לוח אירועים תחרויות ארציות ובינלאומיות לשנת
חודש
ינואר

מחלקות טיסנים חופשיים

ועדת ספורט ק ה ל טיסנאות

מחלקות נהוגי כבלים ורחפנים

פברואר

מחלקות מונחי רדיו

תחרות מקומית פ ת נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק
תחרות טיסני פנים מבחן ל
תחרות פורים

תחרות מקומית פ ת ע ש עמית שני ז ל אוירובטיקה נהוגי כבלים
תחרות מרוצי רחפנים

תחרות השלמה ל ג נוער מבחן
מבחן לנוער

פורים שישי ג מ שבת ד מבחן ל
ומבחן לנוער

תחרות דאונים מקומית עין ורד

מרץ

טקס טיסנאי השנה
תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה

מנוע חשמלי

תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי
גומי
מועד חלופי לטיסני מנוע גומי ומנוע חשמלי

מבחן ל

מתחילים מתקדמים בכירים מסטרס תחרות
צוקים
אליפות ישראל
מבחן
אליפות ישראל
מבחן
תחרות ארצית
סיבובים אשרד
מבחן

פ ת

גלשון
חלופית לאליפות ישראל צוקים
תחרות מרוצי רחפנים

יום הטיסנאות תחרות גלשונים וגלשוני קלע ארצית

אפריל

פסח
לנוער

מבחן

שישי ד ג שבת ג מ ד מבחן ל

תחרות ארצית צוקים
וגם גמר ל
מבחן ל
חילופית לתחרות צוקים
מועד חליפי מבחן נבחרת
מבחן
תחרות
מ מ ב אשרד

ארה ב

סיבובים פ ת

תחרות טיסני פנים מבחן ל
תחרות מקומית פ ת נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק
תחרות מרוצי רחפנים
תחרות ארצית צוקים
חילופית לתחרות צוקים
תחרות דאונים מקומית עין ורד

מאי

אליפות ישראל נהוגי כבלים אוירובטיקה

מבחן ל

מועד חליפי מ מ ב
אליפות ישראל ב
מבחן
תחרות ארצית צוקים

שבועות טיסנים חופשיים שבת ג
מבחן לנוער
מבחן ל

ד

מ

ג

ראשון ד

מבחן

תחרות

חילופית לתחרות צוקים
חליפי מבחן נבחרת

יוני

אליפות ישראל

תחרות מרוצי רחפנים

תחרות גלשונים וגלשוני קלע

תחרות מקומית פ ת נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק
חילופי לתחרות צוקים
מועד חליפי מ מ ב

אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי
גומי
מועד חלופי אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי
גלשון גומי
חשמלי

גלשון

ומנוע חשמלי
ומנוע

תחרות דאונים מקומית עין ורד
תחרות מרוצי רחפנים

אשרד

ממב

יולי
מבחן

תחילת החופש שישי ג מ שבת ד מבחן ל
לנוער

תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה

מבחן ל

תחרות מרוצי רחפנים
תחרות מקומית פ ת נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק

אליפות ישראל ד ג שבת ג מ ד מבחן ל
מבחן לנוער
מבחן ל

אוגוסט

תחרות דאונים מקומית עין ורד
אליפות העולם

ארה ב

קורס מדריכים ארצי
מבחן ל
אליפות העולם
אליפות העולם נוער

אליפות העולם בנהוגי כבלים

צרפת
צרפת נדחה מ

סיבובים פת

פולין

אליפות ישראל מרוצי רחפנים

העפלות לאליפות עולם

מועד חלילפי מ מ ב
חליפי מבחן נבחרת

ספטמבר
מ מ ב אליפות ישראל פת

תחרות לא מדורגת מרוצי רחפנים
סוכות טיסנים חופשיים שישי ג
ו לנוער
מבחן ל

מ

ד

שבת ד

תחרות דאונים מקומית עין ורד

ג

אוקטובר
תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה
מנוע חשמלי

תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי
גומי
מועד חלופי תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי
גלשון גומי
ח
תחרות אוקטובר
תחרות טיסני פנים מבחן ל

נובמבר

מבחן ל

גלשון
מועד חלופי מבחן ל
מנוע חשמלי

אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע
מועד חלופי אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע
תחרות טיסני פנים מבחן ל

תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה

תחרות לא מדורגת מרוצי רחפנים

מועד חלופי

סיבובים אליפות ישראל אשרד
מבחן ל
מועד חליפי מ מ ב
מבחן
תחרות ארצית
מועד חליפי מבחן נבחרת
תחרות דאונים מקומית עין ורד

תחרות

מבחן ל

תחרות ארצית
מבחן
ואליפות ישראל על שם עידו שגב
סבב בגביע אירופה

דצמבר
רומניה נדחה מ
מ ח

אליפות העולם בטיסני פנים
ד ג מ
לסבב נבחרת
טיסנים חופשיים
חנוכה
ו
שישי ג מ ח שבת ד מבחן ל
יום השלמה

ו

לא

לנוער

תחרות מקומית פ ת ע ש אליעזר רוזנברג ז ל

מועד חלופי
מועד חלופי
חילופי

