
מחלקות מוחי רדיומחלקות הוגי כבלים ורחפיםמחלקות טיסים חופשייםחודש

אליפות ישראל בדאוי צוקים F3F מבחן 1 ל- 9-102018פברואר

16-17F3F י צוקיםמועד חלופי לאליפות ישראל בדאו

תחרות דאוי שהייה חשמלי F5J - מבחן 2 ל- 32018תחרות ארצית F2B מבחן 1 ל- 2019 2תחרות טיסי פים מבחן 1 ל- 32019מרץ

משחקי אילת - רחפי מירוץ FRIL - F3U  מבחן 2 ל-7-102019

10E36 וע חשמליומ P-30 וע גומיי ממבחן 2 ל- 9-102018תחרות ארצית בטיס F3F י צוקיםתחרות ארצית  בדאו

תחרות World Cup F3K מבחן 2 ל- 16-172019

16-17F3F י צוקיםמועד חלופי לתחרות בדאו

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה P*3 מבחן 1 ל- 232019תחרות ארצית F2A/C מבחן 1 ל-172019

תחרות ארצית בטיסי סקייל IMAC 23-24תחרות ארצית F2D מבחן 1 ל- 2019 23

תחרות ארצית  בדאוי צוקים F3F מבחן 3 ל- 23-242018

27

29

טיסי רדיו אוירובטיקה מתחילים/מתקדמים/בכירים/מאסטרס6-76אפריל

אליפות ישראל דאוי שהייה חשמלי F5J - מבחן 3 ל- 72018

13

20

תחרות טיסי פים מבחן 2 ל- 212019

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה P+F גמר ל- 272018

28E36 וע חשמליומ P-30 וע גומיי מ27-28תחרות ארצית בטיסF3F י צוקיםמועד חלופי לתחרות בדאו

מועד חלופי לתחרות גמר F3A 4תחרות ארצית ברחפי מירוץ FRIL 5מאי

תחרות דאוי שהייה חשמלי F5J - מבחן 4 ל- 2018 ו-1 ל- 52019תחרות ארצית F2B מבחן 2 ל- 2019 5

12FRIL י מירוץמבחן 3 ל- 11-122018מועד חליפי לתחרות רחפ F3F י צוקיםתחרות ארצית  בדאו

טיסי רדיו אוירובטיקה מתחילים/מתקדמים/בכירים/מאסטרס18

מועד חלופי דאוי שהייה חשמלי 19F5Jתחרות ארצית F2A/C/D מבחן 2 ל-19-20192019

25-26 IMAC י סקיילתחרות ארצית בטיס

25F3F י צוקיםמועד חלופי לתחרות בדאו

תחרות ארצית דאוי השלכה F3K מבחו 3 ל- 262019

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה P*3 מבחן 2 ל- 82019יוי

טיסי רדיו אוירובטיקה מתחילים/מתקדמים/בכירים/מאסטרס22

תחילת החופש- ג-2, מ-2 מבחן 6 ל- 292019

גמר ראשון בטיסי ד-2 ל- 302018

אליפות ישראל ברחפי מירוץ FRIL מבחן 4 ל- 72019יולי

14E36 וע חשמליומ P-30 וע גומיי מ14אליפות ישראל בטיסFRIL י מירוץסלובקיה8-14מועד חליפי לתחרות רחפ - F3K י השלכהאליפות אירופה בדאו

תחרות  רדיו אוירובטיקה  F3A P + F מבחן 3 ל- 132019אליפות עולם בטיסי כבלים - צרפת14-20

אליפות אירופה בטיסי רדיו אוירובטיקה F3A- בלגיה21-28אליפות אירופה בטיסים חופשיים - הוגריה23-30

29-11יול'- אוג'

אליפות העולם לוער טיסים חופשיים - בולגריה5-11אוגוסט

תחרות ארצית F2B מבחן 3 ל- 2019 17

אליפות אירופה בדאוים חשמליים F5J - בולגריה19-25תחרות ארצית F2A/C/D מבחן 3 ל-182019

24-25

אליפות ישראל דאוי השלכה F3K מבחן 4 ל- 12019ספטמבר

מועד חלופי לגמר ראשון ד-82

אליפות ישראל  רדיו אוירובטיקה F3A P+F מבחן 4 ל- 142019תחרות ארצית ברחפי מירוץ FRIL מבחן 4 ל- 142019תחרות טיסי פים מבחן 3 ל- 152019

