
מחלקות מונחי רדיומחלקות נהוגי כבליםמחלקות טיסנים חופשייםחודש

פברואר

28-1 PAMX IMAC תחרות

תחרות מסוקים פריסטייל F3N מבחן 1 ל-  12015מרץ

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה P-15 מבחן 1 ל- 72015תחרות טיסני פנים מבחן 1 ל- 82015

תחרות  דאוני שהייה חשמלי F5J מבחן 1 ל- 2015 15תחרות ארצית F2D מבחן 1 ל- 2015 15

תחרות ארצית בטיסני 21-22IMACתחרות ארצית F2B מבחן 1 ל- 222015

31-529F2DS ל- 282014תחרות ארצית F3A P+F תחרות גמר

מועד חלופי לתחרות גמר F3A 4תחרות ארצית F2A/C מבחן 1 ל-42015אפריל

8

טיסני אוירובטיקה מתחילים/מתקדמים/בכירים11

תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי מתחילים 12תחרות ארצית F2D מבחן 2 ל- 122015

13

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה P-15 מבחן 2 ל- 162015

תחרות מסוקים פריסטייל F3N מבחן 2 ל-  18-19182015

תחרות Eurotour  F3K מבחן 2 ל- 25-262015

תחרות ארצית F2A/C מבחן 2 ל-32015תחרות טיסני פנים מבחן 2 ל- 32015מאי

תחרות  דאוני שהייה חשמלי F5J מבחן 2 ל- 2015 10

17P-30 מבחן 3 ל- 172015תחרות ארצית בטיסני F2D תחרות ארצית

23-24IMAC תחרות ארצית בטיסני

אליפות ישראל בדאוני השלכה F3K מבחו 3 ל- 242015

טיסני אוירובטיקה מתחילים/מתקדמים/בכירים30תחרות ארצית F2B מבחן 2 ל- 312015

3-4יוני

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי F5J מבחן 3 ל- 2015 14

תחרות F3A רדיו אוירובטיקה P+F מבחן 3 ל- 272015תחילת החופש- ג-2, מ-2 מבחן 6 ל- 272015

תחרות ארצית F2A/C מבחן 3 ל-282015גמר ראשון בטיסני ד-2 ל- 282015

טיסני אוירובטיקה מתחילים/מתקדמים/בכירים4יולי

אליפות ישראל בדאוני שהייה חשמלי מתחילים5מועד חלופי לגמר ראשון ד-62

11-19תחרות ארצית F2B מבחן 3 ל- 122015

18-19

28-3

אוגוסט

אליפות עולם בטיסני כבלים- פולין9-17

3-17

אליפות אירופה בטיסנים חופשיים- רומניה11-17

23F3J אליפות ישראל בדאוני שהייה

30P-30 אליפות ישראל בטיסני

תחרות ארצית דאוני השלכה F3K מבחו 4 ל- 62015תחרות טיסני פנים מבחן 3 ל- 62015ספטמבר

אליפות ישראל טיסני אוירובטיקה מ/מ/ב12

19F3F תחרות ארצית בדאוני צוקים

20P-30 19תחרות ארצית בטיסניF3A P + F  אליפות ישראל בטיסני רדיו אוירובטיקה

אליפות ישראל מסוקים פריסטייל F3N מבחן 3 ל-  102015אליפות ישראל F2A/C מבחן 4 ל-10-11102015אוקטובר

10F3A מועד חלופי לתחרות

תחרות ארצית דאוני שהייה חשמלי מתחילים 17אליפות ישראל F2D מבחן 4 ל- 182015

24F3F אליפות ישראל בדאוני צוקים

אליפות ישראל F2B מבחן 4 ל- 242015

אליפות ישראל בטיסני IMAC 24-25אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע25

מועד חלופי לאליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע1נובמבר

תחרות  דאוני שהייה חשמלי F5J מבחן 4 ל- 2015 8גמר שני ד-2 ל- 2015 + גמר נוער ל- 82015

תחרות ארצית בדאוני צוקים 14F3Fמועד חלופי 15F2A/C/Dמועד חלופי לגמר שני וגמר נוער15

21-22IMAC מועד חלופי טיסני

22F2DS מבחו 1 ל- 222016אליפות ישראל F3K תחרות ארצית דאוני השלכה

29F2B מועד חלופי

מועד חלופי דאוני שהייה חשמלי 6F5Jאליפות ישראל בטיסני פנים מבחן 4 ל- 62015דצמבר

13F3K מועד חלופי דאוני השלכה

תחרות מסוקים פריסטייל F3N מבחן 4 ל-  19-20192015

27F3N מועד חלופי למסוקים פריסטייל

הערה 1:
הערה 2:
הערה 3:
הערה 4:
הערה 6:

לוח אירועים, תחרויות ארציות ובינלאומיות לשנת 2014 ועדת ספורט ק.ה.ל. טיסנאות

יש להירשם לתחרויות הנ"ל על פי נהלי ההרשמה -  ראה הודעות ק.ה.ל.- טיסנאות וספר חוקת הטיסנאות הספורטיבית.

אליפות ישראל בטיסנים חופשיים-  שישי: ד-2, ג-
1, מ-1 שבת: ג-2, מ-2, ד-1, ח-1 מבחן 1 ל- 2016 ו-

3 נוער 2015

קורס מדריכי טיסנאות ארצי

שבועות- טיסנים חופשיים שלישי: ג-2, מ-2, ד-1 ג-
1, מ-1,ח-1 רביעי: ד-2 מבחן 5 ל- 2015 ו- 2 לנוער 

2015

 -F3A אליפות אירופה בטיסני רדיו אוירובטיקה

ליכטנשטיין

אליפות עולם בטיסני פנים F1D- רומניה

יום הטיסנאות- תחרות גלשונים וגלשוני קלע ארצית

מועד חלופי ליום הטיסנאות

פסח- "PASSOVER OPEN"- טיסנים חופשיים 
שישי: ד-2, ג-1, מ-1 שבת: ג-2, מ-2, ד-1, ח-1 

מבחן 4 ל- 2015 ו- 1 לנוער 2015

אליפות עולם לנוער בטיסנים חופשיים- רומניה

סוכות - טיסנים חופשיים שישי: ג-2, מ-2, ד-1, ג-
1, מ-1, ח-1 שבת: ד-2. מבחן 2 ל- 2016 ו- 4 לנוער 

2015

חנוכה- "HANUKKAH OPEN "- טיסנים 
חופשיים שישי: ג-2, מ-2 שבת: ד-2. מבחן 3 ל- 

2016

office@aeroclub.org.il 03-5177280  לפרטים נוספים נא לפנות לקלוב התעופה לישראל - טיסנאות טלפון 03-5175038  פקס        

במידה ויהיה מתחרה בגמר חופשיים בשתי מחלקות, תתקיים תחרות הגמר בטיסני ג-2 לנוער במועד אחר שיקבע ויפורסם.
כל תחרויות המבחן בכבלים כוללות תחרויות מבחן לנוער.

במידה ותחרויות הגמר בטיסנים חופשיים לא יסתיימו בשנת 2014 יקבעו תאריכים לתחרויות הנדרשות בתחילת שנת 2015
תחרות גמר בטיסני F3A לנבחרת 2015 תיערך בתחילת שנת 2015




