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מבוא
מתוך ספר חוקת הטיסנאות הספורטיבית:
" .5נוהל מדידת זמן בתחרויות טיסנים חופשיים.
 5.1בתחרויות ארציות תתבצע מדידת הזמן באמצעות מודדי זמן שהוסמכו לכך על ידי קלוב
התעופה לישראל.
 5.2מודד זמן יחשב כמוסמך למדידה לאחר סיום כיתה ז' ומעבר מבחן חוקה רשמי של קלוב
התעופה לישראל בציון  70לפחות" .
הוצאת ספר זה בנוסף לחומר המופיע בחוקת הטיסנאות הספורטיבית ,בהוצאת ק.ה.ל ,באה על
מנת לתת לנבחן מושג על שאלות הבחינה ויכולתו להתמודד עמן ,לאחר שלמד את החוקה.
ספר זה מכיל שלושה חלקים:
.I
.II
.III

תקציר ללימוד החוקה.
שאלות דוגמה ופתרונן
בנק שאלות החוקה.

מודד הזמן ,הינו השופט בספורט הטיסנאות בו אנו עוסקים ,לכן עליכם להקדיש תשומת לב מירבית
ללימוד החוקים והבנתם ובייחוד ליישומם בתחרויות .מעבר מבחן החוקה ,מכשיר אתכם להיות
שופטים בקלוב התעופה לישראל  -טיסנאות ,עליכם לכבד את התפקיד ולבצעו ברמה הגבוהה ביותר
על מנת לשמור על הרוח הספורטיבית ורמתן של התחרויות וליצור אחוות מתחרים.
השאלות המופיעות בחוברת זו מהוות את "בנק השאלות" הקיים בקלוב התעופה לישראל .מתוך בנק
שאלות זה נבחרות באופן אקראי  25שאלות המהוות את "מבחן החוקה" .כך שאם הנבחן מבין את
השאלות והתשובות בחוברת זו ,מעבר בחינת החוקה הופכת משימה קלה יותר.

בהצלחה
הדרכה
ועדת
קלוב התעופה לישראל
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תקציר חוקת הטיסנאות הספורטיבית
לטיסנים חופשיים
תקציר זה הינו כלי ,בידי מודד הזמן הפוטנציאלי ,לשם מעבר מבחן חוקת טיסנאות חופשית בקלוב
התעופה.
אין תקציר זה מהווה תחליף לחוקת הטיסנאות ובכל מקרה של טעות או פרשנות ישמש ספר החוקה
הספורטיבית של קלוב התעופה לישראל כספר הרשמי והמחייב.
כדי לעבור את מבחן החוקה בהצלחה יש ללמוד ולשנן תקציר זה היטב ,בליווי קריאה מעמיקה של
ספר חוקת הטיסנאות ופתרון בנק השאלות המופיע בהמשך.
הערה:
מכיוון שרוחב היריעה מוגבל ,לא ניתן היה להכניס לתקציר זה את כל מגוון המקרים והתגובות
הקיימים בפועל .בתוך בנק השאלות ,הקיים בהמשך ספר זה ,מובאים מקרים רבים עליהם אין הסבר
המופיע בתקציר זה .לפיכך ,פתרון עצמי של בנק השאלות ,הכרחי לצורך הבנה כוללת של מגוון
החוקים הקיימים בתחרויות הטיסנים החופשיים.
תוספת למהדורת :2021
שינויי החוקה הרבים להם אנו עדים בשנים האחרונות ,ובכלל זה הוספתן של מחלקות חדשות ,הינם
עדות לשינוים הטכנולוגיים העצומים ולהתפתחות המבורכת בספורט בו אנו עוסקים.
יחד עם זאת ,גורם אחד ,בעל ערך מרכזי ,נותר על כנו ולא עשוי להשתנות בקרוב .גורם זה הינו מודד
הזמן – השופט ,האמון על קיום החוקה הספורטיבית .לעיתים מודד הזמן בהחלטה אחת לכאן או
לכאן ,עשוי להכריע עבור מתחרה את גורל העונה כולה .לכן ,עלינו כשופטים מוסמכים להתמקצע
ביכולותינו ובידיעתינו ולשלוט בכל רזי החוקה הספורטיבית ולהכיר את הכללים ,מרכזיים ומשניים
כאחד ,על בוריים.
מצופה ממודד הזמן לנהוג במקצועיות גדולה ,ביושר מוחלט וללא משוא פנים.
בכדי לעזור למודד הזמן לבצע את תפקידו ,פורסם קובץ זה.
יחד עם זאת ,טעויות סופר ,כמו גם עדכוני חוקה עשויים לחול מפעם לפעם ונדרש מכל מודדי הזמן
להתעדכן ולרענן את ידיעותיהם בתחום.
בכל שאלה או בקשה ,ועדת ההדרכה תמיד לשירותכם.
בברכת הצלחה לכולנו!
יקיר וקנין – יו"ר ועדת הדרכה
ינואר 2021
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רקע
בהיותך מועמד להסמכה כמודד זמן עליך לזכור מספר נושאים כלליים:
 .1כמודד זמן הינך אחראי לשמירת הצביון הספורטיבי של ענף הטיסנאות.
 .2הינך משמש כנציגו הרשמי של קלוב התעופה לישראל לכן התנהג בהתאם.
 .3המתחרים בתחרות משקיעים זמן ,כסף ומאמץ רב  -החלטה מוטעית שלך עלולה להוריד
השקעה זו לטמיון  -זכור זאת !
 .4לעיתים תאלץ למדוד למתחרים מבוגרים ואולי מנוסים ממך .אל תיתן למצב זה להשפיע על
שיקול דעתך הנקי או לגרום להפחתת ביטחון עצמי .בתפקידך תשמש כשופט מטעם קלוב
התעופה וככזה הינך זכאי לגיבוי המקצועי לפעילותך.
 .5מודד הזמן משמש כעין נוספת וכיד ימינו של מארגן התחרות בכל הקשור לשמירת הבטיחות
והביטחון במהלכה .על מודד הזמן להכיר את כללי הבטיחות ולסייע למנהל התחרות
באכיפתם.

ועדת הדרכה  -הסמכת מודדים
ורענון בוררים

ועדת ספורט  -עדכוני חוקה

מנהל תחרות/בורר -שופט ראשי

מודד זמן  -שופט

מתחרה

זכור  :המתחרה אינו רשאי להפריע למהלך המדידה התקין בתחרות !
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מהלך התחרות – חוקים כלליים
תיאור התחרות
•

בתחרות טיסנים חופשיים ישנו "קו מרכזים" הנפרש בניצב לרוח.

•

לאורך קו זה פזורים מרכזים ממוספרים ,במרחק של כ 10 -מטרים זה מזה.

•

בכל מרכז מתמודדים מספר מתחרים אשר טיסותיהם נמדדות על ידי מודדי הזמן באותו מרכז.

•

במרבית המחלקות ,התחרות מחולקת למקטעי זמן ,הנקראים סיבובים.

•

משך כל סיבוב נקבע בחוקה –  55דקות.

•

לאחר כל סיבוב ישנה הפסקה קצובה בת  5דקות (בסמכות מנהל התחרות להאריך את מישכה)

•

בכל סיבוב על המתחרה לבצע טיסה רישמית אחת בלבד.

כיוון הרוח

7

5

6

10מטרים

-6תחילת וסיום מדידת הזמן
•

מטרת כל מחלקות החופשיים היא זמן שהייה מירבי באויר.

•

כל שנייה שנמדדה על ידי מודד הזמן תיחשב כנקודה  -יש לזכור שבדקה  60שניות (ולא 100
כפי שמספר אנשים חושבים  2:00 -דקות =  120נקודות).

•

מדידת הזמן מתחילה מרגע שנותק הקשר בין המטיס לטיסן .לדוגמה:
ב -ג 2 -מרגע שהמטיס משחרר את הטיסן מהיד.

•

סיום הטיסה תחשב ,נגיעת הטיסן באדמה או ,העצרותו המוחלטת של הטיסן (על עץ ,למשל).

•

בכל מחלקת טיסנים קיים זמן מקסימום – המכונה בקצרה "מקס".

•

גם אם טיסן גולש יותר מזמן המקסימום התוצאה שתירשם הינה ה"מקס".
לדוגמה:
ב -ד 2 -מוגדר המקס בסיבוב הראשון כ 4:00 -דקות.
אם טיסן שהה  - 4:01תוצאתו היא  4:00דקות =  240נקודות.
אם טיסן שהה  - 3:29תוצאתו היא  3:29דקות =  209נקודות.

•

את הטיסנים יש לשגר ברדיוס של עד  5מטר מהמרכז.

•

ביטול או דחיית תחרות יתבצע בשל הגורמים הבאים:
-

רוח מעל  9מטר לשניה (רוח יציבה = מעל  10שניות במהירות קבועה)
ערפל ,אובך (תנאי ראות לקויים).
בטיחות (לדוגמה נגמרו המים בשטח ויש חשש להתייבשות).
בטחון (יש חשש לפעילות בטחונית המסכנת את שלומם של המתחרים).

סיבוב המשך ()Fly-Off
במקרה שיותר ממתחרה אחד השיג את מלוא הנקודות או שמספר מתחרים בעלי תוצאות זהות
מדורגים באחד משלושת המקומות הראשונים ,נערך סיבוב המשך (פליאוף )Fly-Off -שבמהלכו יקבע
המנצח.
•

אם גם בסיבוב ההמשך מספר מתחרים ישיגו תוצאה מלאה יערכו סיבובי המשך נוספים.

•

במהלך סיבוב ההמשך אין לבצע פעולות הנועדות לשיפור זמן הגלישה ,כגון :נפנוף או נסיעה
עם רכב מתחת לטיסן הגולש – הנחייה זו הינה הנחייה פנימית שהוצאה על ידי קה"ל .הנחייה
זו לא קיימת בתחרויות בינלאומיות.

•

בכל סיבוב פלייאוף יועלה זמן המקסימום ,ביחס לסיבוב הקודם ,בכדי להקשות על
המתחרים .כאמור ,לסיבוב הפלייאוף הבא יעלו כל אותם המתחרים שהשלימו את זמן
הטיסה המקסימלי שנקבע בסיבוב הקודם.

•

לפני תחילת כל סיבוב פלייאוף יכריז מנהל התחרות על זמן העבודה לסיבוב – במסגרת הזמן
הזה יש להכין ולשגר את הטיסן לאויר (בג 2-מותר למתוח מנוע אחד לפני תחילת זמן
העבודה ,בד 2-מותר לחבר את חוט ההטסה אל הוו ולפרוס אותו לפני תחילת זמן העבודה).
כמו כן יכריז מנהל התחרות על משך זמן הטיסה (מקס') לסיבוב ההכרעה הקרוב.

•

במהלך טיסות ההכרעה אסור למטיסים אחרים (כולל מתחרי הפלייאוף עצמם) לערוך טיסות
איזון

•

את טיסות ההכרעה ימדדו מודדי הזמן בזוגות במידת האפשר -על פי החלטת מנהל התחרות
וצוות הבוררים) ,כאשר לפחות אחד מהם מצוייד במשקפת .למרות שעל כל מודד זמן מוטלת
החובה למדוד באופן עצמאי ,רצוי ומומלץ למודדים לדבר ולתאר את מהלך הטיסה אחד לשני
בכדי לוודא ששניהם מודדים לטיסן הנכון .במידה ואחד המודדים מאבד את הטיסן ,עליו

-7להכריז בקול כי איבד את הטיסן ולהתחיל לספור בקול ובקצב סביר  10שניות .במהלך
הספירה מודד הזמן השני יתאר לו את הטיסן והמודד שאיבד ינסה לאתרו מחדש בכל מחיר.
במידה ולא חודש קשר העין עם הטיסן יעצור מודד הזמן שאיבד את שעון העצר שלו וידווח
על התוצאה בהפחתת עשר השניות (לפי חוק " 10השניות") .במידה וגם המודד השני מאבד
יספור המודד השני בקול עשר שניות .במידה ולא חודש הקשר עם הטיסן יעצור גם המודד
השני את הסטופר ויפחית עשר שניות מהזמן הנקוב.
•

יודגש כי אין לאפס את הסטופר בסיום המדידה עד לדווח למנהל התחרות על התוצאה אותה
השיג המתחרה.
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חוקי מדידת הזמן
כללי
מודד הזמן מקבל למשך התחרות:
• שעון עצר (סטופר).
• לוח מדידה.
• כלי כתיבה.
• טופס מדידה.
• משקפת וחצובה.
מכיוון שהשימוש במשקפת ושעון העצר אינו מיידי ,על מודד הזמן לוודא תקינותם ,לדאוג
לאיפוסם וללימוד השימוש התקין בהם( .בשימת דגש על שימוש בפונקציית פיצול הזמן –
 Splitבעת מדידת זמן מנוע בטיסני מנוע בנזין ומנוע חשמלי)
שימוש במשקפת
לפני העבודה עם משקפת יש לבצע כיוון אישי .כיוון זה חיוני ביותר .מצב של מדידת זמן עם
משקפת שאינה מכוונת עלולה ליצור פגיעה במתחרה.
איפוס המשקפת חיוני לצורך התאמתה למודד המשתמש בה .מכיוון שישנם הפרשים ביכולת
הראייה של עין ימין ועין שמאל (ללא קשר לאיכות הראייה או שימוש במשקפיים) יש לכוון
את המשקפת כך שתתאים למודד .התאמת המשקפת הינה תהליך טכני פשוט ששונה
ממשקפת למשקפת וניתן לבצעו באופן מהיר עם קבלת המשקפת.
לאחר כיוון המשקפת יש לקבוע את 'אסטרטגיית' המדידה.
מכיוון שתחילת המדידה נעשית תמיד ללא משקפת (תחילת המדידה עם המשקפת יוצרת
מצב של חוסר יכולת עקיבה אחר הטיסן בשל המרחק הקצר בין המודד לטיסן) יש לעקוב
אחר ארבעה חוקים עיקריים:
לפני תחילת המדידה יש לבחון את הטיסן על גבי הקרקע ולזהות את מאפייניו –

.1
מידותיו האופייניות ,צבעיו ,צורתו וכל פרט שיכול לעזור בזיהויו בעת הטיסה.
 .2תחילת העקיבה עם המשקפת תעשה לאחר שהטיסן התרחק באופן סביר מן המודד.
המרחק הסביר הינו אישי ,אך יש לציין שמרחק סביר יוגדר ככזה שניתן לקלוט את
הטיסן באופן קל במשקפת (הוא מספיק רחוק) אך ללא מאמץ בחיפושו ובזיהויו גם
ללא המשקפת (הוא מספיק קרוב).
 .3כאשר ישנם שני מודדים המצויידים במשקפת (סיבוב פלייאוף) ,תחילת העקיבה
תתבצע בדירוג .רק לאחר שהמודד הראשון עוקב אחרי הטיסן ,והודיע למודד השני
על כך ,מתחיל המודד השני בעקיבה .דירוג שכזה ימנע מצב ששני המודדים איבדו את
הטיסן בנסיון לעקוב אחריו במשקפת.
 .4ברגעים הראשונים של העקיבה המשותפת ,יש לודא בין שני המודדים שהטיסן
הנעקב – אחד הוא .ניתן להשתמש בתיאורי מהלך הטיסה (סטולים ,לופים ,סיבובים
וכו' )..או בתיאור עצמים בשטח (מעל האדם ,משמאל לעמוד וכו'…).
במצב של טיסן הקרוב למודדים וניתן למדוד ללא משקפת יש להמנע ממדידה עם משקפת
העלולה לסכן את העקיבה אחר הטיסן.
יש להזהר שלא להחליף טיסנים ,במיוחד בתוך טרמיקות "המוניות" או הזנקה מרוכזת של
ג -2ו -מ( -2אופייני לטיסות המשך – מצב בו זמן העבודה קצר) .במקרה כזה חשובה פי כמה
התקשורת בין שני המודדים המיועדים לעזור איש לחברו.
יודגש :על כל מודד זמן לבצע מדידה עצמאית .התקשורת בין המודדים נועדה על מנת להקל
בזיהוי הטיסן הנעקב בלבד!

-9שימוש בשעון עצר
לרוב שעוני העצר ,שני לחצנים עיקריים – ימני ושמאלי ולחצן נוסף ,מרכזי ,המשמש כבורר
בין מצבי הסטופר (לחצן זה אינו שימושי בהקשר מדידת הזמן)
יש להקפיד על ענידת שעון העצר על גבי הצוואר .הדבר חשוב במיוחד לאור השימוש
במשקפות – במקרה זה חיוני לאפשר תפעול המשקפת בשתי הידיים.
במחלקות ה -ד -2וה -ג -2השימוש בשעון העצר (סטופר) הינו פשוט – לחיצה ראשונה על
הלחצן הימני לתחילת פעולת השעון ולחיצה נוספת על הלחצן הימני לצורך עצירת פעולת
השעון .לצורך איפוס השעון יש ללחוץ על הלחצן השמאלי לאחר עצירת המדידה.
הלחיצות על הלחצנים החלטיות וחזקות .יש לתרגל מספר פעמים את הפעלת ואיפוס השעון,
לפני התחלת המדידה.
לחלק משעוני העצר יש עזר שמע (צליל בעת לחיצה) .ניתן להשתמש בעזר זה לוידוא תחילת
פעולת השעון.
לאחר תחילת המדידה יש להעביר מבט חטוף לשעון עצר לצורך וידוא פעולתו התקינה.
העברת המבט לשעון ,תבוצע על ידי הרמת שעון למישור הראייה בין המודד לטיסן בגובה
העיניים (ללא צורך בהזזת הראש) .רק לאחר וידוא זה יש להתחיל בעקיבה בעזרת המשקפת.
הוידוא יבוצע בדירוג בין שני המודדים לצורך מניעת איבוד הטיסן על ידיהם.
המדידה לטיסני המנוע :מ ,1מ 2ו-ח -2מבוצעת על ידי שני שעוני עצר לכל מודד .יש להקפיד
שבעתיים על ענידת השעון על הצוואר.
מכיוון שיש למדוד זמן מנוע עלינו להשתמש בשעון אחד למדידת זמן מנוע ובשני למדידת
הזמן הכולל של הטיסה.
המדידה מתבצעת בשלבים הבאים (מתייחס למדידה בטיסת המשך על ידי שני מודדים):
 .1אחוז בכל יד שעון עצר תוך הנחת האצבע הלוחצת על הלחצן הימני .מודדי הזמן בעלי
המשקפת ללא החצובה יענדו את המשקפת על צווארם ולא יאחזו בה.
 .2ברגע שהטיסן משוגר יש ללחוץ על הלחצן הימני של שני השעונים בעת ובעונה אחת.
 .3ברגע שהסתיימה פעולת המנוע ,יש ללחוץ על שעון מדידת זמן מנוע בלחצן הימני –
לצורך עצירת זמן המנוע.
 .4על המודד בעל המשקפת הידנית לתת מבט חטוף על השעון והקראת התוצאה בקול.
 .5לאחר מכן המודד בעל החצובה ייתן מבט חטוף על שעון העצר שלו ויקריא את זמן
המנוע שלו.
 .6חישוב ממוצע זמנים יבוצע ,במידת האפשר ,בעל פה תוך הודעת התוצאה בקול רם .
 .7במקרה של תוצאה לא חוקית ,יש לעצור המדידה ולבצע רישום של אפס וניסיון
טיסה.
 .8לאחר מכן יתלו המודדים את שעון מדידת זמן המנוע אחורה (על גבי הגב).
 .9ברגע שניתן יאחזו שני המודדים בשעון מדידת זמן הטיסה וביצוע וידוא פעולתו
התקינה.
 .10העברת המבט לשעון ,תבוצע על ידי הרמת שעון למישור הראייה בין המודד לטיסן
בגובה העיניים (ללא צורך בהזזת הראש) .רק לאחר וידוא זה יש להתחיל בעקיבה
בעזרת המשקפת .הוידוא יבוצע בדירוג בין שני המודדים לצורך מניעת איבוד הטיסן
על ידיהם.
 .11אם הטיסן התרחק ,על המודד בעל החצובה להתחיל לעקוב אחר הטיסן עם
משקפתו .כשלאחריו (רק לאחר שהצליח הראשון לקלוט את הטיסן במשקפתו)
יתחיל המודד בעל המשקפת הידנית לבצע מעקב.
 .12בעת סיום הטיסה יש ללחוץ על הלחצן הימני של שעון מדידת זמן הטיסה.
 .13לחיצה על הלחצן השמאלי תאפס את השעונים הנ"ל.
אם במחלקות ה-ד -2וה -ג -2תרגול מהווה חלק חשוב  ,הרי שכאן התרגול חשוב כפליים וזאת
בשל המקום הנרחב לטעות.
לחילופין:
ניתן למדוד בעזרת שעון עצר יחיד תוך שימוש בפונקציית '  .'Splitעם שיגור הטיסן יופעל
שעון העצר על ידי לחיצה על הלחצן הימני ,עם סיום פעולת המנוע יש ללחוץ על הלחצן
השמאלי .לחיצה זו תגרום להקפאת תצוגת הזמן על גבי המסך = זמן פעולת המנוע ,אולם
הזמן ממשיך לרוץ ברקע .לאחר וידוא חוקיות זמן פעולת המנוע יש ללחוץ שוב על הלחצן

