 מיקומים וסידור המקום ייקבעו בבוקר התחרות על ידי מנהל התחרות.
 

 מנהל התחרות יהיה רן אלטמן.
 חובש בתחרות יקיר וקנין.
 ד אופקים.שטח התחרות "הגבעה" לי

 
דא כי יש לו אישור רפואי ורישום פעיל בקלוב התעופה בתוקף, בנוסף לביצוע תשלום וכל מתחרה יו

 לתחרות.
 

 
 :.2-1.-1.13יום שישי 

  תחרות תחילת החופש 0-דפלייאוף. 

 אליפות ישראל )מתחרים מדלגים שני מרכזים קדימה בכל סיבוב(. 0-תחרות ד 

 דדית.אליפות ישראל מדידה ה 2תחרות ג 

  הכרעה עד סוף יום התחרות בהתאם לתנאי מז"א והחלטת מנהל  –פלייאוף במידת הצורך
 התחרות והבוררים.

 
 
 :2-13.-1.13יום שבת 

 על פי שיקול מנהל התחרות ותנאי מז"א. –מיום קודם   2-, ג0-אופציה לפלייאוף ד 

 (.אליפות ישראל )מתחרים מדלגים קדימה מרכז אחד בכל סיבוב 0-תחרות ג 

 אליפות ישראל. 0-תחרות מ 

 אליפות ישראל. 2-תחרות ד 

  )הכרעה עד סוף יום התחרות בהתאם לתנאי מז"א והחלטת מנהל  –פלייאוף )במידת הצורך
 התחרות והבוררים.

 גביעים ומדליות  חלוקת. 

 
 קישור לקובץ מרכזים 

 
https://drive.google.com/file/d/1Upo7vWqe_O2uT5vOUHssEVV994pTwiJI/view?usp=shari

ng 
 
 

 קישור לקובץ מתחרים ותוצאות 
 

1jZSxayu_/view?usp=sharing-ve.google.com/file/d/1swASyJvef_PLrI5QPxFRFOhttps://dri 
 

https://drive.google.com/file/d/1Upo7vWqe_O2uT5vOUHssEVV994pTwiJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Upo7vWqe_O2uT5vOUHssEVV994pTwiJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swASyJvef_PLrI5QPxFRFO-1jZSxayu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swASyJvef_PLrI5QPxFRFO-1jZSxayu_/view?usp=sharing
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 2..1..131יום שישי  –התארגנות ולו"ז 

 
 התמקמות בגבעה – 25:00
 תחילת הכנות לפלייאוף  – 20:22
 תחילת פלייאוף – 20:00
 תדרוך מודדים כללי – 20:02
 2-+  ג  0-תחילת תחרויות ד – 20:62– 20:22

 
 דקות. 6דקות מקסימום. סיבובים שלישי עד חמישי  5/ סיבוב ראשון ושני 0-ד זכירכם:לה

 מנהל התחרות יחליט במהלך התחרות האם ניתן לקיים טקס הענקת גביעים ומדליות. 
 
 
 
 
 
 

 2.1.13..13יום שבת  –התארגנות לו"ז ו
 

 התמקמות בגבעה –25:00
 תדרוך מודדים כללי – 20:62
 0202אליפות ישראל   2-+  ג  0-פלייאוף דאופציה ל – 20:02
  2-,  ד0-, ג 0-תחילת תחרות מ –)תלוי ביצוע פלייאוף אליפות ישראל(  20:62

 
 דקות. 6עד חמישי  שלישידקות מקסימום. סיבובים  5 ושני / סיבוב ראשון  0-, מ 0-: גלהזכירכם

 דליות. מנהל התחרות יחליט במהלך התחרות האם ניתן לקיים טקס הענקת גביעים ומ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה לכולם

ובברכת התעופה   

 קלוב התעופה לישראל