21FRIL י מירוץי רדיו אוירובטיקה מ/מ/ב/מ21מועד חליפי לתחרות רחפאליפות ישראל טיס

21-22 IMAC י סקיילתחרות ארצית בטיס

28-29

מועד חלופי לתחרות F3A + מ/מ/ב5אוקטובר

אליפות עולם בדאוי צוקים F3F - גרמיה7-13אליפות ישראל F2B מבחן 4 ל- 2019 13

תחרות ארצית דאוי שהייה חשמלי F5J - מבחן 2 ל- 132019

אליפות ישראל F2A/C/D מבחן 4 ל-202019גמר שי ד-2 ל- 2019 20

תחרות ארצית  בדאוי צוקים F3F מבחן 4 ל- 26-272018

תחרות ארצית דאוי השלכה F3K מבחו 4 ל- 272019

אליפות ישראל בטיסי סקייל 2-3IMAC - PAMXמועד חלופי לגמר שי ד-32ובמבר

תחרות ארצית דאוי שהייה חשמלי F5J - מבחן 3 ל- 32019

10

17

מועד חלופי לתחרות בדאוי צוקים 16-17F3Fתחרות ארצית ברחפי מירוץ FRIL  -חלופי16

23FRIL י מירוץמועד חליפי לתחרות רחפ

24F2B/A/C/D מועד חלופי

30-1F3F י צוקיםמועד חלופי לתחרות בדאו

מועד חלופי דאוי השלכה 1F3Kדצמבר

חוכה - "OTZMA OPEN " ד-2, ג-2, מ-2, מ-1, ח-61

7-8

מועד חלופי טיסי IMAC סקייל15

15F5J י שהייה חשמלימועד חלופי דאו

תחרות טיסי פים מבחן 4 ל- 222019

הערה 1:
הערה 2:
הערה 3:
הערה 4:
הערה 5:

קורס מדריכי טיסאות ארצי

אליפות ישראל בגלשוים וגלשוי קלע

office@aeroclub.org.il 03-5177280  אות טלפון 03-5175038  פקסות לקלוב התעופה לישראל - טיסא לפ וספים לפרטים        

חוכה- "HANUKKAH OPEN "- טיסים חופשיים 
שישי: ג-2, מ-2, ח-1 שבת: ד-2. מבחן 3 ל- 2020 ו- 1 

לוער 2020

יש להירשם לתחרויות ה"ל על פי הלי ההרשמה -  ראה הודעות ק.ה.ל.- טיסאות וספר חוקת הטיסאות הספורטיבית.
עקב תלות מוחלטת של חוקת F3F בכייון רוח ועוצמתה, כל תחרות הוגדרה כיומיים אשר המארגים יסו לקיימה ביום הראשון, אם בצר תתקיים ביום השי

כל תחרויות המבחן בכבלים כוללות תחרויות מבחן לוער.
במידה ותחרויות הגמר בטיסים חופשיים לא יסתיימו בשת 2018 יקבעו תאריכים לתחרויות הדרשות בתחילת שת 2019

תחרות גמר בטיסי F3A לבחרת 2019 תיערך בתחילת שת 2019

סוכות - טיסים חופשיים שישי: ג-2, מ-2, ד-1, מ-1, ח-
1 שבת: ד-2, ג-1 מבחן 2 ל- 2020 ו- 5 לוער 2019

מועד חלופי לאליפות ישראל בגלשוים וגלשוי קלע

שבועות- טיסים חופשיים שבת: ג-2, מ-2, ד-1 מ-1,ח-1 
ראשון: ד-2, ג-1 מבחן 5 ל- 2019 ו- 3 לוער 2019

אליפות ישראל בטיסים חופשיים-  שישי: ד-2, ג-1, מ-
1 שבת: ג-2, מ-2, ד-1, ח-1 מבחן 1 ל- 2020 ו- 4וער 2019

לוח אירועים, תחרויות ארציות ובילאומיות לשת 2018 ועדת ספורט ק.ה.ל. טיסאות

יום הטיסאות- תחרות גלשוים וגלשוי קלע ארצית

מועד חלופי ליום הטיסאות

פסח-  טיסים חופשיים שישי: ד-2, ג-1, מ-1 שבת: ג-
2, מ-2, ד-1, ח-1 מבחן 4 ל- 2019 ו- 2 לוער 2019

טקס טיסאי השה לשת 2017

מועד חלופי לטקס טיסאי השה לשת 2017