-10השמאלי .תצוגת הזמן תחזור לזמן הכולל הנמדד = זמן הטיסה .עם סיום הטיסה יש לעצור
את שעון העצר כרגיל על ידי לחיצה על הלחצן הימני ,כרגיל.
בכל מקרה יש להדגיש שאיפוס שעון העצר מבוצע אך ורק לאחר אישור המתחרה או מנהל
הנבחרת (בחתימתו) על גבי טופס המדידה .איפוס מוקדם ,עלול ליצור בעיות מיותרות בעת
נסיון וידוא תוצאות.
חוק "עיגול התוצאה"
תוצאת המתחרה שתרשם על גבי הטופס הינה זמן הטיסה בדקות ובשניות שלמות .מאחר
ושעון העצר מראה את התוצאה בתוספת עשיריות ומאיות יש לעגל את התוצאה לשנייה
הקרובה ביותר .כך ,כל תוצאה עד ל  49מאיות (כולל) תעוגל כלפי מטה .תוצאה של 50
מאיות ומעלה תעוגל כלפי מעלה .לדוגמא :טיסן ד 2טס במשך  2:59:49דקות – התוצאה
שתרשם בטופס הינה  2:59דקות .טיסן ד 2שטס במשך  2:59:50דקות – התוצאה שתרשם
בטופס הינה  3:00דקות.
במידה וישנם שני מודדי זמן יש לבצע ממוצע ורק לאחר מכן לעגל את התוצאה.
טופס המדידה
 .1למודד הזמן טופס מדידת זמן בו יש לרשום את תוצאות המתחרים (דוגמה לטופס זה
מובאת בעמוד הנספח).
 .2טופס המדידה הינו העדות היחידה לביצוע הטיסות בצורה תקינה .לפיכך יש להקפיד על
הדברים הבאים:
• הטופס ימצא בחזקת מודד הזמן במשך כל התחרות (למעט ביצוע החלפת טפסים) לצורך
מניעת שימוש לא תקין בטופס או אובדנו.
• רישום בעט בלבד.
• רישום בכתב ברור.
• אישור תוצאה על ידי חבר למרכז או המתחרה עצמו.
• במקרה של תוצאה נמוכה מ 1 -דקה ,יש לרשום את הספרה " "0במשבצת הדקות.
• כל שינוי בטופס יבוצע באופן שניתן לשחזר את סיבת השינוי ואת מהותה (כולל רישום תוצאה
שגוייה וכדומה) .ניתן ורצוי להוסיף הסבר לשינוי בשולי הטופס.
 .3בתחרויות בינלאומיות ובפליאוף (סיבוב המשך – כאמור ,במידת האפשר) ,בכל מרכז
ממוקמים  2מודדי זמן ,שניהם עם משקפת.
 .4בפליאוף (סיבוב ההמשך) של תחרויות בינלאומיות ,ישנם שלושה מודדי זמן במרכז ,כולם
עם משקפת.
 .5הזמן הרשמי של המתחרה הוא הממוצע בין כל תוצאות המדידה.
 .6במידה של הפרש תוצאות בלתי סביר ,בין המודדים במרכז ,נכנס שיקול דעת הבורר.
חוק  10שניות
•

במידה וטיסן טס מאחורי מכשול ומודד הזמן איבד קשר עין ישיר עימו ,יש לספור עשר
שניות .הספירה תעשה בקול רם וברור .יש להקפיד על קצב מדויק ככל האפשר.
מומלץ לספור במתכונת של "  ".....23.....22,.....21וכן הלאה עד .30

•

אם לפני תום עשר השניות מופיע הטיסן שנית ,יש להמשיך במדידה באופן רגיל.

•

אם בתום עשר השניות מודד הזמן לא חזר לראות את הטיסן ,יש להפסיק את מדידת הזמן
ולחסר מהתוצאה הרשומה על שעון העצר עשר שניות.

•

המדידה הינה עצמאית  -אם אחד המודדים (מתוך שניים במרכז) איבד את הטיסן יש להודיע
על כך לחברו בקול רם .יחד עם זאת במידה ולא חודש קשר העין עם הטיסן ,יש לעצור את
שעון העצר .אין להמשיך במדידה ולהסתמך על המודד השני שיכריז "עצור".
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נסיון טיסה  /טיסה חוזרת
אשמה
כמות
אישור

טיסה חוזרת
נסיון טיסה
לא באשמת המטיס
באשמת המטיס
ללא הגבלה
רק אחת כל סיבוב
באישור הבורר בלבד
באישור מודד הזמן
* בכל מקרה הטיסה האחרונה היא הטיסה הקובעת
(ולא הטיסה הטובה ביותר) !

נסיון טיסה ינתן בקרות אחד מהמצבים הבאים (העקרון המנחה – אשמת המטיס):
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

הטיסן חזר לקרקע מבלי שחוט ההטסה ישתחרר  -יש לרשום בטופס המדידה את התוצאה
 0:00ולאפשר ניסיון טיסה.
מודד הזמן אינו מסוגל לקבוע את רגע שחרור חוט ההטסה מהטיסן (בגלל התרחקות המטיס)
 יש לרשום בטופס המדידה את התוצאה  0:00ולאפשר ניסיון טיסה.חלק מהטיסן ניתק תוך כדי שיגור או טיסה  -יש לרשום בטופס המדידה את התוצאה 0:00
ולאפשר ניסיון טיסה.
אם נראה למודדי הזמן שהמתחרה איבד מגע עם חוט ההטסה והמתחרה או מנהל הנבחרת
מבקש ניסיון  -יש לרשום בטופס המדידה את התוצאה  0:00ולאפשר ניסיון טיסה .על פי
בקשת המתחרה.
* יש להדגיש שמהות החוק הינה מתן נסיון טיסה במקרה בו הטיסן בורח עם חוט ההטסה
(אפילו אם לאחר מכן הטיסן משתחרר).
זמן מנוע (ב -מ ,1מ 2ו-ח )-2גדול מהקבוע בחוקה  -יש לרשום בטופס המדידה את התוצאה
 0:00ולאפשר ניסיון טיסה.
"חוק  20שניות"  -הטיסן ביצע פחות מ 19.49 -שניות (לפי חוק "עיגול התוצאה")  -יש לרשום
את הזמן הנמדד ולאפשר להטיס ניסיון טיסה.
במחלקת ה -ד -1בלבד  -מקרה של חוט בחוט  -פגיעת שני חוטי ההטסה זה בזה  -יש לרשום
את הזמן הנמדד ולאפשר להטיס ניסיון טיסה
יודגש :במחלקות הגלשונים (השלכה ,קלע וגלשוני גומי) P30 ,ו  E36בהן מחושבת התוצאה
הסופית כשלוש הטיסות הטובות מתוך חמש – אין נסיון טיסה (כל תוצאה נחשבת כטיסה
רשמית – גם בסיבוב המשך .)Flyoff
טיסה חוזרת תנתן בקרות אחד מהמצבים הבאים (העקרון המנחה –חוסר אשמה של המטיס):

.1
.2
.3

הטיסן ,תוך כדי הזנקה ,מתנגש בטיסן אחר שטס חופשי( .להגדרת 'הזנקה' ראה פרק מקרים
ותגובות)
בזמן טיסה חופשית מתנגש הטיסן  ,בטיסן אחר או בחוט ההטסה.
במהלך ההזנקה ,פוגע הטיסן באדם שאיננו המתחרה( .להגדרת 'הזנקה' ראה פרק מקרים
ותגובות).
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עבירות ועונשים
בספר החוקה רשומים העבירות והעונשים הניתנים בגינן:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

מגליל ארוך מהמותר-פסילת תוצאת התחרות.
שטח דגלון חוט השיגור קטן מהמותר-פסילת תוצאת התחרות.
משקל הטיסן קל מהמותר-פסילת תוצאת התחרות.
שטח הטיסן גדול מהמותר-פסילת תוצאת התחרות.
משקל מנוע הגומי כבד מהמותר-פסילת תוצאת התחרות.
זריקת מגליל במהלך השיגור-פסילת תוצאת הסיבוב.
אי איסוף חוט השיגור לאחר הטיסה-פסילת הטיסה.
הטסת טיסן שלא נבנה ע"י המטיס-במחלקות בהן קיים "חוק בונה הטיסן"-פסילת תוצאת
התחרות.
הטסת טיסן בידי יותר ממתחרה אחד באותה תחרות-פסילת תוצאת התחרות של המטיסים
השונים.
הנעת מנוע וכיוונו שלא על ידי המתחרה ,למעט מגבלה בריאותית ,באישור מנהל התחרות-
פסילת הטיסה.
מתיחת מנוע גומי שלא על ידי המתחרה ,למעט מגבלה בריאותית ,באישור מנהל התחרות-
פסילת הטיסה.
שיגור טיסן שלא על ידי המתחרה-פסילת הטיסה.
עזרה בהטסה הכוללת מגע פיזי עם המטיס ,כגון החזקת היד של המתחרה האוחזת במגליל-
פסילת הטיסה.
ביצוע טיסות לא רשמיות באזור קו המרכזים באזור קו המרכזים ,או במעלה הרוח ,למציאת
טרמיקות עבור מתחרים-פסילת תוצאת התחרות למטיס והפסקת מדידת הזמן לסניפו ל15 -
דקות.
הטסת טיסות איזון במרחק הקטן מ 200 -מטר במורד הרוח או מצידי קו המרכזים-פסילת
תוצאת התחרות.
ביצוע טיסה רשמית ללא כובע על הראש מרגע הודעת מנהל התחרות-עיכוב ביצוע הטיסה עד
לחבישת הכובע.
אי החתמת בורר על ביצוע טיסה חוזרת-פסילת הטיסה החוזרת ולקיחת התוצאה של הטיסה
הראשונה.
אי רישום מספר פעיל ותאריך לידה על טופס המדידה-מניעת השתתפות בדרוגים המצטברים,
דרוגי גיל ואי קבלת ניקוד סניפי.
דיבור עם מודד הזמן או הפרעה למהלך מדידת טיסה רשמית בכל דרך שהיא-פסילת הטיסה.
איחור מודד זמן לתחילת סיבוב או אי נוכחות במהלכו-הפסקת מדידת הזמן לסניפו ל15-
דקות.
מדידת זמן שלא באמצעות מודד זמן מוסמך-הבאת מודד כנגד בורר למשך שנת תחרויות
במחלקה והעברה לדיון בועדת ספורט.
החלפת מודדי זמן שלא באישור מנהל התחרות-הבאת מודד כנגד בורר בתחרות הבאה.
ניפנוף במהלך פלייאוף-מניעת הטסת הטיסן – זהו נוהל פנימי בקה"ל.
הטסת שלא במסגרת הוראות הבטיחות-מניעת הטסת הטיסן.
שימוש בפתיל צינוח שאינו מאובטח לטיסן-מניעת הטסת הטיסן.
הטסת טיסן בעל חרטום מסוכן בטיחותית-מניעת הטסת הטיסן.
זיוף תוצאה בטופס המדידה-פסילת תוצאת התחרות והשעיה מפעילות תחרותית.
נסיון לרמאות בתחרות-פסילת תוצאת התחרות והשעיה מפעילות תחרותית.
כל ניסיון מודע של מתחרה ועוזרו ,להשפיע או לאיים ,על מנהל תחרות ,בורר או על מתחרה
אחר ,מתוך כוונה ליצור יתרון על פני מתחרים אחרים ,יחשב כהתנהגות בלתי ספורטיבית -
עשוי יהיה לגרור פסילת תוצאת התחרות והשהייה מפעילות תחרותית.
כניסה למתחם כבל המרכזים עם אופניים או כל כלי רכב בטווח של עד  200מטר במורד הרוח
או במעלה הרוח – פסילת המתחרה.

הערה :השעיה מפעילות תחרותית הינו עונש חמור שניתן רק לאחר דיון מסודר והמלצת ועדת ספורט
ומתן אישור על ידי הנהלת קה"ל
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•

בידי מודד הזמן הסמכות להטיל עונשים רק על העבירות הבאות:
זריקת מגליל במהלך השיגור.הטסת טיסן לא על ידי המתחרה.עזרה בהטסה.הפרעה למהלך המדידה.על כל העבירות הללו העונש הוא פסילת הטיסה (ולא פסילת התחרות).

•

בנוסף מהווה מודד הזמן נציגה הרשמי של הנהלת התחרות (מנהל התחרות והבוררים) ועליו
להתריע בפניהם על כל עבירה המתרחשת במסגרת התחרות.
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מגבלות על טיסנים
הגדרות
•

משקל הטיסן  -הטיסן השלם במצב טיסה (כולל משדר ,סוללות וכו') ללא דלק (בגרם) או מנוע
גומי.

•

נפח התפשטות מירבי של הבוכנות  -נפח המנוע (בסמ"ק).

•

שטח משטחים נושאים  -שטח ההיטל (הצל) של הכנף והגה הגובה (בדצמ"ר).

•

עומס משטחים – מחושב לפי משקל הטיסן חלקי שטחו (ביחידות של גרם לדצמ"ר).

מגבלות כלליות על טיסנאות ספורטיבית.
מגבלות אלו חלות על כל סוגי הטיסנים ולאו דוקא על טיסנים חופשיים.
•

משקל מירבי ללא דלק  25 -ק"ג.

•

נפח התפשטות מירבי של הבוכנות  250 -סמ"ק.

•

שטח משטחים נושאים מירבי  500 -דצמ"ר.

•

עומס משטחים מירבי  250גרם לדצמ"ר.

מעת לעת מתעדכנות המגבלות ומפורסמות מגבלות חדשות.
על מודד הזמן להתעדכן במגבלות החדשות ולאוכפן.
מידע רלוונטי ועדכונים ניתן למצוא בכתובת:
http://www.aeroclub.org.il/homesites/PageGen.asp ?page=22434

ובפרט:
תחרויות בטיסנים חופשיים
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שטח
משטחים

מחלקה

סיבובים

משקל

גלשונים,

5
(*טיסות)
מקס:
 1דקה

-

-

גלשוני
קלע

5
(*טיסות)
מקס:
 1דקה

משקל מירבי:
 40גרם

-

גלשוני
מנוע גומי

5
(*טיסות)
מקס:
 1דקה

משקל מירבי:
 40גרם
(כולל גומי)

-

עומס משטחים

-

-

-

אמצעי שיגור

הערות (*)

הזנקה ביד  -קפיצה מותרת.

תחרות רצופה בת  3שעות ללא
סיבובים ,לוקחים את  3הטיסות
הטובות ביותר  -אין נסיונות טיסה,
יש חוזרות

א .במהלך השיגור על המתחרה להחזיק את
הקלע ביד אחת ולשחרר את הטיסן מידו
השנייה.
ב .השיגור יעשה כאשר הטיסנאי נמצא על
הקרקע  -קפיצה מותרת.
ג .הקלע יורכב ממוט שאורכו  15ס " מ לכל
היותר .רצועת הגומי משמשת לשיגור
תחובר למוט באחד מקצותיו .חתך הגומי
לא יעלה על  15מ " מ מרובע

כנף הגלשון תהא קשיחה .בפרט
אסורות כנפיים מתקפלות ושינוי
זוויות הכיוון אשר אינו נובע
מגמישות המבנה.
תחרות רצופה בת  3שעות ללא
סיבובים ,לוקחים את  3הטיסות
הטובות ביותר  -אין נסיונות טיסה,
יש חוזרות

מבנה הטיסן יהיה עשוי מעץ בלזה
ו/או אורן בלבד ,מלבד מתקן המדחף
השיגור יבוצע באמצעות היד ,כמתואר והגומי.
כנף הטיסן תהא קשיחה ,עשויה עץ
בסעיפים הבאים :
א .במהלך השיגור על המתחרה להחזיק את בלזה ו/או אורן בלבד .בפרט אסורות
כנפיים מתקפלות ושינוי זוויות
הפרופלור ביד אחת ולשחרר את הטיסן
הכיוון אשר אינו נובע מגמישות
מידו השנייה.
המבנה
ב .השיגור יעשה כאשר הטיסנאי נמצא על
אורך מרבי של גוף הטיסן –  43ס"מ
הקרקע  -קפיצה מותרת.
אורך מרבי של כנף הטיסן –  45ס"מ.
ג .יש למתוח הגומי ביד בלבד .השימוש
מדחף הטיסן  -מסחרי ,מפלסטיק,
במקדחה אסור
לא מתקפל ,בקוטר של עד  18ס"מ.
ד .אסור להשתמש בסטנד למתיחה.
ה .אסור לנתק חרטום הטיסן מהטיסן בעת תחרות רצופה בת  3שעות ללא
מתיחת הגומי.
סיבובים ,לוקחים את  3הטיסות
הטובות ביותר  -אין נסיונות טיסה,
יש חוזרות
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מחלקה

סיבובים

משקל

שטח
משטחים

P-30

5
(טיסות)
מקס:
 2דקות

משקל
מינימלי:
 40גרם
(ללא הגומי)

-

E-36

5
(טיסות)
מקס:
 2דקה

משקל
מינימלי:
 120גרם

-

5
מקס:
 2דקות

משקל
מינימלי:
 220גרם

 0-18דצמ"ר

5
מקס:
 3דקות

משקל
מינימלי:
 410גרם

 32-34דצמ"ר

3
(טיסות)
מקס:
 2דקות

משקל
מינימלי70 :
גרם
(ללא הגומי)

-

ד- 1
F1H

ד- 2
F1A

ג- 1
F1G

עומס משטחים

-

-

-

אמצעי שיגור

הערות

אורך מירבי גוף ומוטת כנף  76.2ס"מ
משקל גומי מירבי 10 :גרם כולל שמן סיכה ( 30אינץ').
מדחף הטיסן מסחרי ,מפלסטיק ,לא
מתקפל ,בגודל עד  23.5ס"מ.
הזנקה ביד  -קפיצה מותרת.
תחרות רצופה בת  3שעות ללא
על כל מתחרה למתוח את מנועו ולשגר סיבובים ,לוקחים את  3הטיסות
בעצמו את הטיסן
הטובות ביותר  -אין נסיונות טיסה,
יש חוזרות
זמן עבודת מנוע מירבי –  10.00שניות ( 5.00אורך מירבי גוף ומוטת כנף 91.44
ס"מ ( 36אינץ').
שניות בטיסות המשך)
אסור שימוש בתמסורות מנוע (גיר)
תחרות רצופה בת  3שעות ללא
הזנקה ביד  -קפיצה מותרת.
סיבובים ,לוקחים את  3הטיסות
על כל מתחרה להניע את מנועו ולשגר הטובות ביותר  -אין נסיונות טיסה,
בעצמו את הטיסן
יש חוזרות
מגליל באורך  50מטר (על כל חלקיו) במתח
של  5ק"ג.
שטח דגלון מינמלי  2.5דצמ"ר.

-

-

מגליל באורך  50מטר (על כל חלקיו) במתח
של  5ק"ג.
זמן מקסימום בסיבוב ראשון ושני 4
דקות.
שטח דגלון מינמלי  2.5דצמ"ר.
משקל מרבי של מנוע הגומי  10גרם כולל
שמן סיכה.
ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע -
מותרת קפיצה.
תחרות רצופה (מותר להטיס בזמן
על המתחרה למתוח את מנועו ולשגר בעצמו ההפסקות).
את הטיסן
אסור לחמם באופן מלאכותי את מנוע
הגומי.
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ג- 2
F1B

מ- 1
F1P

מ- 2
F1C

ח-2
F1Q

סיבובים

משקל

שטח
משטחים

5
מקס:
 3דקות

משקל
מינימלי:
 200גרם
(ללא מנוע)

 17-19דצמ"ר

-

5
מקס:
 3דקות

משקל
מינימלי:
 250גרם

שטח
מינימלי:
 26דצמ"ר

-

5
מקס:
 3דקות

משקל
מינימלי:
 300גרם לכל
סמ"ק מנוע

-

מינימום
 20גרם
לדצמ"ר

5
מקס:
 3דקות

-

-

-

עומס משטחים

אמצעי שיגור

הערות

משקל מרבי של מנוע הגומי  30גרם כולל
שמן סיכה.
ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע -
מותרת קפיצה.
על המתחרה למתוח את מנועו ולשגר בעצמו זמן מקסימום בסיבוב ראשון ושני 4
את הטיסן
דקות.
אסור לחמם באופן מלאכותי את מנוע
הגומי.
נפח מנוע (נפח התפשטות בוכנה) מקסימלי
 1סמ"ק.
מוטת כנף מירבית  1.5מטר.
זמן פעולת המנוע קצר מ 10.09 -שניות.
ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע -
אסור להשתמש בתמסורת מנוע
מותרת קפיצה.
על המתחרה להניע את מנועו ולשגר בעצמו (גיר).
את הטיסן
נפח מנוע (נפח התפשטות בוכנה) מקסימלי
 2.5סמ"ק.
זמן פעולת המנוע קצר מ 4.09 -שניות.
ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע -
זמן מקסימום בסיבוב ראשון ושני 4
מותרת קפיצה.
על המתחרה להניע את מנועו ולשגר בעצמו דקות
את הטיסן
זמן פעולת המנוע :קצר מ 30.09 -שניות ,או
עד שמסתיימת צריכת מנת האנרגיה לפי 3
ג'אול לכל גרם משקל טיסן (עד למקסימום
של  1650ג'אול) – .הקודם מביניהם.
ההזנקה ידנית כשהמתחרה על הקרקע -
מותרת קפיצה.
על המתחרה להניע את מנועו ולשגר בעצמו
את הטיסן

אסור השימוש בכנפיים מתקפלות
(פולדרים)
זמן מקסימום בסיבוב ראשון 4
דקות
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סיבובים

טיסני פנים ( 4טיסות)
אין זמן
פ1
מקסימום

משקל

משקל
מינימלי:
 3גרם
(ללא מנוע)

שטח
משטחים

עומס משטחים

אמצעי שיגור

הערות

מוטת כנף בטיסן חד כנפי –  55ס"מ
משקל מרבי של מנוע הגומי  1.5גרם כולל מיתר מרבי של הכנף ו/או הגה הגובה
–  20ס"מ.
שמן
סיכה.ידנית כשהמתחרה על הקרקע – מוטת זנב מירבית –  45ס"מ.
ההזנקה
רק טיסה מעל  60שניות מוגדרת
אסור להשליך את הטיסן (אסורה קפיצה).
בעצמו כנסיון טיסה מוצלח
על המתחרה למתוח את מנועו ולשגר
תחרות רצופה בת  3שעות ללא
את הטיסן
סיבובים ,לוקחים את  2הטיסות
הטובות ביותר  -אין נסיונות טיסה,
יש חוזרות
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נקודות להדגשה
•

מתי מתחילים במדידה?
ב -ד ,-2ד :-1מרגע שחוט ההטסה משתחרר מהטיסן (הדיגלון נופל).
בכל שאר המחלקות :מרגע שהטיסן מתנתק מהיד.

•

מ -1נתקע בעמוד חשמל מה עושים ?
אם הוא רק פגע וממשיך בטיסתו ,ממשיכים כרגיל במדידה.
אם הוא נעצר לגמרי מפסיקים את המדידה.

•

האם בג -2מותר לקפוץ במהלך השיגור?
בכל המחלקות מותרת הקפיצה.

•

מה קורה אם החוט נקרע והטבעת נשארת על הטיסן עד לנחיתה?
אם במהלך נסיון הטיסה הראשון בסיבוב ,הטיסן נוחת עם הטבעת מחוברת אליו
(והדגלון לא נפל) מבחינת המודד עדיין לא התבצע שחרור ולכן הזמן שירשם הוא 0:00
והמתחרה יקבל נסיון טיסה נוסף .אם הדבר ארע בנסיון הטיסה הנוסף ,הזמן שירשם
למתחרה בסיבוב הוא  0:00ותוצאת המתחרה הינה  0נקודות בסיבוב זה.

•

הגבלה על מגליל ב -טיסני הדאון:-
בכל המחלקות בעלות חוט שיגור 50 :מטר במתח של  5ק"ג ,שטח דגלון  2.5דצמ"ר
לפחות.

•

במקרה של שני מודדים מה התוצאה הנחשבת?
במקרה של הפרש קטן התוצאה היא הממוצע.
במקרה של הפרש גדול מביאים להחלטת בורר.

•

מתי מפסיקים תחרות?
רוח חזקה ,ראות לקויה ,בעיות בטיחותיות ובטחוניות.

•

מה זמן מנוע מותר של ג?-1
הן ל -ג -1ו -ג -2אין זמן מנוע .למדחף מותר לעבוד ללא הגבלה.

•

במקרה של טיסן מ -1שמפעיל מנוע למשך  4.1שניות  -מה עושים?
להזהר לא להתבלבל בין טיסני המ -1וה -מ -2ומגבלותיהם השונות .כנ"ל עבור ג -1מול
ג -2ו -ד -1מול ד.-2

•

האם מותר להתחרות עם טיסן ממחלקת  E-36בתחרות טיסני מנוע חשמלי ח?2
כן! אין שום מגבלה של שטח או משקל במחלקת ח 2ובלבד שהטיסן מצוייד בקוצב
אנרגייה (לימיטר).

•

מגליל ארוך מהמותר  -מה עושים ?
תוצאת המתחרה בתחרות היא  0ולא משנה באיזה סיבוב נתגלה הדבר( .באחריות
הבורר/מנהל התחרות לבצע מדידה של חוט ההטסה .במידה ולמודד נראה כי המתחרה
מטיס עם חוט ארוך – ידווח על כך לבורר/מנהל התחרות).

•

מתי יש נסיון טיסה ב -גלשונים ?
בכל מחלקות הגלשונים (וגם ב  P30ו  )E-36אין נסיונות טיסה ,לצורך חישוב תוצאת
המתחרה בתחרות נלקחות  3טיסות מתוך ה.5 -

•

יש לשים לב שבדקה יש  60שניות (ולא .)100

•

כמה סיבובים יש בפלייאוף של ד? -2
אין סיבובים בפלייאוף (בכל המחלקות) יש כל פעם סיבוב המשך אחד בלבד.

-20-

•

טיסה חוזרת חייבת להעשות רק באישור בורר .ניתן לאפשר לבצע את הטיסה אך היא
תחשב רישמית רק עם אישור הבורר.

•

אם המתחרה שיגר טיסנו לפני סיום הסיבוב ,והסיבוב מסתיים לפני שהטיסן סיים את
טיסתו הרשמית ,חובה להמשיך במדידה כרגיל.

•

אם המודד לא ראה את השיחרור באשמתו  -יש לרשום אפס ולתת טיסה חוזרת (באישור
בורר).

•

טיסה חוזרת מתבצעת במהלך הסיבוב בו אירע המקרה המאפשר ביצוע טיסה חוזרת,
אלא אם כן החליט הבורר אחרת.

•

ניתן לבצע טיסה חוזרת ,באישור הבורר ,באותו סיבוב בלבד (אסור להעבירה ליום אחר
אך מותר לפי שיקול דעתו של הבורר לקיימה בהפסקה בין הסיבוב שבו ארעה לסיבוב
שלאחריו).

•

ניסיון טיסה ניתן רק במהלך הסיבוב הרשמי.

•

בכל סיבוב נסיון אחד נוסף בלבד (על טיסות חוזרות אין הגבלה) ,הטיסה האחרונה היא
הנחשבת.

•

את הממוצע בין המודדים עושים ללא עיגול הזמן  -את עיגול התוצאה עושים לאחר מכן.

•

עיגול תוצאת זמן המנוע (במ -1מ -2ו ח )-2נעשית לעשירית השנייה התחתונה( .התעלמות
מספרת המאיות כך לדוגמא זמן מנוע של  4.05שניות נחשב חוקי כיוון שמתעלמים
מספרת המאיות ולכן הזמן הנחשב הוא  4.0שניות)

•

במקרה של איבוד מגע עם חוט ההטסה ,אסור לאדם אחר לגעת בחוט .במקרה כזה –
התוצאה שתרשם  0:00ונסיון טיסה (במידה והמתחרה תפס את חוט ההטסה ממשיכים
במדידה כרגיל).

•

חובה על מודד הזמן להיות נוכח במרכז ברגע תחילת הסיבוב ולמשך כל זמן הסיבוב,
להחליף את טופס המדידה בהפסקה  -בשאר זמן ההפסקה המודדים חופשיים.

-21מקרים ותגובות
מכיוון שהחוקים המרכיבים את חוקת הטיסנאות הינם רבים ומורכבים ,מובאת להלן טבלה
המרכזת את מירב המקרים והתגובות הנפוצות בתחרות טיסנים .טבלה זו אינה מכילה את כל
המקרים ובכל מקרה של חוסר ידיעה יש להתיעץ בבורר התחרות.
מקרה
 2מודדים – הראשון איבד הטיסן

 2מודדים עם תוצאות שונות עם פער סביר
 2מודדים עם פער לא סביר בתוצאות
אי זיהוי רגע שחרור הטיסן על ידי אחד
המודדים
אי זיהוי רגע שחרור הטיסן על ידי המודד (יחיד)
או שני המודדים (באשמת המתחרה)
המתחרה איבד מגע עם הכבל
חלק מהטיסן נפל
חוט בחוט
טיסן בטיסן
טיסן בחוט
טיסן (תוך טיסה חופשית) במכשול – עץ ,עמוד,
וכו'..
חוט ההזנקה פוגע באדם
טיסן עשה פחות מ 20 -שניות
תוצאה מנוע ב -מ -1של  10.09או במ -2של 4.09
כאשר יש יותר מעוזר אחד ליד המתחרה בעת
ההטסה
תוך כדי הזנקה הטיסן פוגע באדם (שאינו
המזניק)

המתחרה זכאי לטיסה חוזרת אך דורש שהמודד
ימשיך במדידה
המזניק משגר את הטיסן במקום מרוחק
מהמרכז
במ -2או ב -ג -2אדם אחר שאינו המתחרה
מפעיל את המנוע או מותח את הגומי
הזנקת טיסן מ -2שמנועו הונע לפני תחילת
הסיבוב
הזנקת טיסן ג -2שמנועו נמתח לפני תחילת
הסיבוב
מתחרים או מלווים נמצאים על יד המודד
זיהוי זמן מנוע

תגובה
דיווח למודד השני בקול רם ,ספירת עשר שניות בקצב סביר ובקול רם.
במקביל ,המודד השני יסייע בתיאור הטיסן וצורת טיסתו למודד הראשון
לאתר את הטיסן ,במידה והמודד לא שב לראות את הטיסן תוך עשר
השניות יעצור את פעולת שעון העצר ויפחית עשר שניות מהתוצאה.
ביצוע ממוצע (ורק לאחר מכן עיגול התוצאה)
דיווח למנהל תחרות וידוע הבוררים
הסתמכות על שעון העצר של המודד שזיהה את הטיסן.
המודד השני ממשיך במדידה רגילה – התוצאה הרשמית של המודד השני.
רישום  0:00בטופס המדידה ומתן נסיון טיסה
על המודד לזהות שבוצע איבוד מגע עם הכבל (הדגלון עדיין מחובר אל
הטיסן) – מתן נסיון טיסה על פי בקשת המתחרה.
מתן  0:00וניסיון טיסה.
ממשיכים במדידה כרגיל (פרט למחלקת ד 1-בו למתחרה מגיע נסיון
טיסה)
טיסה חוזרת – יש צורך באישור הבורר.
יש לאפשר טיסה חוזרת (למטיס שטיסנו בטיסה חופשית) – באישור
הבורר.
ממשיכים במדידה כרגיל
ממשיכים במדידה כרגיל
רישום התוצאה (לא אפס) ומתן נסיון טיסה
העיגול הוא לעשירית השנייה התחתונה ולכן התוצאה חוקית .
התראה ואי מדידה
מתן אפשרות לטיסה חוזרת
במקרה זה הזנקה מוגדרת כפרק הזמן בו:
ד -2מחובר לחוט החל מרגע השיחרור עד לפעם הראשונה שהטיסן מעל
ראש המתחרה.
במ -2פועל המנוע.
בג -2המדחף מסתובב.
המזניק:
בד -2המשחרר – לא המתחרה.
במ -2המתחרה.
בג -2המתחרה.
אין להפסיק מדידה במקרה של טיסה חוזרת .המתחרה זכאי שלא לנצל
את זכותו.
אין לאפשר הזנקה במרחק של יותר מכ 5 -מטר מהמרכז.
התראה ואי מדידה
התראה ואי מדידה .ב-ד -2מותרת פרישת החוט.
ב-ג -2מותרת טעינת מנוע ,ב-מ -2מותר תדלוק.
התראה ואי מדידה
על פי החוקה יש להבחין בעצירת המדחף
בפועל יש להשתמש בשמע והפעלת הקפצה.
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שאלות דוגמה
פרק זה מכיל  15שאלות דוגמה אופייניות ופתרונן המלא .בטרם הינך ניגש לפתור את "בנק
השאלות" המופיע בפרק הבא ,ודא שהינך מסוגל לפתור את שאלות הדוגמה ולהבין את ההגיון
המסתתר מאחוריהן .העזר במדריכים בוגרים ומנוסים כדי לעמוד על הפרטים השונים המופיעים
בשאלות אלו.
זכור ! לימוד בעל פה של החוקים השונים אינו מבטיח את הסמכתך כמודד זמן ,עליך להטמיע את
החוקים ואת השימוש בהם.
שאלה 1
בסיבוב ראשון טיסן מנוע חופשי (מ )-2טס עם מנוע פועל מרגע השיגור במשך  4.00שניות .לאחר
שכבה המנוע ,המשיך לדאות  95שניות ,לאחר מכן נעלם מאחורי בניין רב קומות למשך  11שניות,
הופיע שוב וצנח כשהגיע למקסימום .כמה נקודות ירשמו לזכות המתחרה?
 0נקודות וטיסה פסולה.
 0נקודות ונסיון טיסה.
 99נקודות.
 180נקודות.
 240נקודות.

.I
.II
.III
.IV
.V

הסבר:
זוהי שאלת חוקה טיפוסית ,לפני שנתחיל לחפש תשובה נבדוק את תוכן השאלה :צמד המלים
"בסבוב ראשון" בצרוף עם מחלקת "מ "-2מכוון אותנו במקרה ונזהה מקסימום לתוצאה של 240
נקודות ולא  180נקודות כבשאר הסיבובים .מקסימום זמן פעולת המנוע המותר במ -2הוא 4
שניות ,כך שפעולת המנוע תקנית ,נאמר שלאחר מכן הטיסן דואה  95שניות ולאחר כך נעלם (לא
משנה איפה) למשך  11שניות .החוקה מנחה את המודדים להעלמות מקסימלית למשך  10שניות
של הטיסן ,כך שכאן מסתיימת הטיסה ,כמובן שללא הזמן שהטיסן נעלם .נוכל לחשב את זמן
הטיסה 99 :שניות =  . 4+95כך שהתשובה הנכונה היא תשובה .III
באם המנוע היה פועל יותר זמן ,תשובה  IIהיתה נכונה.
אם העלמות הטיסן היתה קטנה מ 10 -שניות (כולל) ,היתה תשובה  Vנכונה (מקסימום בסיבוב
ראשון)
אם הסיבוב היה סיבוב רגיל ,זמן המנוע חוקי והטיסן נעלם לפחות מ 10 -שניות ,תשובה  IVהיתה
נכונה.
שאלה 2
טיסן ג 2נזרק לאויר ולאחר טיפוס של  1:03דקות הפסיק הטיימר את פעולת מתקן הV.I.T -
הטיסן ביצע מיד גלגול לימין.
עקב גלגול זה הופעל מתקן הצינוח והטיסן החל לרדת .לאחר  2:35דקות מזריקתו נעלם הטיסן
מאחורי עץ למשך  3שניות והופיע שוב ל 24 -שניות ונגע בקרקע .כמה נקודות ירשמו למתחרה
בסיבוב שני?
.I
.II
.III
.IV
.V

נקודות או ניסיון טיסה.
 182נקודות.
 155נקודות.
 210נקודות.
 180נקודות.

-24הסבר:
בשאלות רבות מוספים לנו פרטים רבים שלא קשורים או מבלבלים ,עלינו לנטרל את הגורמים
הנוספים ולשקול את הבעיה עפ"י החוקים.
כל פעולות המתקנים ( V.I.Tוכיוצא בזאת) שנוצרו וגרמו לגלגול ולצינוח לאחר  1:03דקות ,אינן
רלבנטיות .מה שחשוב הוא לעקוב אחר רצף הזמנים .בשלב מסוים בשאלה ,לאחר נסיונות
ההסחה הרבים רשום "לאחר  2:35דקות מזריקתו" עקב משפט זה עלינו להתעלם מהנתון 1:03
דקות הקודם ולא להוסיפו ל.2:35 -
לאחר מכן הטיסן נעלם ל 3 -שניות (חוקי -עדיין איננו נמצאים תחת מגבלת חוק  10שניות) ועד
לנגיעתו בקרקע עברו עוד  24שניות.
ובכן ,זמן הטיסה הוא:
 155שניות =  2:35דקות
 182שניות =155+3+24
מכיוון שהיה זה סיבוב שני (המקסימום  240שניות) ,תשובה  IIנכונה.
אלו היה זה סיבוב שלישי ואילך ,בו המקסימום  3:00דקות ( 180שניות) תשובה  Vהיתה נכונה.
אלו היה הטיסן נעלם ליותר מ 10 -שניות ,תשובה  IIIהיתה נכונה.
שאלה 3
מתחרה העלה טיסן ד 2לאויר ובמשך השיגור נתקל החוט בחוט של מתחרה אחר.
לאחר השחרור ,גלש הטיסן בסטולים במשך  0:17דקות עד שנעצר (במפץ זכוכיות אדיר) בקומה
 54של גורד שחקים .כמה נקודות ירשמו למתחרה?
.I
.II
.III
.IV
.V

 17נקודות או ניסיון טיסה.
 17נקודות.
 0נקודות או טיסה חוזרת.
 0נקודות או נסיון טיסה.
 0נקודות.

הסבר:
זו שאלה פשוטה יחסית:
במחלקה ד -2לא קיים חוק "חוט בחוט" אך קיימת מגבלת זמן של מינימום (חוק  20שניות) (וכן
במ ,2וג – .)2לכן המתחרה יכול לממש את זכותו לנסיון טיסה (אם עדיין לא מימש אותו בסיבוב
הנוכחי).
החוקה קובעת כי סיום הטיסה נחשב גם במקרה של פגישה במכשול המסיימת לחלוטין את
הטיסה (עצירת הטיסן) ,ולכן תשובה  Iהיא הנכונה.
גם במקרה והיה זה טיסן ד ,-1היתה  Iהתשובה הנכונה וזאת כדוגמה למחלקות הפנימיות ד ,1ג-1
 ,מ 1שגם בהן קיים חוק מינימום זמן של  20שניות "וחוט בחוט" ב ד( .1כאן ההנחה היא
שהמתחרה הצליח לצאת ממצב ה"חוט בחוט" ,בחר להמשיך ולהטיס ולכן הגיע למצב בו הוא
יכול לבחור בין תוצאה של  17נקודות או נסיון טיסה – תשובה  IVלא נכונה).
שאלה 4
חשב את תוצאתו של המתחרה הבא (במחלקת מ)-2
סיבוב  3:24 :1דקות.
סיבוב  0:56 :2דקות בנסיון הראשון .ו 2:47 -דקות בטיסה חוזרת (מאושר ע"י הבורר).
סיבוב  3:06 :3דקות.
סיבוב  2:41 :4דקות.
סיבוב  0:36 :5דקות.
.I
.II
.III

 637נקודות.
 736נקודות.
 754נקודות.

-25.IV
.V

 748נקודות.
 1154נקודות.

הסבר:
זוהי שאלת חישובים .בסיבוב השני יש לקבל את התוצאה שנעשתה באישור הבורר כטיסה חוזרת
(ולא משנה הסיבה).
יש לבדוק שהתוצאות לא חורגות מהמקסימום האפשרי ,כלומר לא עוברות במקרה של מ -2את
ה 240 -נקודות בסיבוב הראשון והשני ו 180 -נקודות בשאר הסיבובים.
בשאלה זו בסיבוב הראשון במחלקת מ -2התוצאה תקנית ,גם שאר התוצאות תקניות חוץ מסיבוב
שלישי שבו רשום  ,3:06יש לעגל במצב זה למקסימום האפשרי  3:00דקות ,סיכום הנקודות אם
כן:
 748שניות =204+167+180+161+36
ומשום כך התשובה הנכונה היא .IV
אם תחושב התוצאה בטעות כולל  6השניות הנוספות מסיבוב  3נקבל את תשובה .III
אם יבוצע חיבור של הדקות בהתייחס אליהן כ 100 -שניות כל אחת (ולא  60כפי שצריך להיות)
נקבל את תשובה .V
שאלה 5
מתחרה ח -2זרק את טיסנו ,בנסיון ראשון בסיבוב שני בתחרות ,כשבסוף הטיפוס התקפל רק גף
אחד והשני נשאר פתוח .לאחר  2:28דקות מרגע הזריקה פעל הצינוח .מהי תוצאת המתחרה ,אם
זמן הטיפוס היה  18שניות ועברו  16שניות מהרגע הצינוח לנגיעתו בקרקע?
.I
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 0נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 180נקודות.
 164נקודות.
 166נקודות וזכות לטיסה חוזרת.
 148נקודות וזכות לנסיון הטסה.
הסבר:
גם כאן כמו בשאלה  2יש להסיר את הנתונים המבלבלים .זמן הטיפוס בטיסני ח -2מוגבל בחוקה
ל  30שניות – זמן הטיפוס חוקי ולכן לא נתייחס אליו ואל בעיית "הגף הפתוח" שאינה רלוונטית
למדידה.
אין צורך להוסיף את זמן הטיפוס משום שהשאלה אומרת" :לאחר  2:28דקות מרגע הזריקה" אך
יש להוסיף את הזמן מהצינוח לנחיתה.
 148שניות= 2:28דקות
 164שניות=148+16
ולכן תשובה  IIIהיא הנכונה.
תשובה  IIיבחר נבחן שיוסיף את זמן הטיפוס לזמן הכללי בטעות.
בתשובה  Iאו  Vיבחר נבחן שיתייחס לזמן הטיפוס או בעיית הגף כמניע לטיסה חוזרת או נסיון
טיסה ,בטעות.

-26שאלה 6
מתחרה מתחיל הטיס את טיסן ה  P-30שלו בתחרות .עקב חיבור רופף התנתק הגה הכיוון
מהטיסן  ,לאחר  5שניות .למרות זאת הטיסן המשיך לטוס ללא הגה הכיוון ועשה תוצאה
מקסימלית .למתחרה ירשם:
.I
.II
.III
.IV
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 180נקודות.
 5נקודות או ניסיון טיסה.
 0נקודות וזכות לניסיון טיסה.
 0נקודות ,טיסה פסולה.
 180נקודות וזכות לטיסה נוספת.
הסבר:
זוהי שאלה פשוטה  -נבחן שיזהה כי מדובר במחלקת  P-30ידע שבמחלקה זו אין ניסיונות טיסה
ולכן תשובות  IIו III -אינן נכונות.
עקב הנתקות הגה הכיוון (או כל חלק אחר)  -הטיסה פסולה  -תשובה  IVנכונה.
שאלה 7
מתחרה ד 2העלה את טיסנו ,כאשר לקראת השחרור זרק את חוט ההטסה .הטיסן טיפס  10שניות
בתוך טרמיקה שלאחריהן השתחרר מהטבעת והדגלון נפל .לאחר מכן ,גלש  2:46דקות .תוצאת
המחרה בסיבוב הינה:

.I
.II
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 166נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 0נקודות  -טיסה פסולה.
 146נקודות.
 176נקודות.
 166נקודות.
הסבר:
החוקה מאפשרת זריקת חוט הטסה (ללא מגליל או חפץ נוקשה המחובר אליו) ולכן הטיסה
תקנית ,מרגע שהמודד מזהה את שחרור הטיסן (נפילת הדגלון) .מרגע שהשתחרר ,הטיסן גלש 166
שניות ולכן תשובה  Vנכונה.
אין להוסיף את  10השניות בין שיחרור החוט מידי המתחרה לבין נפילת הדגלון – זמן זה נחשב
מבחינתינו כמודדי זמן ,כזמן בו עוד לא החלה טיסתו החופשית של הטיסן .מי שבחר להוסיף זמן
זה ,בטעות ,יבחר בתשובה .IV
שאלה 8
מתחרה ד 1העלה את טיסנו כשלפתע השתחרר החוט מתוך המגליל.
הטיסן החל לגלוש עם החוט והדגל .לאחר  15שניות השתחררה הטבעת ,הדגל נפל והטיסן גלש 56
שניות עד לנגיעתו בקרקע .כמו כן ,במשך  15השניות בהם הטיסן גלש עם החוט המתחרה רץ
לכיוון המרכז וצעק "ניסיון טיסה ,ניסיון טיסה !!!".

.I
.II
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 0נקודות.
 0ונסיון טיסה.
 56נקודות.
המתחרה יכול לבחור בין תשובה  Iלטיסה חוזרת.
המתחרה יכול לבחור בין תשובה  IIלתשובה .III
הסבר:
בשאלה זו אנו פוגשים בבעיית "איבוד מגע עם הטיסן" .במקרה שכזה המתחרה זכאי לנסיון
טיסה אם הצהיר על רצונו בכך .תשובה  IIהיא הנכונה.

-27אם מודד הזמן היה מתחיל במדידת הזמן ,לא היתה מתאפשרת למתחרה ה"זכות" לבקש נסיון
טיסה ומדידת הזמן הייתה רשמית .במקרה זה תשובה  IIIהיא הנכונה .יודגש כי לא ניתן לבחור
בדיעבד "באפשרות הטובה מבין השתיים" .
שאלה 9
בהמשך לשאלה הקודמת :המתחרה חוזר בשארית כוחותיו למרכז ,מחבר את המתקנים מעלה
את הטיסן נשמע צפצוף לסיום הסיבוב ולאחר  2שניות משתחרר הטיסן מהחוט.
מה ירשם למתחרה בסיום הסיבוב ,אם בטיסה זו הטיסן גלש  2:02דקות?
.I
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 120נקודות.
 2נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 0נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 0נקודות.
 56נקודות.
הסבר:
הטיסן שוחרר לאחר תום הסיבוב ולכן טיסה זו אינה נחשבת .בטיסה זו למתחרה מגיע  0נקודות
– תשובה  IVנכונה.
טיסה זו שבוצעה כנסיון שני נחשבת כסופית ,כלומר ,מחליפה את הראשונה.
שאלה 10
מתחרה מ -1הטיס את טיסנו .המנוע עבד  4.1שניות ואז החל הטיסן לגלוש בסטולים.
לאחר  25שניות גלישה ,פגע הטיסן בחוט הטסה של מטיס ד.2
הטיסן טס בסה"כ  1:09ונחת .מהי תוצאת המתחרה ?

.I
.II
.III
.IV
.V

 69שניות ונסיון טיסה.
 65שניות וטיסה חוזרת.
 0שניות וטיסה חוזרת.
 69שניות וטיסה חוזרת.
 0שניות וטיסה חוזרת.
הסבר:
ראשית ,זמן המנוע המקסימלי במחלקת מ -1הינו  10.09שניות ולכן זמן המנוע של הטיסה הנ"ל
חוקי( .אם היה מדובר במ – 2הזמן אינו חוקי).
במהלך הטיסה פגע הטיסן בחוט הטסה של טיסן אחר ולכן המתחרה זכאי לטיסה חוזרת –
תשובה  Iאינה נכונה.
זמן הטיסה שנמדד כולל את זמן פעולת המנוע ולכן מי שיחשב את זמן הטיסה הכולל ללא זמן
פעולת המנוע יקבל תוצאה מוטעית של  65שניות – תשובה  IIאינה נכונה.
גם לאחר פגיעת הטיסן בחוט ההטסה ,אין להפסיק את מדידת הזמן ולכן יש לחשב את זמן
הטיסה הכולל עד נחיתת הטיסן ולכן תשובה  IVנכונה.
שאלה 11
מתחרה ג -2הטיס את טיסנו.
במהלך הגלישה פגע הטיסן בטיסן אחר.
המתחרה ביקש לבצע טיסה חוזרת ,אך הבורר לא היה נוכח במקום.
האם למודד הזמן סמכות לתת למתחרה טיסה חוזרת ?

.I
.II
.III

אין למודד הזמן זכות לאשר טיסה חוזרת ולכן על המתחרה לאתר את הבורר.
מודד הזמן מסוגל לאשר טיסה חוזרת ולכן ניתן לבצעה.
ניתן לאפשר טיסה חוזרת אך הטיסה לא תחשב כרשמית עד שהבורר יאשרה.

-28.IV
.V

המקרה הוא מקרה בו המתחרה זכאי לנסיון טיסה ולכן יש למודד הזמן זכות לאשר את
הטיסה.
מודד הזמן זקוק לאישור בורר על כל החלטה בשטח.
הסבר:
בשאלה זו נדונה סמכותו של מודד הזמן והקף שיקול הדעת המוטל עליו .מוגדר היטב בחוקה,
שמודד הזמן אינו רשאי לאשר טיסות חוזרות .אין זה אומר שמודד הזמן אינו רשאי לתת את
הזכות לביצוע טיסה שכזו .לכן על מודד הזמן לתת אישור לביצוע הטיסה וללכת לבורר לשם
אישור רישמי של הטיסה – תשובה  IIIנכונה.
שאלה 12
במהלך טיסה של ג -2בסיבוב הראשון (לאחר  7.1שניות זמן פעולת המדחף) החל הטיסן לגלוש.
לאחר  49שניות גלישה ,פגע הטיסן בציפור ובשל כך החל לבצע סטולים במהלך  1:20דקות.
המודד איבד את הטיסן למשך  9.9שניות ולאחר מכן ,איתר אותו והמשיך במדידה עוד  40שניות.
המודד איבד את הטיסן שנית למשך של  10.6שניות ושוב מצא אותו למשך של  20שניות עד נחיתת
הטיסן .מהי תוצאת המתחרה ?

.I
.II
.III
.IV
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 186נקודות.
 185נקודות.
 176נקודות.
 196נקודות.
 210נקודות.
הסבר:
שאלה זו הינה שאלת חישוב אופיינית ויש לעבור על הכתוב שלב שלב:
ברגע שכתוב ג -2אנו יודעים שזמן המקסימום הינו  3:00דקות ו 4:00 -דקות בסיבובים ראשון
ושני .ואכן ,רשום בהמשך השאלה שהטיסה ארעה בסיבוב ראשון .נתון לנו שהמדחף פעל 7.1
שניות .זהו מקרה אופייני של נסיון בילבול בין מחלקות .אם המחלקה הייתה מ -2הרי שאז זמן
המנוע לא היה חוקי .ב -ג -2אין מגבלה על זמן פעולת המנוע.
פגיעת הטיסן בציפור אינה נחשבת (למרות שאין אשמת מתחרה) ויש להמשיך למדוד באופן רגיל.
גם ביצוע הסטולים אינם קשורים לחוקי מדידה.
באיבוד טיסן למשך  9.9שניות יש להמשיך במדידה ,שהרי לא עברו עדיין  10שניות (על פי חוק 10
השניות).
באיבוד השני של  10.6שניות המודד מפסיק את פעולת שעון העצר לאחר  10שניות ומורידים את
 10השניות כך שזמן הטיסה הוא זה שנמדד עד איבוד הטיסן (לא כולל  10.6שניות).
ובכן זמן הטיסה הכולל הוא:
 186נקודות= 7.1+49+80+9.9+40
תשובה  Iנכונה.
אם חישוב הזמנים היה מתבצע לאחר שבוצע עיגול עשיריות השנייה ,אזי היתה מתקבלת תשובה
 .IIיש להדגיש ,שעיגול הזמנים (ללא קשר אם מדובר בזמן טיסה או זמן מנוע) יש לבצע רק לאחר
ביצוע כל הפעולות החשבוניות.
שאלה 13
אורכו של המגליל הוא  25ס"מ .אורך החוט  49מטר ו 50 -ס"מ .קוטר הטבעת הוא  5ס"מ .למגליל
בקצהו קשורה רצועה באורך  25ס"מ למניעת בריחת המגליל בזמן השיגור .האם המגליל חוקי ?

.I
.II
.III
.IV
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כן ,אורך החוט קצר מ 50 -מטר כי הרצועה לא שייכת.
כן ,המגליל ,החוט והטבעת יחדיו קצרים מ 50 -מטר.
לא ,אין לחבר למגליל הארכה (הרצועה).
לא ,אורכם הכולל של כל אביזרי המגליל גדול מ 50 -מטר.
מכיוון שאורכו הכולל של המגליל ארוך רק ב 5 -ס"מ של הטבעת ניתן לאשר את המגליל.

-29הסבר:
זוהי שאלה הבאה ללמוד על ידיעותיו הכלליות של המודד הזמן .שאלות מסוג זה הינן מעטות אך
לרוב הינן פשוטות הרבה יותר משאלות ה"חישובים".
על פי החוקה אורך המגליל נמדד על פי כל חלקיו ללא קשר לתיפקודם השונה .יש לחבר את אורכי
כל החלקים המוזכרים בשאלה ומתקבל שאורך המגליל  50מטר ו 5 -ס"מ .אורך זה חורג
מהמגבלות הרשומות בחוקה (ללא קשר לחריגה –ב  5ס"מ או ב  5מטר) לכן תשובה  IVנכונה.
שאלה 14
בתחרות גילשונים הצליחו שני מתחרים להשיג את התוצאות הבאות:
מתחרה א'1:00 ,0:54 ,1:00 ,1:00 ,0:04 :
מתחרה ב'0:46 ,1:00 ,1:00 ,1:00 ,0:57 :
מי המנצח בתחרות במקרה שרק הם עשו תוצאות מקסימום?
.I
.II
.III
.IV
.V

מתחרה ב' כי אצלו התוצאה של כל חמשת הסיבובים גבוהה יותר
מתחרה א' ,כי אצלו רואים את שיפור הרב ביותר
יש לבצע טיסת המשך  Fly-Offעל מנת לקבוע
אין לבצע טיסות המשך  Fly-Offאלא להשתמש בטיסות הנוספות
יש לפנות לבורר
הסבר:
בשאלה זו מוצגת בעייה חוקתית שהפתרון עליה פשוט .אם היה מדובר במתחרי מחלקות
"רגילות" (כמו ד ,-1ד -2וכו') היה ברור ,שאם מסכמים את תוצאות המתחרים ונוכחים לדעת
שישנם שני מתחרים המדורגים בראש התחרות עם תוצאות זהות ,יש לבצע  .Fly-Offמכיוון
שהמדובר בגלשונים ,ייתכן שמצב שונה ,שהרי כאן אין לחבר את כל התוצאות ,כי אם לחבר רק
את שלוש הטיסות הטובות ביותר .במקרה הנ"ל שלושת הטיסות הטובות ביותר של שני
המתחרים מניבות תוצאה זהה של  180נקודות .נשאלת השאלה האם גם בגלשונים מבצעים Fly-
 Offאן שמשתמשים בשאר הטיסות לקבוע את המנצח.
התשובה הנכונה היא תשובה  – IIIגם בגלשונים יש לבצע .Fly-Off
שאלה 15
מתחרה מ -2הפעיל את מנועו למשך  4.1שניות .לאחר מכן שיגר את הטיסן .לאחר  4.03שניות
נכבה המנוע והטיסן החל לגלוש .לאחר  2:00דקות פגע הטיסן בעץ ונעצר עליו למשך  3שניות.
לאחר מכן המשיך לגלוש ללא דיהדרל במשך  20שניות .מהי תוצאת המתחרה ?
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 0נסיון טיסה.
 124נקודות.
 127נקודות.
 147נקודות.
 120נקודות.
הסבר:
זוהי שאלה מבלבלת שנועדה "להפיל" את אלו שלא קוראים אותה עד סופה .ידוע ,שמקסימום
זמן המנוע בטיסני מ -2הינו  4.09שניות .לכן מי שקורא רק את משפט הפתיחה עשוי לחשוב
שהתשובה הנכונה היא תשובה  .Iאך לא כך הדבר .אם ממשיכים לקרוא את השאלה נוכחים
להבין שזמן הפעולה של  4.1שניות התרחש על הקרקע לפני השלכת הטיסן .לכן יש להתייחס לזמן
המנוע של  4.03שניות כאל הזמן הנכון (והחוקי).
פגיעת הטיסן בעץ מסיימת את זמן הטיסה וזאת בשל העצרותו המוחלטת של הטיסן .לכן שלושת
השניות בהן היה הטיסן מונח על גבי העץ ,אינן נחשבות לזמן טיסה.
תוצאת המתחרה היא:
 124נקודות=4+120
תשובה  IIנכונה.
במקרה שהנבחן היה מתחשב בכך שהטיסן איבד דיהדרל ,עליו לבחור בתשובה  0 – Iונסיון טיסה
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בנק השאלות
בנק שאלות זה מכיל את כל שאלות החוקה הקיימות במשרדי קלוב התעופה לישראל .לצורך
מעבר של מבחן החוקה עליך להבין שאלות אלו ופתרונן .מומלץ לפתור את השאלות באופן עצמאי
ולהעזר בפתרונות המובאים בסוף החוברת כדי לעמוד על מידת ידיעותיך.
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 .1מתחרה ד -2העלה טיסן ובמשך השיגור נתקל בחוט של מטיס אחר ,הטיסן השתחרר וטס
במשך  2דקות ו 36 -שניות ,הטיסנאי יקבל:
המתחרה יכול לדרוש שהטיסה תחשב 156 ,נקודות.
זכאי לטיסה חוזרת או  156נקודות.
זכאי לנסיון טיסה.
תוצאתו היא  156נקודות ואינו זכאי לטיסה נוספת.
יש להפעיל שיקול דעת בורר.
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 .2מתחרה ג -2הכין את טיסנו לשיגור ,והודיע למודד הזמן על ביצוע טיסה רשמית ,כשלפתע
נשמע הצפצוף לסיום הסיבוב .מיד לאחר מכן זרק המתחרה את טיסנו לאויר .הטיסן גלש במשך
 1:47דקות.
התוצאה שתרשם הינה  107נקודות.
המתחרה זכאי לניסיון טיסה.
התוצאה שתרשם הינה  0:00נקודות.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת.
אם זרק המתחרה את טיסנו לפני תחילת הצפצוף טיסתו תחשב כרשמית.
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 .3טיסות נוספות ( ,)Fly-Offנערכות:
בכל תחרות בה מספר מתחרים מדורגים בראש הטבלה עם תוצאה זהה.
בכל תחרות.
בכל תחרות ששני מתחרים משיגים את מקסימום הנקודות.
בכל מקרה שמזג האויר נח לטיסות נוספות.
ע"פ החלטה של רכזי הסניפים בשטח.
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 .4טיסן מ -2שוגר לאוויר ומנועו פעל למשך  3.8שניות ,הטיסן לאחר מכן גלש למשך  2:40דקות
נוספות ואז פגע באדם ונעצר .תוצאתו היא:
טיסה חוזרת.
 160שניות.
ניסיון טיסה.
 165שניות.
 164שניות.
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 .5מתחרה ד 1העלה את טיסנו בטרמיקה ומהמתח ,נשמט המגליל מידי המתחרה .לאחר כ-10
שניות הטיסן השתחרר מהחוט וגלש בטרמיקה שתיים וחצי דקות.
הטיסה מוגדרת כניסיון טיסה והמתחרה יזכה לניסיון נוסף.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת ,מפני שהדבר לא היה באשמתו.
הטיסה פסולה מפני שאסור לזרוק מגליל.
הטיסה תחשב כמקסימום ,מכיון שהטיסן דאה מעבר ל -2דקות לאחר שחרורו.
התוצאה שתרשם -אפס וזכאי לניסיון טיסה.
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 .6מה מהדברים הבאים אינו חובתו של מודד הזמן:
לעזור לבורר התחרות בעניינים שיפוטיים
למדוד זמן על פי התראה מהמתחרים.
להוות סמכות אכיפה שיפוטית.
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להזניק את טיסני המתחרים.
להיות במרכז במהלך הסיבוב
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 .7טיסן ד -2גלש במשך  0:56דקות עד שנעלם מעין המודד ,לאחר  8שניות שב המודד לראותו,
לאחר  32שניות נוספות נעלם הטיסן מעיני המודד ל -11שניות ,לאחר שהופיע שוב המשיך הטיסן
לגלוש במשך  1:05דקות עד לנחיתה .התוצאה בסוף הסיבוב תהיה:
 107נקודות.
 64נקודות.
 96נקודות.
 172נקודות.
 212נקודות.
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 .8בטיסן ד -1הופעל הטימר לאחר  58שניות של גלישה חופשית ,והטיסן החל בצינוח כלפי
הקרקע ללא טיסה אופקית ,כך שרק אחרי  0:59דק' נוספות לאחר הפעלת הטיימר הגיע לקרקע.
מה ירשם למתחרה?
 117נק'.
 58נק' או נסיון טיסה.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת והתוצאה היא  117נק'.
המתחרה זכאי לנסיון טיסה נוסף והטיסה תחשב כ 0 -נק'.
המתחרה זכאי לנסיון טיסה נוסף או לבחור ב 117 -נק'.
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 .9טיסה חוזרת תחשב כחוקית בתנאי:
שתימדד באישור מודד הזמן.
שתימדד עד לסוף הסיבוב.
שתימדד עד לסוף ההפסקה.
שהבורר מסתכל עליה.
שהבורר אישר אותה אפילו אם בוצעה טרם אישורו.
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 .10טיסן מנוע חופשי ,מ ,-2טיפס ,בסיבוב ראשון ,עם מנוע מרגע השיגור במשך  4:03שניות.
לאחר שכבה המנוע המשיך לדאות במשך  196שניות ,לאחר מכן נעלם למשך  11שניות ,הופיע
שוב וצנח כשהגיע למקסימום .כמה נקודות ירשמו לזכות המטיס?
 200נקודות.
 180נקודות.
 0נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.
 211נקודות.
 195נקודות.
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 .11מגלילו של מתחרה אשר זכה במקום שני בתחרות ד -1נמדד בתום התחרות ואורכו כולל
הטבעת והמגליל היה  50.17מטר במתח של  5ק"ג.
יש לפסול את תוצאת טיסתו האחרונה של המתחרה בתחרות .לגבי תוצאות
סיבובים קודמים יהנה הטיסנאי מהספק שאורך המגליל היה חוקי.
יש לפסול את המתחרה ותוצאתו בתחרות תהיה אפס נקודות מאחר שהוא אחראי
לחוקיות המגליל במהלך התחרות כולה.
יש לאשר את תוצאת המתחרה מאחר שאורך החוט ללא המגליל (שאורכו 0.30
מטר) רק  49.87ואורך זה מותר ע"פ החוקה.
אין למדוד מגלילים אחרי ההטסה אלא רק לפני הטיסה כדי שיהיה ברור שהמתחרה
מטיס עם מגליל חוקי.
מכיוון שאורכו של המגליל גדול בפחות מ 20 -ס"מ מהאורך הקבוע בחוקה מגלילו
חוקי.
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 .12טיסן ד -2בטיסה רשמית ,גלש במשך  31שניות ואז נכנס פתאום לסטולים ,מהם יצא אחרי
 19שניות ,הטיסן המשיך לגלוש במשך  21שניות נוספות ואז נעלם מעיני המודד ל -9שניות.
מששב להראות על ידי המודד המשיך הטיסן לגלוש במשך  1:22דקות ואז נעלם למשך 10.3
שניות ,לאחר מכן המשיך לגלוש במשך  1:03דקות ואז היה צינוח והטיסן נחת כעבור  14שניות
מהצינוח .התוצאה הרשמית תהיה:
 249נקודות.
 180נקודות.
 71נקודות.
 172נקודות.
 162נקודות.
 .13מספר ניסיונות הטיסה ,בכל טיסה רשמית ,במחלקות הטיסנים החופשיים הם:
לכל מתחרה הזכות לבצע מספר נסיונות טיסה בלתי מוגבל בתנאי שיעשה זאת עד
תום הסיבוב.
לכל מתחרה הזכות לבצע טיסה שלישית בכל סיבוב הטסה ,במידה וטיסותיו
הראשונה והשניה הוגדרו כניסיונות טיסה.
לכל מתחרה הזכות לבצע ניסיון טיסה נוסף אחד בכל סיבוב הטסה על פי בחירתו.
לכל מתחרה הזכות לבצע ניסיון טיסה נוסף בכל סיבוב הטסה ,במידה שטיסתו
הראשונה הוגדרה כניסיון טיסה על ידי מודד הזמן או הבורר.
רק הבורר יכול לאשר מתן נסיונות טיסה.
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 .14סכם את תוצאתו הסופית של מתחרה מ -2אשר השיג את התוצאות הבאות בחמשת
הסיבובים:
סיבוב  3:58 - 1דקות
סיבוב  0:49 - 2שניות
סיבוב  1:46 - 3שניות
סיבוב  2:59 - 4דקות
סיבוב  0:37 - 5דקות
529
551
469
849
609
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 .15מתחרה מ -2הטיס את טיסנו ,בסיבוב שני ,הטיסן נסק במהירות מדהימה במשך  6.9שניות,
עד לכיבוי המנוע .לפתע הטיסן נכנס לצלילה חזקה לאזור קו המרכזים והמתחרה הפעיל את
מכשיר הרדיו (שלט רחוק) שברשותו וגרם לצינוח הטיסן .מה ירשם למתחרה אם עד לנגיעה
בקרקע נמדדו לטיסן  53שניות?
 53נקודות וניסיון טיסה.
 0נקודות טיסה פסולה -אסור להפעיל מכשירי שלט בטיסן מ.-2
 0נקודות וניסיון טיסה.
 53נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 53נקודות בלבד.
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 .16מתחרה ד -2הטיס טיסן ,החוט נקרע לפני השחרור ,הדגלון השתחרר לאחר כמה שניות
והטיסן טס בלעדיו עד לקרקע.
המתחרה זכאי לניסיון טיסה נוסף בשל איבוד מגע עם החוט.
טיסתו תחשב כטיסה רשמית ויש למדוד את זמן הטיסה מרגע נפילת הדגלון.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת .טיסתו של המתחרה פסולה  -המגליל לא עמד ב-5
ק"ג.
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ברגע קריעת החוט יש להפסיק מדידה ולקרוא לבורר שיפסוק.
טיסתו תחשב רשמית ויש להתחיל למדוד מרגע שנקרע החוט.
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 .17בסיבוב ראשון טיסן מנוע חופשי (מ )-2טס עם מרגע השיגור במשך  5.0שניות .לאחר שכבה
המנוע ,המשיך לדאות  95שניות ,לאחר מכן נעלם מאחורי בניין רב קומות למשך  11שניות ,הופיע
שוב וצנח כשהגיע למקסימום .כמה נקודות ירשמו לזכות המתחרה?
 0נקודות וטיסה פסולה.
 100נקודות.
 0נקודות ונסיון טיסה.
 180נקודות.
 240נקודות.
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 .18מתחרה ד -1הטיס טיסן ,בנסיון השני חוט ההטסה נקרע .לאחר  125שניות השתחרר הדגלון
מהטיסן והטיסן המשיך לגלוש  37.4שניות .המתחרה יקבל:
 37נקודות.
 120נקודות.
 37נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.
 38נקודות.
 125נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
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 .19טיסן ד -2גלש  41שניות ,ופגע בטיסן ד -2אחר שהיה בצינוח .הטיסן יצא מהפגיעה תוך איבוד
גובה ,והמשיך לגלוש עוד  35שניות ,עד לנחיתה .תוצאת הסיבוב היא:
 1:16דקות וזכות לטיסה חוזרת.
 0:00דקות וזכות לניסיון טיסה.
 41שניות וזכות לטיסה חוזרת.
 76שניות וזכות לניסיון טיסה.
 1:16דקות ,ללא זכות לטיסה נוספת.
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 .20חשב את תוצאתו הסופית של המתחרה הבא (במחלקת ג:)-2
סיבוב  3:35 1-דקות.
סיבוב  0:59 2-דקות בניסיון הראשון ו -1:35בטיסה חוזרת (מאושר ע"י הבורר)
סיבוב  2:50 3-דקות.
סיבוב  3:00 4-דקות.
סיבוב  1:08 5-דקות.
 728נקודות.
 687נקודות.
 723נקודות.
 782נקודות.
 693נקודות.
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 .21הזמן לביצוע טיסות חוזרות יהיה:
על המתחרה להודיע למודד כאשר יהיה מוכן לביצוע הטיסה.
יש לבצע טיסה חוזרת עם תום התחרות.
טיסות חוזרות מבוצעות רק בהפסקות שבין הסיבובים.
אין מגבלת זמן לביצוע טיסה חוזרת.
יש לבצע טיסה חוזרת במהלך הסיבוב ,אלא אם הבורר קבע אחרת.
 .22מתחרה ח -2הטיס את טיסנו .המנוע עבד במשך  22.2שניות וזאת בשל עצירת המנוע על ידי
מגביל האנרגיה (לימיטר) .הטיסן החל לגלוש בסטולים ולאחר  25שניות גלישה ,פגע הטיסן בחוט
הטסה של מטיס ד .-2הטיסן גלש עוד  1:09ונחת .מהי תוצאת המתחרה בסיבוב?
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 69שניות וטיסה חוזרת.
 69שניות ונסיון טיסה.
 0וטיסה חוזרת.
 47שניות וטיסה חוזרת.
 116שניות וטיסה חוזרת.
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 .23מתחרה ד -2הטיס את טיסנו כשחוט ההטסה נקרע לפני השחרור ,הדגלון השתחרר לאחר
כמה רגעים והטיסן טס בלעדיו עד לנגיעתו בקרקע .מה יקבל המתחרה?
יש לאפשר למתחרה ניסיון טיסה במקרה ונותר לו עוד אחד.
זוהי טיסה פסולה עקב קריעת החוט ,מבחינה בטיחותית.
זוהי טיסה רשמית ויש למדוד את הטיסה מרגע קריעת החוט.
זוהי טיסה רשמית ויש למדוד את הטיסה מרגע נפילת הדגלון.
הטיסה פסולה מכיוון שהחוט לא עמד בעומס של  5ק"ג (הוא נקרע).
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 .24טיסן ג -1שוגר לאוויר בסיבוב שני בתחרות ,כשבסוף הטיפוס התקפל רק גף אחד של
הפרופלור והשני נשאר פתוח ,לאחר  48שניות מרגע הזריקה פעל הצינוח .מהי התוצאה בסיבוב
זה ,אם עברו  16שניות מרגע הצינוח ועד לנחיתה הסופית.
 0נקודות.
 64נקודות.
 48נקודות.
 66נקודות.
 48נקודות או נסיון טיסה.
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 .25מדידת זמן בטיסני:
ג -2מתחילה מרגע גמר הטיפוס ,ובמ -2מרגע ההשלכה מהיד.
ג -2מתחילה מרגע ההשלכה מהיד ,ובמ -2מרגע ההשלכה מהיד.
ג -2מתחילה מרגע ההשלכה מהיד ,ובמ -2מתום פעולת המנוע.
ג -2מתחילה מרגע ההשלכה מהיד ,ובמ -2מתחילת פעולת המנוע.
ג -2מתחילה מרגע ההשלכה מהיד ,ועד פעולת מתקן הצינוח ,ובמ -2מרגע ההשלכה
עד נגיעת הטיסן בקרקע.
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 .26לטיסן מ -2ניתק דיהדרל במהלך הטיסה.
המטיס זכאי לתוצאה עד לנפילת החלק ולטיסה חוזרת.
הטיסה פסולה בגלל תקנות הבטיחות במ.-2
הטיסה צריכה להימדד עד תומה ,והתוצאה שמתקבלת תירשם בטופס.
תוצאת הטיסה תרשם  0והמטיס זכאי לניסיון טיסה.
ממשיכים במדידה בתנאי שהטיסן עדיין עומד במגבלות חוקת הטיסנאות (משקל
ומשטחים).
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 .27מתחרה ד -2הטיס טיסן עם כנף של חברו( ,שהתחרה איתה גם כן) והצליח להוציא את
התוצאות:
סיבוב 3:00 :1
סיבוב 3:00 :2
סיבוב 2:05 :3
סיבוב 1:45 :4
סיבוב .1:50 :5
המתחרה הודה בכך בתום הסיבוב ה ,3 -תוצאתו בתחרות:
 854נקודות
 485נקודות
 0נקודות
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על המתחרה לחזור על שלושת הטיסות הראשונות עם טיסן אחר.
 215נקודות.
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 .28במהלך טיסה של ג -2בסיבוב הראשון (לאחר  7.1שניות זמן פעולת המדחף) החל הטיסן
לגלוש .לאחר  49שניות גלישה ,פגע הטיסן בציפור ובשל כך החל לבצע סטולים במהלך .1:20
המודד איבד את הטיסן למשך  9.9שניות ולאחר ,איתר אותו והמשיך במדידה עוד  40שניות.
המודד איבד את הטיסן שנית למשך של  10.6שניות ושוב מצא אותו למשך של  20שניות עד
נחיתת הטיסן .מהי תוצאת המתחרה ?
 186נקודות.
 185נקודות.
 176נקודות.
 196נקודות.
 210נקודות.
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 .29מתחרה ג -2שיגר את טיסנו ,בסיבוב ראשון ,אך הטיסן נתקל בחוט של מתחרה ד -2סמוך ,כך
שחוט המתקנים שלו נקרע והטיימר לא החל בפעולתו .הזמן שנמדד עד "לאיבודו"  3:16דק' .מה
תוצאת המתחרה?:
 316נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 180נקודות וזכות לטיסה חוזרת.
 180נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 210נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 196נקודות וזכות לטיסה חוזרת.
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 .30מדידת זמן בטיסני:
ח -2מתחילה מרגע השיגור מהיד ,ובד -2מהזנקת הטיסן.
ח -2מתחילה מרגע השיגור מהיד ,ובד -2מתום פעולת הבאנט.
ח -2מתחילה מרגע גמר הטיפוס ,ובד -2מרגע נפילת הדגלון.
ח -2מתחילה מרגע השיגור מהיד ,ובד -2מרגע נפילת הדגלון.
ח -2מתחילה מרגע כיבוי המנוע ,ועד פעולת מתקן הצינוח .ובד -2מרגע נפילת
הדגלון ועד נגיעת הטיסן בקרקע.
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 .31טיסן ג 2נזרק לאויר בסיבוב חמישי ולאחר טיפוס של  1:03דקות הפסיק הטיימר את פעולת
מתקן ה V.I.T -הטיסן ביצע מיד גלגול לימין .עקב גלגול זה הופעל מתקן הצינוח והטיסן החל
לרדת .לאחר  2:35דקות מזריקתו נעלם הטיסן מאחורי עץ למשך  3שניות והופיע שוב ל24 -
שניות ונגע בקרקע .כמה נקודות ירשמו למתחרה?
 155נקודות.
 0נקודות או ניסיון טיסה.
 182נקודות.
 180נקודות.
 210נקודות.
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 .32עקב שיגורו של טיסן ג -2נפל אחד הגפים בהמראה אך הטיסן שהה למשך  1:28דקות ואז
נעלם מאחורי גבעה למשך  30שניות .תוצאתו היא:
 88נק'.
 118נק'.
 0נקודות ונסיון טיסה.
 128נק'.
 158נקודות.
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 .33טיסן מנוע חופשי במחלקת ( F1Cמ )-2נזרק לאויר ,מרגע הזריקה עד כיבוי המנוע עברו 7.09
שניות .הטיסן טס מרגע שיגורו במשך  1:16דקות ,נכנס לענן ונעלם למשך  18שניות ומרגע יציאה
מהענן המשיך בטיסתו עוד  0:23דקות עד נגיעתו בקרקע .זמן הטיסה שירשם למתחרה הוא:
 0נקודות ונסיון טיסה.
 120נקודות.
 116נקודות.
 766נקודות.
 83נקודות.
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 .34תוצאתו הסופית בסיבוב של מתחרה ,אשר השיג את התוצאות הבאות בחמשת הסיבובים
(בטיסנים חופשיים במחלקת ד )-2היא:
סיבוב  1:58 :1דקות.
סיבוב  49 :2שניות.
סיבוב  45 :3שניות.
סיבוב  2:59 :4דקות.
סיבוב  0:37 :5דקות.
 5:28דקות.
 548נקודות.
 369נקודות.
 5:08נקודות.
 428נקודות.
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 .35טיסן ד ,-2בטיסה רשמית ,במהלך הסיבוב השני ,שוחרר ונכנס פתאום לספירלה ,ממנה יצא
אחרי  59שניות ,הטיסן המשיך לגלוש במשך  21שניות נוספות ואז נעלם מעיני המודד ל 9 -שניות.
מששב להראות ע"י המודד המשיך הטיסן לגלוש במשך  1:22דק' ואז נעלם למשך  10.1שניות,
לאחר מכן המשיך לגלוש במשך  0:03דק' ואז היה צינוח .הטיסן נחת כעבור  14שניות מתחילת
פעולת הצינוח .התוצאה הרשמית תהיה:
 171נקודות.
 181נקודות.
 80נקודות.
 180נקודות.
 198נקודות.
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 .36מתחרה מתחיל הטיס את טיסן הד 1שלו בתחרות .עקב הטרמיקה נשמט המגליל מידיו
בטעות ולאחר  5שניות השתחרר הטיסן וגלש  1:43דקות עד לקרקע .למתחרה ירשם:
 148נקודות.
 0נקודות ,טיסה פסולה.
 103נקודות או ניסיון טיסה.
 0נקודות וזכות לניסיון טיסה.
 103נקודות וזכות לטיסה נוספת.
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 .37במחלקת ח -2אסורה הקפיצה בעת השחרור:
כיוון שזה לא יכול לעזור לטיסן.
משום שיהיה הבדל בלחצים.
כיוון שלא ניתן לקבוע במדויק את רגע השחרור.
כדי ליצור תנאי תחרות שווים.
במחלקת ח -2מותרת הקפיצה.
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 .38במחלקת גלשוני גומי וגלשוני קלע:
מותר להשתמש רק בגומי באורך עד  30ס"מ.
בגלשוני הגומי משקל מזערי של  40גרם – כולל גומי ובגלשוני הקלע אורך הקלע
לפחות  15ס"מ.
אסורה קפיצה.
בגלשוני הגומי משקל מירבי של  40גרם – כולל גומי ובגלשוני הקלע אורך הקלע עד
 15ס"מ.
אין הגבלה על זמן הטיסה.
 .39במידה שמתחרה דורש טיסה חוזרת אך קיים ספק האם מגיעה לו טיסה חוזרת:
על מודד הזמן להפעיל שיקול דעת אם לאשר או לא את טיסתו הנוספת.
אין לאפשר ביצוע טיסות חוזרות לפני החלטה סופית האם יש לבצען.
במקרים שבהן תאושר טיסה חוזרת למתחרה בעקבות ערעורו  -יאפשרו לבצע אותה
בתחרות הראשונה לאחר שהאישור התקבל.
רק פסיקת בורר התחרות בשטח קובעת ואין לערער על פסיקתו לכן מצב כזה לא
יתכן.
יש לאפשר לו לבצע את הטיסה ולהעביר את ההחלטה בנושא לאישור הבורר.
 .40נתוני מגליל חוקי הם:
אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד  50מטר במתיחה של  5ק"ג ושטח הדגלון לפחות
 2.5דצמ"ר.
אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד  50מטר במתיחה של  2.5ק"ג ושטח הדגלון
לפחות  5דצמ"ר.
אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד  50מטר ושטח הדגלון לפחות  2.5דצמ"ר.
אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד  50מטר במתיחה של  5ק"ג ושטח הדגלון אינו
משנה.
מגבלת  50מטר ושהדגלון ניתן להבחנה ממרחק של  2ק"מ לפחות.
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 .41מתחרה העלה טיסן  P-30לאויר ובמשך ההזנקה נתקל הטיסן בטיסן של מתחרה אחר.
המתחרה ביקש מהמודד באותו רגע להמשיך במדידה .לאחר מכן ,גלש הטיסן בסטולים עד שנעצר
(במפץ זכוכיות אדיר) בחלון רכב המארגנים כמה נקודות ירשמו למתחרה אם בסך הכל טס
הטיסן במשך  0:17דקות?
 17נקודות או ניסיון טיסה.
 17נקודות.
 0נקודות או טיסה חוזרת.
 0נקודות או נסיון טיסה.
 0נקודות.
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 .42מנוע טיסן ח -2פעל למשך  30.9שניות והטיסן גלש למשך  1:20מרגע שיגורו .תוצאתו היא:
טיסה פסולה ו 0 -נקודות.
ניסיון טיסה ו 0 -נקודות.
רשמית (היות שתבמקרה כזה מעגלים את התוצאה כלפי מעלה)  111נקודות.
 80שניות.
 120שניות.
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 .43טיסן ג -2בטיסה רשמית בסיבוב ראשון ,נסק במשך  11שניות ואז נכנס פתאום לסטולים,
מהם יצא אחרי  19שניות ,הטיסן המשיך לגלוש עוד  148שניות עד שפעל הצינוח ,מרגע הצינוח
ועד לנחיתה עברו עוד  8שניות .תוצאתו בסיבוב תהיה:
 186נקודות.
 167נקודות.

-38.III
.IV
.V

 175נקודות.
 178נקודות.
 180נקודות.
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 .44בתחרות  E-36הצליחו שני מתחרים להשיג את התוצאות הבאות:
מתחרה א'1:00 ,0:54 ,1:00 ,1:00 ,0:04 :
מתחרה ב'0:46 ,1:00 ,1:00 ,1:00 ,0:57 :
מי המנצח בתחרות במקרה ורק הם עשו תוצאות מקסימום?
יש לבצע טיסת המשך (פלייאוף) על מנת לקבוע
מתחרה א' ,כי אצלו רואים את שיפור הרב ביותר
מתחרה ב' כי אצלו התוצאה של כל חמשת הסיבובים גבוהה יותר
אין לבצע טיסות המשך  OFF FLYאלא להשתמש בטיסות הנוספות
יש לפנות לבורר
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 .45למתחרה מגיעה הזכות לבצע טיסה חוזרת במקרים בהם:
בכל מקרה שבו נפגע המתחרה שלא באשמתו והמודד אישר לו טיסה חוזרת.
הטיסן נתקל באדם במהלך טיסתו.
הטיסן נתקל בטיסן אחר או בחוט ההזנקה במהלך טיסתו.
במקרה שחלק מהטיסן ניתק תוך כדי טיסתו.
במקרה שהמתחרה מבקש זאת.
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 .46מטיסן ג -1ניתק דיהדרל ונפל בזמן השיגור.
יש לתת את התוצאה שנמדדה עד נפילת הדיהדרל.
יש להפסיק את המדידה ,לרשום אפס וטיסה פסולה.
יש להמשיך במדידה עד הסוף ולרשום התוצאה.
יש להמשיך במדידה עד הסוף ולרשום התוצאה ולתת טיסה חוזרת.
יש להפסיק את המדידה ,לרשום אפס וניסיון טיסה.
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 .47מתחרה ד -2העלה את טיסנו בניסיון ראשון ונתקל בחוט של מטיס אחר ,כך שהחוט שלו
נקרע והטיסן לא השתחרר .הטיסן ברח עם הטבעת ,הדגל וחלק מהחוט (אורך כל החלקים
המחוברים לטיסן קצרים מ -50מטר) .הזמן שעבר מרגע שנקרע החוט ועד לנחיתתו  1:35דקות.
מכיוון שחוט ההטסה לא במגבלות החוקה ,הטיסה פסולה.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת.
התוצאה היא  1:35והטיסנאי זכאי לניסיון טיסה.
התוצאה היא  95נקודות והמתחרה צריך להחליט האם הוא מעוניין בניסיון טיסה
נוסף.
התוצאה  0:00וניסיון טיסה.
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 .48טיסן (ד )-2טס במשך 2דקות ו -37שניות .התוצאה בנקודות שתירשם תהיה:
מקסימום.
 237שנות.
 39שניות.
 157נקודות.
אם הטיסה בוצעה בסיבוב ראשון התוצאה  240נק' ואם בשאר הסיבובים 180 ,נק'.
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 .49מתחרה ד -2דיווח למודד כי הוא עומד להטיס ,המודד אישר קבלת ההתראה ולאחר זמן מה
לא הצליח להבחין רגע השחרור של הטיסן מהחוט עקב המרחק הרב .כשהסתכל היטב זיהה טיסן
והתחיל למדוד .התוצאה הייתה  2:10עד לרגע נגיעת הטיסן בקרקע .התוצאה שתרשם:
טיסה פסולה שכן לא ראה את רגע השחרור.
המתחרה יקבל  0נק' וזכאי לניסיון טיסה.
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המתחרה יקבל  2:10דק' וזכאי לניסיון טיסה.
המתחרה יקבל  2:10דק' וזכאי לטיסה חוזרת.
המתחרה יקבל  0נק' וזכאי לטיסה חוזרת.
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 .50מתחרה הטיס טיסן ד ,-2בזמן ההמראה נתקל חוט ההטסה בחוט אחר ,הטיסן השתחרר
ושהה באויר  1:46דקות ,תוצאתו היא:
זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם  0נק'.
לא זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם  106נק'.
זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם  146נק'.
לא זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם  146נק'.
זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם  106נק'.
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 .51באלו מהמקרים הבאים זמן המנוע בטיסני מ -1חוקי ,ולא גורר נסיון טיסה?
מודד ב'  11.9שניות.
מודד א'  10.9שניות
מודד ב'  10.2שניות.
מודד א'  10שניות
מודד ב'  9.9שניות.
מודד א'  10.35שניות
מודד ב'  9.45שניות.
מודד א'  10.6שניות
מודד ב'  9.35שניות.
מודד א'  10.9שניות
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 .52מתחרה ג -2זרק את טיסנו ,בנסיון ראשון בסיבוב שני בתחרות ,כשבסוף הטיפוס התקפל רק
גף אחד והשני נשאר פתוח .לאחר  2:28דקות מרגע הזריקה פעל הצינוח .מהי תוצאת המתחרה,
אם זמן הטיפוס היה  18שניות ועברו  16שניות מהרגע הצינוח לנגיעתו בקרקע?
 180נקודות.
 0נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 164נקודות.
 166נקודות וזכות לטיסה חוזרת.
 148נקודות וזכות לנסיון הטסה.
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 .53טיסן במחלקת ג -2שוגר לאוויר .מרגע השיגור ועד לעצירת המדחף עברו  5.5שניות .הטיסן
טס מרגע שיגורו במשך  1:56דקות ,נכנס לענן ונעלם למשך  11שניות ומרגע יציאתו מהענן המשיך
בטיסתו עוד  0:14דקות עד נגיעתו בקרקע .תוצאת המתחרה היא:
 116נקודות.
 127נקודות.
 141נקודות.
אפס וניסיון טיסה.
 181נקודות.
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 .54טיסן ד -1גלש במשך  1:07דקות עד שנעלם מעיני המודד ,לאחר  9שניות שב המודד לראותו,
לאחר  36שניות נוספות נעלם הטיסן מעיני המודד ל 19 -שניות ,לאחר שהופיע שוב המשיך הטיסן
לגלוש במשך  0:07דקות עד לנחיתה .התוצאה בסוף הסיבוב תהיה:
 128נקודות.
 67נקודות.
 103נקודות.
 120נקודות.
 112נקודות.
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 .55מתחרה ג -2הטיס את טיסנו.
במהלך הגלישה פגע הטיסן בטיסן אחר.
המתחרה ביקש לבצע טיסה חוזרת ,אך הבורר לא היה נוכח במקום.
האם למודד הזמן סמכות לתת למתחרה טיסה חוזרת ?
מודד הזמן מסוגל לאשר טיסה חוזרת ולכן ניתן לבצעה.
אין למודד הזמן זכות לאשר טיסה חוזרת ולכן על המתחרה לאתר את הבורר.
ניתן לאפשר טיסה חוזרת אך הטיסה לא תחשב כרשמית עד שהבורר יאשרה.
המקרה הוא מקרה בו הטיסנאי זכאי לנסיון טיסה ולכן יש למודד הזמן זכות לאשר
את הטיסה.
מודד הזמן זקוק לאישור בורר על כל החלטה בשטח.
 .56בתחרות טיסנים חופשיים מותרת זריקת המגליל מהיד:
זריקת מגליל מהיד אסורה בכל מקרה והיא פוסלת את המתחרה .תוצאתו בתחרות
היא אפס.
כדי למנוע התרסקות של הטיסן כאשר הוא יורד עם החוט אל הקרקע.
זריקת המגליל מותרת על פי ספר החוקה סעיף  3.1.11ב' בעמוד  126בחוקה
המתורגמת לעברית.
זריקת המגליל מהיד אסורה בכל מקרה והיא פוסלת את הטיסה באותו סיבוב.
רק במחלקת ד 1מותרת זריקת מגליל וזאת כדי להתחשב בגילם הנמוך של
המתחרים.
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 .57טיסן מנוע חשמלי  E-36טס מרגע השיגור במשך  6.9שניות .לאחר שכבה המנוע המשיך
לדאות במשך  95שניות .לאחר מכן נעלם למשך  9שניות ,הופיע שוב ,וצנח כשהגיע למכסימום
( 120שניות) .כמה נקודות ירשמו לזכות המתחרה?
הטיסה פסולה.
ירשמו  120נקודות.
 0נקודות וניסיון טיסה.
ירשמו לזכותו  101נקודות.
 110נקודות.
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 .58טיסן מ -1שוגר לאוויר .זמן פעולת המנוע היה  .5.2לאחר מכן גלש הטיסן עוד  55שניות ופגע
בעמוד חשמל ונתלה עליו.
תירשם תוצאה של  1:00דקות.
תירשם תוצאה של  1:00דקות והמתחרה זכאי לניסיון טיסה.
תירשם תוצאה של  0:00דקות והמתחרה זכאי לניסיון טיסה.
תירשם תוצאה של  0:00דקות והמתחרה זכאי לטיסה חוזרת.
תירשם תוצאה של  1:00דקות והמתחרה זכאי לטיסה חוזרת.
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 .59טיסן ד -2בטיסה רשמית ,בסיבוב ראשון ,גלש במשך  34שניות ואז נכנס פתאום לסטולים
מהם יצא אחרי  18שניות ,הטיסן המשיך לגלוש במשך  27שניות נוספות ואז נעלם מעיני המודד
ל 8 -שניות .מששב להראות ע"י מודד הזמן המשיך הטיסן לגלוש במשך  1:22דקות ואז נעלם.
המודד החל לספור בקול רם  30 ... 23,22,21מרגע העלמות הטיסן כשסיים את הספירה עצר את
הסטופר ואחרי עוד שתי שניות ראה את הטיסן שוב .מודד הזמן במרכז ליד ,זיהה את הטיסן
המשיך למדוד .הטיסן המשיך לגלוש במשך  43שניות ואז היה צינוח והוא נחת כעבור  14שניות
מהצינוח .מה התוצאה הרשמית שתרשם ,אם הסטופר של המודד הראה  2:59והסטופר של
המודד השני הראה יותר מ ?3:40
 0נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.
 249נקודות
 179נקודות
 180נקודות
 169נקודות
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 .60מתחרה ד ,-2בסיבוב שני ,העלה את טיסנו בטרמיקה ומהמתח ,נשמט החוט מידיו ,לאחר כ-
 12שניות הטיסן השתחרר מהחוט ודאה  4 :06דקות .למה זכאי המתחרה?
הטיסה תחשב מכסימום ,מכיון שהטיסן דאה מעבר ל 4 -דקות לאחר השחרור.
הטיסה פסולה ,מפני שאסור לזרוק חוט.
הטיסה חוזרת ,מפני שהדבר לא היה באשמת המטיס.
הטיסה היא ניסיון טיסה והמתחרה יזכה בניסיון נוסף.
המתחרה רשאי לבחור בין תוצאת המדידה לבין טיסה נוספת (ניסיון טיסה).
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 .61חניך ד 1העלה את טיסנו בזרם יורד .עקב חוסר המתח הטיסן השתחרר מהחוט וגלש 0:39
דקות .החניך המעוצבן זרק את המגליל על הטיסן שלו ושבר אותו.
הטיסה פסולה מפני שאסור לזרוק מגליל  0 -נקודות.
הטיסה תחשב כרשמית  39 -נקודות.
המטיס זכאי לטיסה חוזרת ,מפני שהדבר לא היה באשמתו.
הטיסה היא נסיון טיסה והחניך יזכה לנסיון נוסף.
הטיסה תחשב כמקסימום  120נקודות.
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 .62טיסנאי ג -2שחרר טיסן ובמשך הטיפוס נתקל הטיסן בחוט של מטיס אחר ,לאחר  25שניות
משחרורו מהקרקע הטיסן השתחרר מהחוט המפריע וממשיך לגלוש במשך  2דקות ו 25 -שניות.
מה יקבל המתחרה?
 120נקודות וזכאי לנסיון טיסה.
זכאי לניסיון טיסה או  0נקודות.
 170נקודות.
 120נקודות וזכאי לטיסה חוזרת.
 170נקודות וזכאי לטיסה חוזרת.
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 .63לאחר תום טיסה בד -2הופיע המתחרה וטען בפני מודד הזמן שהיה חוט בחוט ,למרות
שהמודד לא ראה.
המתחרה זכאי לניסיון טיסה רק אם שחרר את הטיסן בתוך פחות מדקה לאחר
שקרה "החוט בחוט".
המודד צריך לאמת את הטענה ולאפשר ניסיון טיסה במידה שהיא נכונה.
המתחרה צריך לפנות לבורר התחרות ולבקש ניסיון טיסה.
למתחרה לא מגיעה טיסה חוזרת או ניסיון טיסה.
על המודד לסמוך על יושרו של המתחרה ולהעניק ניסיון טיסה מיד.
 .64מדדת זמן טיסה של  1:43לטיסן ד -2אשר התנגש במהלך הטיסה בטיסן אחר .מה עליך
לעשות:
ניתן לרשום את תוצאתו של המתחרה ללא אישור הבורר.
לרשום את התוצאה בטופס ללא ציון העובדה שלמתחרה מגיעה נסיון טיסה.
אין לרשום את התוצאה בטופס.
מודד הזמן יחפש את בורר התחרות לבקש טיסה חוזרת.
לרשום את התוצאה בטופס תוך ציון העובדה שלמתחרה מגיעה טיסה חוזרת .אם
המתחרה יבצע טיסה חוזרת תרשם התוצאה החדשה שלו ותחשב רשמית בתנאי
שתאושר על ידי בורר התחרות.
 .65טיסן מנוע גומי ,ג ,-2שוגר לאויר בסיבוב שלישי .לאחר שהייה של  1:04מרגע השיגור ,נעלם
הטיסן למשך  9שניות ,הופיע שנית וטס  1:35דקות ,נעלם שנית בענן למשך  3שניות ,הופיע ועד
לנגיעה בקרקע המשיך לטוס  13שניות .הזמן שירשם בטופס השיפוט הוא:
 174נקודות.
 168נקודות.
 180נקודות.
 184נקודות.
 64נקודות.
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 .66טיסן ד -2הוזנק לאויר .בהיותו מחובר לחוט ,נכנס לתוך ענן למשך  12שניות .המודד איבד
הטיסן אך גילה אותו באופן ודאי ,מכשיצא מן הענן .לאחר שיצא מהענן שוחרר וגלש  75שניות עד
לצינוח לאחר עוד  0:39דקות נגע בקרקע .מה יקבל המתחרה?
 114נקודות.
 0נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.
 120נקודות.
 114נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.
 0נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
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 .67בטיסות המשך ( )Fly-Offלמתחרה בתוך זמן הסיבוב מותר לבצע:
רק טיסה אחת.
ניסיון טיסה אחד נוסף ,כמו בכל סיבוב.
אין צורך במגבלה על מספר נסיונות הטיסה מאחר וזמן הסיבוב קצר מאוד.
שני נסיונות טיסה.
אין הגבלה למספר הטיסות.
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 .68מדידת זמן בטיסני  -P-30מתחילה:
מרגע שחרור הטיסן מהיד.
מרגע גמר הטיפוס.
מרגע כיבוי המנוע.
מרגע גמר הטיפוס בתנאי שזמן פעולת המנוע היה לכל היותר  7שניות.
מרגע כיבוי המנוע באויר ,בתנאי שזמן פעולת המנוע היה לכל היותר  10שניות.
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 .69מתחרה ד -2העלה טיסן ובמשך ההזנקה נתקל המתחרה בחוט הטסה של מתחרה אחר,
הטיסן השתחרר וטס במשך  2דקות ו 25 -שניות .מה תוצאת המתחרה?
 145נקודות.
זכאי לטיסה חוזרת או  145נקודות.
זכאי לנסיון טיסה.
המתחרה יכול לדרוש שהטיסה תחשב.
 125נקודות.
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 .70טיסן  -P-30בטיסה רשמית ,גלש במשך  31שניות ואז נכנס פתאום לסטולים ,מהם יצא אחרי
 19שניות ,הטיסן המשיך לגלוש עוד  18שניות עד שפעל הצינוח ,מרגע הצינוח ועד לנחיתה עברו
עוד  8שניות .תוצאתו בסיבוב זה תהיה:
 50נקודות.
 31נקודות.
 76נקודות.
 68נקודות.
 76נקודות – זכאי לטיסה חוזרת.
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 .71בטיסן ד -1נפל דיהדרל ,לאחר  58שניות של גלישה חופשית ,אך הטיסן המשיך לגלוש
בספינים בטרמיקה כך שלבסוף עשה  1:01דק' נוספות לאחר נפילת הדיהדרל.
 58נקודות והמתחרה זכאי לניסיון טיסה נוסף.
הטיסה תרשם כ -119נק' וינתן ניסיון.
הטיסה תרשם כ -119נק'.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת והתוצאה היא  119נק'.
המתחרה זכאי לניסיון טיסה נוסף והטיסה תחשב כאפס נקודות.
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 .72ניתן להפסיק תחרות במידה ש:
כאשר הנהלת התחרות מחליטה על כך.
מהירות הרוח מעל  7מטר לשניה.
כאשר יותר ממחצית המתחרים מעונינים בהפסקתה.
אין להפסיק תחרות אם בוצעו מעל חצי ממספר הסיבובים.
הראות אינה מאפשרת מדידת טיסה או שתנאי התחרות מסכנים את המתחרים.
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 .73התוצאה של מתחרה בסיבוב מסוים בטיסנים חופשיים (במחלקות בהם מתקיימים סיבובים)
תהייה:
על פי בחירת המתחרה.
התוצאה שהשיג מבין  2ניסיונות הטיסה.
על פי שיקול דעת המודד.
התוצאה שהשיג בטיסתו האחרונה.
תוצאת הטיסה הראשונה.
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 .74מתחרה מ -1שיגר את טיסנו לאויר .לאחר  5.6שניות פסק המנוע מלפעול .הטיסן המשיך
לגלוש עוד  1:53דקות ,כשלפתע זיהה המודד כי המדחף נפל מהטיסן .לאחר  10שניות נוספות
נחת הטיסן .למתחרה מגיע:
טיסה חוזרת.
 0:00וניסיון טיסה.
הטיסה פסולה.
 118נקודות וניסיון טיסה לבחירתו.
 119נקודות וניסיון טיסה.
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 .75בטיסה רשמית ,בתחרות מ ,-2בסיבוב חמישי ,נמדדו זמן פעולת מנוע של  4.02שניות ולאחר
מכן גלישה של  176שניות נוספות.
הטיסה תחשב כאפס ולמתחרה נסיון טיסה נוסף.
הטיסה תחשב כרשמית והתוצאה 180 :נקודות.
הטיסה פסולה ,מפני שזמן המנוע היה ארוך מדי.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת ,מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מדי.
התוצאה תחשב כרשמית  180נקודות עם אפשרות לטיסה חוזרת.
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 .76מתחרה ד -2הטיס טיסן ,החוט נקרע לפני השחרור והטיסן טס חזרה לקרקע ,כשהדגלון עדיין
תלוי עליו.
טיסתו פסולה  -המגליל לא עמד ב -5ק"ג.
תוצאת אפס.
זכאי לטיסה חוזרת ותוצאת אפס.
תוצאת אפס וזכאי לניסיון טיסה.
מכיוון שהמודד לא החל במדידה לא כותבים דבר בטופס והמתחרה יכול להמשיך
להטיס.
 .77מתחרה ד -1הזניק את טיסנו ולאחר השחרור נתקל טיסנו בחוט ההטסה של מתחרה אחר
וירד לאדמה תוך  21.5שניות ,המתחרה הטיס שוב (באותו סיבוב) וביצע טיסה של  19.9שניות.
המתחרה המשיך להטיס (באותו סיבוב) ובמהלך הטיסה נעצר הסטופר של המודד ,ללא כוונה,
כעבור  38שניות .מה קיבל המתחרה על כל טיסה?:
לטיסה הראשונה נסיון טיסה ,לשניה טיסה חוזרת ולשלישית נסיון טיסה.
לטיסה הראשונה נסיון טיסה ,לשניה נסיון טיסה ולשלישית חוזרת.
לטיסה הראשונה טיסה חוזרת ,לשניה נסיון טיסה ולשלישית טיסה חוזרת.
לטיסה הראשונה נסיון טיסה ,לשניה טיסה חוזרת ולשלישית טיסה חוזרת.
לטיסה הראשונה טיסה חוזרת ,לשניה טיסה חוזרת ולשלישית טיסה חוזרת.
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 .78חניך ד -1העלה את טיסנו בטרמיקה ומהמתח בחוט ,יצא פין המתקנים ממקומו והטיימר
החל לפעול .לאחר כ 10 -שניות הטיסן השתחרר מהחוט וגלש בטרמיקה  1:51דקות.
הטיסה תחשב כרשמית וירשם למתחרה  1:51דקות.
הטיסה פסולה מפני שאסור להפעיל טיימר לפני השחרור.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת ,מפני שהדבר לא היה באשמתו.
הטיסה היא ניסיון טיסה והחניך יזכה לניסיון נוסף.
הטיסה תחשב כמכסימום ,מכיון שהטיסן דאה מרגע שיחרור הפין ,מעל  2דקות.
 .79מודד בתחרות לא שם לב לרגע ההזנקה של טיסן ד -2ע"י המזניק במרכז וזאת לאחר שצוין
בפניו ש"הטיסה רשמית" .כשהחל להסתכל ,כ 10 -שניות מאוחר יותר ,לא זיהה את הטיסן של
המתחרה ,בתוך "ענן" הטיסנים בטרמיקה.
על המתחרה להגיש ערעור בפני הבורר.
הטיסה פסולה ,שכן המודד לא ראה את שיגור הטיסן ע"י המשחרר.
המתחרה יקבל נסיון טיסה נוסף והתוצאה של הנסיון הראשון  0נק'.
התוצאה תרשם  180נק' שכן הטיסן היה עושה ודאית  180נק' (כל הטיסנים עשו
מקסימום).
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת ,באישור בורר ,מפני שאינו אשם.
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 .80מתחרה ד 1העלה את טיסנו כשלפתע השתחרר החוט מתוך המגליל .הטיסן החל לגלוש עם
החוט והדגל .לאחר  15שניות השתחררה הטבעת והדגל נפל והטיסן גלש  56שניות עד לנגיעתו
בקרקע .מה יקבל המתחרה? כמו כן ,המתחרה רץ לכיוון המרכז במשך  15השניות בהם הטיסן
גלש עם החוט וצעק "ניסיון טיסה ,ניסיון טיסה !!!".
 56נקודות.
 0נקודות.
 0ונסיון טיסה.
המתחרה יכול לבחור בין תשובה א' לטיסה חוזרת.
המתחרה יכול לבחור בין תשובה ב' לתשובה ג'.
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 .81במידה שהמתחרה דורש טיסה חוזרת ,והבורר אינו נמצא לאשר את הטיסה:
המתחרה יוכל לערער בכתב לאחר התחרות ,אך לא יוכל לבצע טיסה חוזרת.
הטיסה חייבת להיות מאושרת ע"י בורר התחרות לפני ביצועה.
מודד הזמן יכול במקרה כזה לאשר בעצמו טיסה חוזרת.
יש לאפשר למתחרה לבצע את הטיסה ,ולגשת לבורר לאחר מכן.
המתחרה יבצע את הטיסה החוזרת בהפסקה בנוכחות הבורר.
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 .82נפח המנוע בטיסני מנוע חופשי מ -2הוא
נפח מזערי  2.5סמ"ק.
לא יותר מ -2כח סוס.
נפח מירבי  2.5סמ"ק.
ההגבלה היא אינה על הנפח אלא על המשקל אשר חייב להיות נמוך מ -300גרם
לדצמ"ר.
נפח מירבי  1סמ"ק.
 .83טיסן ג -2שוגר בסיבוב רביעי .לאחר שהייה של  1:34דקות מרגע השיגור נעלם בענן למשך 9
שניות הופיע שנית וטס עוד  1:05דקות ,נעלם בענן למשך  3שניות ,הופיע פעם נוספת ועד לנגיעה
בקרקע המשיך לטוס  15שניות .הזמן שירשם בטופס השיפוט הוא:
 180נקודות.
 186נקודות.
הטיסה פסולה משום שפעמיים אבד הקשר עם הטיסן בענן למשך זמן כולל של 12
שניות.
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 174נקודות.
 168נקודות.
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 .84מתחרה ד -1העלה את טיסנו ונתקל בחוט של מטיס אחר ,כך שהחוט שלו נקרע והטיסן לא
השתחרר .הטיסן ברח עם הטבעת הדגלון וחלק מהחוט .למה זכאי המתחרה?
לניסיון טיסה ,מכיון שהארוע מוגדר "איבוד מגע עם הטיסן".
לטיסה חוזרת ,מפני שלא יכול היה לשלוט בטיסן לאחר המקרה.
למכסימום ,מכיון שהטיסן דאה מעבר ל 2 -דקות ללא שליטה.
לטיסה חוזרת ,מפני שהארוע מוגדר כחוט בחוט ללא אשמת המטיס.
לניסיון טיסה ,מכיון שהארוע מוגדר "חזרה לקרקע מבלי שחרור הטיסן".
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 .85מתחרה ד 2העלה את טיסנו ,כאשר לקראת השחרור זרק את חוט ההטסה .הטיסן טיפס 10
שניות בתוך טרמיקה עד שהשתחרר מהטבעת והדגלון נפל ,לאחר מכן גלש  2:46דקות .למתחרה
ירשם:
 166נקודות.
 166נקודות וזכות לנסיון טיסה.
 0נקודות  -טיסה פסולה.
 146נקודות.
 176נקודות.
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 .86בטיסה רשמית בתחרות ג -2נמדד זמן טיפוס של  37.6שניות ולאחר מכן גלישה של 124
שניות איזה תוצאה תרשם למתחרה ,אם הארוע התרחש בסיבוב החמישי?
הטיסה פסולה ,מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מדי.
הטיסה תחשב כרשמית והתוצאה  161נקודות.
הטיסה תחשב כאפס והמטיס חייב בניסיון טיסה נוסף.
המטיס זכאי לטיסה חוזרת ,מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מדי.
התוצאה תחשב כאפס והמטיס זכאי לניסיון נוסף.
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 .87במחלקות הטיסנים הבינלאומיות המשקל המינימלי של הטיסן הוא:
מגבלה כוללת של  5ק"ג.
בד 400 -2גרם ,בג 190 -2גרם ללא מנוע ובמ 750 -2גרם.
בד 410 -2גרם ,בג 195 -2גרם כולל מנוע ובמ 20 -2גרם/סמ"ק.
בד 410 -2גרם ,בג 200 -2גרם כולל מנוע ובמ 300 -2גרם/סמ"ק.
בד 410 -2גרם ,בג 200 -2גרם ללא המנוע ובמ 300 -2גרם/סמ"ק.
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 .88חשב את תוצאתו של המתחרה הבא (במחלקת מ)-2
סיבוב  3:24 :1דקות.
סיבוב  0:56 :2דקות בנסיון הראשון ו 2:47 -דקות בטיסה חוזרת (מאושר ע"י הבורר).
סיבוב  3:06 :3דקות.
סיבוב  2:41 :4דקות.
סיבוב  0:36 :5דקות.
 754נקודות.
 637נקודות.
 736נקודות.
 748נקודות.
 1154נקודות.
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 .89אילו מהטיסנים הבאים חוקי?
טיסן מ -1עם מנוע  1סמ"ק ומשקל  55ק"ג.
טיסן ד -2השוקל  412גרם ובעל שטח משטחים של  31.7דצמ"ר.

-46.III
.IV
.V

טיסן ג -1עם מנוע גומי במשקל  9.7גר' ושטח משטחים של  18.5דצמ"ר.
טיסן מנוע חופשי מ -2עם מנוע בנפח  1.2סמ"ק השוקל  300גרם.
טיסן ד 1השוקל  220גרם ובעל שטח משטחים של  13.5דצמ"ר.
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 .90מתחרה זכאי ,לדעתו ,לטיסה חוזרת אך מודד הזמן אינו מאשר אותה ,עליו לפנות לשם
אישור טיסה חוזרת בשטח התחרות ל:
אם מודד הזמן לא מאשר ,אין אפשרות לביצוע טיסה חוזרת.
למנהל התחרות.
לבורר התחרות.
עליו לפנות בכתב לועדת ספורט.
לאחד מנציגי קלוב התעופה המצויים בשטח.
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 .91בתחרות גמר ב ד -2מדדו המודדים  2זמנים שונים לאותו טיסן:
מודד א' (עם משקפת) 3:03.7
מודד ב' (ללא משקפת) 2:56.2
התוצאה שתרשם למתחרה תהיה:
3:00
2:59
2:56
2:58
3:03
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 .92טיסן ד -2גלש במשך  0:56דקות עד שנעלם מעין המודד ,לאחר  8שניות שב המודד לראותו,
לאחר  32שניות נוספות נעלם הטיסן מעיני המודד ל -11שניות ,לאחר שהופיע שוב ,המשיך הטיסן
לגלוש במשך  1:05דקות עד לנחיתה .התוצאה בסוף הסיבוב תהיה:
 64נקודות.
 96נקודות.
 107נקודות.
 172נקודות.
 56נקודות .והמתחרה זכאי לניסיון טיסה נוסף.
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 .93מתחרה ד -1העלה טיסן ובמשך ההזנקה נתקל החוט בחוט של מתחרה אחר ,הטיסן השתחרר
וגלש  0:54דקות .המתחרה שהלך למודד נדהם לשמוע כי המודד לא ראה את המפגש של החוטים.
המתחרה בעל התושיה ,הלך והביא  2עדים מסניפים שונים שראו את ה"חוט בחוט" ,מה יקבל
המתחרה:
 54שניות ואפשרות לניסיון טיסה.
פרס על תושיה ויכולת אירגונית.
 54שניות ללא נסיון טיסה כי המודד לא ראה את ה"חוט בחוט".
יש לברר זאת עם הבורר.
על המתחרה להגיש עירעור לועדת ספורט לצורך דיון בעינינו.
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 .94אורכו של המגליל הוא  25ס"מ .אורך החוט  49מטר ו 50 -ס"מ .קוטר הטבעת הוא  5ס"מ.
למגליל בקצהו קשורה רצועה באורך  25ס"מ .האם המגליל חוקי ?
לא ,אורכם הכולל של כל אביזרי המגליל גדול מ 50 -מטר.
כן ,אורך החוט קצר מ 50 -מטר.
כן ,המגליל ,החוט והטבעת יחדיו קצרים מ 50 -מטר.
לא ,אין לחבר למגליל הארכה (הרצועה).
מכיוון שאורכו הכולל של המגליל ארוך רק ב 5 -ס"מ של הטבעת ניתן לאשר את
המגליל.
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 .95מתחרה הטיס טיסן ד ,-1בזמן ההמראה נתקל החוט בחוט אחר ,הטיסן השתחרר ושהה
באוויר  1:53דקות ,תוצאתו היא:
זכאי לניסיון נוסף והתוצאה שתירשם  153נקודות.
זכאי לניסיון נוסף והתוצאה שתירשם  0נקודות.
זכאי לניסיון נוסף והתוצאה שתירשם  1:53דקות.
 113נקודות.
 153נקודות.
 .96בתום תחרות ארצית בטיסני ד ,-1נבדק מתקן ההזנקה של אחד המתחרים אשר השיג
מקסימום נקודות בכל אחד מחמש הטיסות שביצע.
המדידה בוצעה בעומס של  5ק"ג ונמצא כי קוטר הטבעת  3ס"מ ,אורך החוט  49.8מטר ואורך
המגליל עצמו  22ס"מ .סמן את המשפט הנכון:
תוצאת המתחרה בסיום התחרות תהיה  480נקודות (הטיסה האחרונה פסולה) .
תוצאתו של המתחרה הנ"ל בסיום התחרות תהיה  360נקודות (פסילת שתי טיסות
אחרונות  -כעונש).
תוצאתו של המתחרה הנ"ל בסיום התחרות תהיה  600נקודות  -על פי טענת
המתחרה ,המגליל איתו הטיס אינו שלו.
תוצאת המתחרה בסיום התחרות תהיה  600נקודות – אין שום בעייה המגליל חוקי.
תוצאת המתחרה בסיום תהיה  0נקודות.
 .97שני מודדי זמן החלו במדידת הזמן .לאחר  10שניות מהשיגור ,נעלם הטיסן מעיני אחד
המודדים .המודד השני המשיך לראות את הטיסן .על המודד השני:
לתת למודד הזמן הראשון את המשקפת כדי שיוכל לאתר את הטיסן.
לספור ביחד עם מודד הזמן הראשון עשר שניות ואם שני המודדים לא מצאו את
הטיסן ,לעצור את שעוני העצר ולהפחית  10שניות מהתוצאה.
להמשיך במדידה כרגיל .מודד הזמן הראשון עוצר את הסטופר לאחר ספירת עשר
שניות .בסיום המדידה עושים ממוצע בין שני המודדים.
לעצור את הסטופר ביחד עם המודד הראשון מיד עם איבוד הטיסן.
להמשיך במדידה ולתת הוראת "עצור" למודד הראשון בסיום המדידה (במידה
והראשון לא חזר לראות את הטיסן בעצמו).
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 .98נסיון טיסה יתקבל כחוקי בתנאי:
שהטיסן יסיים את שהותו באויר לפני תום הסיבוב.
שיתבצע עד סוף הסיבוב הבא.
שימדד עד תום ההפסקה.
שהמתחרה שחרר את טיסנו לפני תום הסיבוב.
שהבורר יאשר את הניסיון.

.I
.II
.III
.IV
.V

 .99הזמן לביצוע טיסות חוזרות יהיה:
במהלך הסיבוב.
בהתאם להנחיות בורר התחרות ,אך באותה התחרות.
עד תום התחרות.
אין מגבלת זמן לביצוע טיסה חוזרת.
בזמן הנוח למתחרה ע"פ שאר המתחרים במרכז ההטסה.
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 .100למתחרה מ -2מדדו  2מודדי זמן ,עם  2סטופרים לכל אחד.
מודד א' :סטופר זמן מנוע  3.53שניות .סטופר זמן טיסה כללי  2:36דקות.
מודד ב' :סטופר זמן מנוע  4.14שניות .סטופר זמן טיסה כללי  2:40דקות.
תוצאת המתחרה:
 2:38דקות.
 0:00והמתחרה זכאי לניסיון טיסה.
 2:36דקות.
 2:43דקות.
 2:42דקות.
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 .101מתחרה ד -2הטיס את טיסנו ושחרר אותו  2:50דקות לפני סיום התחרות .הטיסן גלש 3:10
דקות לפני נגיעתו בקרקע .תוצאת המתחרה:
 190נקודות.
 180נקודות.
 0נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת בתחרות הבאה.
 310נקודות.
 170נקודות.
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 .102מדידת הזמן בטיסני מנוע גומי (ג )-2מתחילה:
במידה וזמן פעולת המנוע עבר את  5השניות -זהו ניסיון טיסה.
לאחר שהפרופלורים מפסיקים להסתובב ומתקפלים.
לאחר  5שניות פעולת המנוע ,כאשר זמן פעולת המנוע נלקח בחשבון.
מרגע שחרור הטיסן מהיד.
לאחר שהטיסן נוגע באדמה (גם אם הוא ממשיך לטוס אחר כך)
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 .103טיסן ד -1שהועלה לאויר השתחרר מגובה  10מטר וגלש  18שניות ,כשהועלה בפעם נוספת,
השתחרר חוט ההטסה מתוך המגליל .המתחרה הצליח לתפוס את החוט ,סובב את הטיסן מעל
הראש ושחרר ,עשה  1:38דק' .התוצאה שתרשם:
 18נקודות.
 98נקודות.
טיסה פסולה.
 18נקודות וטיסה חוזרת.
נסיון טיסה ו 98 -נקודות.
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 .104מתחרה חזר בשארית כוחותיו למרכז ,חיבר את המתקנים והעלה את הטיסן לפתע ,נשמע
צפצוף לסיום הסיבוב ולאחר  2שניות השתחרר הטיסן מהחוט .מה ירשם למתחרה בסיום
הסיבוב ,אם בטיסה זו הטיסן גלש  2:02דקות?
 56נקודות.
 120נקודות.
 2נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 0נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 0נקודות.
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 .105מתחרה  P-30הטיס את טיסנו בתחרות "אליפות ישראל" .תוצאתיו היו,1:42 ,0:53 ,0:06 :
 .0:13 ,0:09תוצאתו הסופית היא:
 168נקודות
 186נקודות
 183נקודות
 223נקודות
 208נקודות
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 .106מתחרה דורש טיסה חוזרת אך הבורר מתנגד לביצוע הטיסה ,האם יש לאפשר לו לבצע
טיסה חוזרת?
במקרים שבהן תאושר טיסה חוזרת למתחרה בעקבות ערעורו ,יאפשרו לו לבצעה
בתחרות הראשונה לאחר שהאישור התקבל – לכן אין לאפשר.
אין לאפשר ביצוע טיסות חוזרות ,לפני החלטה סופית באם יש לבצען ע"י הבורר.
יש לאפשר לו לבצע את הטיסה ולהעביר את תוצאות הטיסה וכן את ערעור ,לדיון
בוררים שימונו לטיפול בענין ,תוצאתו לצורך הדירוג בתחרות תחשב ללא הטיסה
החוזרת.
רק פסיקת בורר התחרות בשטח קובעת ואין לערער על פסיקתו ,לכן אין לאפשר
למתחרה לבצע טיסה חוזרת.
יש להוועץ במנהל התחרות לצורך החלטה מסוג זה.
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 .107טיסן מנוע חופשי (מ )-2שוגר .מרגע השיגור עד כיבוי המנוע עברו  5.7שניות .הטיסן טס
(מרגע זריקתו לאוויר) במשך  1:27דקות נכנס לענן ונעלם למשך  8.3שניות .הטיסן יצא מהענן
והמשיך בטיסתו עוד  0:27דקות ,נעלם מאחורי גבעה והתגלה לאחר  4שניות .הטיסן המשיך
בטיסתו עוד  42שניות עד נגיעתו בקרקע .זמן הטיסה שירשם הוא:
 168נקודות.
 87נקודות.
 174נקודות ,זכאי לניסיון טיסה
 0נקודות ,זכאי לניסיון טיסה.
 101נקודות ,זכאי לניסיון טיסה

.I
.II
.III
.IV
.V

 .108נתוני מגליל במחלקת ד -2הם:
אורך  50מטר במתח  2.5ק"ג ושטח דגלון מינימלי  5דצמ"ר.
אורך  50מטר במתח  5ק"ג ושטח דגלון מינימלי  2.5דצמ"ר.
אורך  50מטר במתח  5ק"ג ושטח דגלון מכסימאלי  5דצמ"ר.
אורך  50מטר במתח  5ק"ג ושטח דגלון מכסימאלי  2.5דצמ"ר.
אורך  50מטר במתח  10ק"ג ושטח דגלון מינימלי  2.5דצמ"ר.
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 .109טיסן מ -2שוגר בסיבוב חמישי ומנועו פעל למשך  4.08שניות לאחר מכן גלש הטיסן 2:41
דק' ,נעלם מאחורי עץ למשך  7.2שניות ולאחר שהופיע גלש עוד  5שניות עד לנגיעה בקרקע.
 165נקודות וטיסה חוזרת.
 0ונסיון טיסה.
 120נקודות.
 165נקודות.
 177נקודות.
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 .110זמני הטיסה הנמדדים בסיבוב השני הם:
בד ,3:30 -2בג 4:00 -2ובמ.3:30 -2
בד ,3:00 -2בג 3:30 -2ובמ.3:30 -2
בד ,4:00 -2בג 4:00 -2ובמ.4:00 -2
בד ,3:00 -2בג 3:00 -2ובמ.4:00 -2
בד ,3:00 -2בג 3:00 -2ובמ.3:00 -2
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 .111מתחרה ד -2הזניק את טיסנו ,לאחר ששחרר את הטיסן ,גלש הטיסן  73שניות ופתאום החל
לעשות סטולים חזקים עד כדי לולאות (לופים) .לאחר עוד  18שניות פעל מתקן הצינוח והטיסן
צנח במשך  29שניות עד לנגיעתו בקרקע .המתחרה שהלך לקחת את הטיסן חזר למודד והסביר
לו ,שהטיימר האלקטרוני המשוכלל שלו ,התקלקל והרס לו את הטיסה שאלמלא כן היה הטיסן
עושה לבטח מקסימום ,המתחרה ביקש מהמודד להטיס "טיסה חוזרת" .מה מגיע למתחרה?
 73נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 120נקודות.
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 73נקודות ללא אפשרות לטיסה חוזרת.
 120נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת.
 120נקודות ואפשרות לניסיון טיסה.
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 .112בטיסה רשמית בתחרות מ ,-1בנסיון טיסה שני ,נמדד זמן מנוע של  10.1שניות ולאחר מכן
גלש הטיסן  174שניות ,עד לנגיעתו בקרקע.
המתחרה זכאי לטיסה חוזרת ,מפני שזמן הטיפוס היה פחות מ 30 -שניות.
הטיסה פסולה ,מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מידי.
הטיסה תחשב כרשמית והתוצאה אפס נק'.
תוצאת המתחרה אפס ,והוא זכאי לנסיון טיסה נוסף.
תוצאת המתחרה היא  120נקודות.
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 .113בטיסה רשמית בתחרות ד ,-2מדדו את זמן הטסת הטיסן עם החוט ,מרגע הזנקת הטיסן,
ונמצא כי היה  2:30דק' ,לאחר שחרורו גלש הטיסן  15שניות והופעל מנגנון צינוח ,הטיסן נגע
בקרקע  10שניות לאחר מכן.
זמן הטיסה הרשמי הוא  2:55דק'.
זמן הטיסה הרשמי הוא  25שניות.
זמן הטיסה הרשמי הוא  45שניות והמתחרה זכאי לנסיון נוסף.
מכיוון שזמן הגלישה קטן מ 20 -שניות זכאי המתחרה לנסיון טיסה.
למתחרה ירשם  0נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.
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 .114מתחרה מ -2הפעיל את מנועו למשך  5.1שניות .לאחר מכן זרק את הטיסן .לאחר  4שניות
נכבה המנוע והטיסן החל לגלוש .לאחר  2דקות פגע הטיסן בעץ ונעצר עליו למשך  3שניות .אחר
המשיך לגלוש ללא דהדרל במשך  20שניות .מהי תוצאת המתחרה ?
 120נקודות.
 0נסיון טיסה.
 127נקודות.
 147נקודות.
 124נקודות.
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 .115חשב את תוצאתו הסופית של המתחרה הבא (במחלקה ג:)-2
סיבוב  1:45 - 1דקות.
סיבוב  0:59 - 2דקות.
סיבוב  2:50 - 3דקות.
סיבוב  180 - 4שניות.
סיבוב  1:00 - 5דקות
 574נקודות.
 734נקודות.
 614נקודות.
 534נקודות.
 564נקודות.
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 .116טיסן ד ,-1בטיסה רשמית ,גלש במשך  39שניות ואז נכנס פתאום ללופים ,מהם יצא אחרי
 29שניות ,הטיסן המשיך לגלוש עוד  38שניות עד שפעל הצינוח ,מרגע הצינוח ועד לנחיתה עברו
עוד  8שניות .מה תהיה תוצאתו בסיבוב זה?
 106נקודות.
 68נקודות.
 114נקודות.
 98נקודות.
 110נקודות.
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 .117מודד הזמן במהלך התחרות:
חייב להימצא במרכזו רק כאשר המתחרים רוצים להטיס והם קוראים לו למרכז.
חייב להימצא במרכזו במהלך התחרות כולה ,סיבובים והפסקות.
חייב להימצא במרכזו רק במהלך הסיבובים – בהפסקות חופשי.
חייב להימצא במרכזו רק במהלך הסיבובים -בהפסקות יחליף את טופסי המדידה
שבידו לטופסי המדידה של המתחרים שיהיו במרכזו בסיבוב הבא ,ואחר כך חופשי
עד תחילת הסיבוב הבא.
יידע את המתחרים על מיקומו וכשהמתחרים מעונינים להטיס – יקראו לו.
 .118מתחרה מ -1זרק את טיסנו תוך כדי קפיצה .הטיסן החל נוסק ולאחר  5.2שניות הפסיק
המנוע .לאחר עוד  10שניות גלישה הטיסן פגע בקרקע .תוצאת המתחרה:
 0נקודות ונסיון טיסה – מעבר זמן מנוע.
 15נקודות – אפשרות לנסיון טיסה.
 10שניות ואפשרות לניסיון טיסה.
 0נקודות – טיסה פסולה – אסור לקפוץ.
 15נקודות – אפשרות לטיסה חוזרת.
 .119מתחרה העלה טיסן ובניסיון השחרור נעזב המגליל מידיו .הטיסן השתחרר בעצמו מהחוט,
ועשה תוצאה של  51.5שניות.
המתחרה זכאי לבחור בין נסיון טיסה לבין תוצאה של  51שניות.
הטיסה נחשבת כחוקית והתוצאה שתרשם היא  51נקודות מאחר ומעגלים כלפי
מטה.
זהו ניסיון טיסה ,והתוצאה שתירשם היא אפס.
מתחרה זכאי לטיסה חוזרת והתוצאה שתירשם היא .51
זו טיסה פסולה ,והתוצאה שתירשם היא אפס.
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 .120טיסן ד -1שהועלה לאויר השתחרר מגובה  10מטר וגלש במשך  13שניות .כשהועלה פעם
נוספת נשמט המגליל מיד המתחרה ,המתחרה הצליח לתפסו לאחר הנפילה לקרקע ,סובב את
הטיסן מעל הראש ושחרר ,עשה  1:38דק' .התוצאה שתרשם:
 98שניות.
 13שניות.
אפס -טיסה פסולה.
אפס וזכאי לניסיון טיסה לפי חוק ה -20שניות.
 98שניות וזכאי לניסיון טיסה .המתחרה איבד מגע עם חוט ההטסה.
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 .121לטיסן  -E-36ניתק דיהדרל במהלך הטיסה.
המטיס זכאי לתוצאה עד לנפילת החלק ולטיסה חוזרת.
הטיסה פסולה בגלל תקנות הבטיחות.
הטיסה צריכה להימדד עד תומה ,והתוצאה שמתקבלת תירשם בטופס.
תוצאת הטיסה תרשם  0והמטיס זכאי לניסיון טיסה.
תוצאת הטיסה תרשם .0
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 .122מתחרה  P-30צעיר התקשה במתיחת הגומי במקדחה ולכן המדריך עזר לו בהחזקתה אך לא
מתח את הגומי באופן פעיל .המתחרה שחרר את טיסנו וביצע טיסה עם זמן שהייה מירבי (מקס)
תוצאת המתחרה בטיסה:
 120נקודות.
 0נקודות ,טיסה פסולה.
 60נקודות.
 0נקודות וזכות לניסיון טיסה.
 180נקודות.

.I
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 .123בתחרות  E-36הצליחו שני מתחרים להשיג תוצאה מלאה .בטיסת הפלייאוף זמן המנוע
שנמדד למתחרה א'  5.09 :שניות והטיסן טס  1:38דקות סה"כ מרגע השיחרור ואילו זמן המנוע
שנמדד למתחרה ב' 5.11 :שניות והטיסן טס  2:55דקות סה"כ מרגע השחרור .מה תוצאת
התחרות?
יש לבצע טיסת המשך (פלייאוף) נוספת על מנת לקבוע
מתחרה א' -ראשון עם  360+98נקודות מתחרה ב' שני – עם  360+175נקודות.
מתחרה א' -ראשון עם  360+98נקודות מתחרה ב' שני – עם  360+0נקודות.
מתחרה ב' -ראשון עם  360+175נקודות מתחרה א' שני – עם  360+98נקודות.
מתחרה ב' -ראשון עם  360+175נקודות מתחרה א' שני – עם  360+0נקודות.
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 .124מתחרה  P-30שחרר את טיסנו הטיסן טיפס עם מנוע פועל במשך  31שניות .בגמר הטיפוס
לא התקפל המדחף בצורה טובה ואחד הגפים נשאר פתוח .למרות זאת הטיסן גלש וביצע טיסה
עם זמן שהייה מירבי (מקס) תוצאת המתחרה בטיסה:
 120נקודות.
 0נקודות ,טיסה פסולה.
 60נקודות.
 0נקודות וזכות לניסיון טיסה.
 180נקודות.

-53-

תשובות לבנק השאלות
III
IV
II
V
III
II
IV
II
V
I
III
IV
II
V
III
V
II
III
I

.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124

V .71
V .72
IV .73
II .74
II .75
IV .76
III .77
I .78
V .79
III .80
IV .81
III .82
I .83
V .84
I .85
II .86
V .87
IV .88
V .89
III .90
IV .91
II .92
I .93
I .94
III .95
V .96
V .97
IV .98
II .99
I .100
II .101
IV .102
II .103
V .104
I .105

II .36
V .37
IV .38
V .39
III .40
II .41
II .42
I .43
I .44
III .45
V .46
V .47
IV .48
II .49
II .50
IV .51
III .52
I .53
V .54
III .55
IV .56
II .57
I .58
V .59
I .60
II .61
V .62
IV .63
V .64
III .65
I .66
II .67
I .68
I .69
. ג.70

IV .1
III .2
I .3
V .4
III .5
IV .6
III .7
I .8
V .9
I .10
II .11
V .12
IV .13
V .14
III .15
II .16
II .17
I .18
I .19
I .20
V .21
V .22
IV .23
II .24
II .25
IV .26
III .27
I .28
V .29
III .30
IV .31
III .32
I .33
V .34
I .35

