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  .2-ד בינלאומית חופשים טיסנים במחלקת סוכות תחרות התקיימה 21.9.13 בתאריך

 7-9 סופה ועד התחרות מתחילת התחילו עזות רוחות, קשים היו אויר מזג תנאי זו תחרות במהלך

 2.3 של מרחק(  לכביש עד הגיעו ואף מהרגיל יותר התרחקו הטיסנים מכך כתוצאה, לשנייה מטר

 מזמן רב זמן גזלת תוך רב ממרחק טיסניהם להביא נאלצו המתחרים ובכך),  ההטסה מאזור מ"ק

  .הסיבוב

 בנו את הסיע, שניידר ספליק, שניידר רון המתחרה של אביו, דופן יוצא מקרה קרה התחרות בזמן

 לי מהידוע, רכב עם טיסנים הבאת מדיניות על עובר זה דבר. "down wind"מה טיסנו את להביא

 ומנהל אלה רכב עם טיסנים הבאת איסור חל – פעיל אני בהן השנים בכל התחרויות נהלי כל פ"וע

  .זאת מאשר בוררים צוות או התחרות

 המתחרה בחר זאת ולמרות רכב עם טיסנים להבאת כלשהו היתר ניתן לא זאת בתחרות מבדיקתי

 מתחרה הינו רון, זאת שאסור שידעו למרות האוטו עם הרכב ולהביא לנסוע אביו עם ביחד שניידר רון

  .החופשיים מחלקות בכל ותיק

 רבים ואף רב ממרחק טיסניהם ובהבאת האוויר מזג תנאי מול" נלחמו" המתחרים שכל לציין ראוי

  .הבא לסיבוב רגלית והבאתו הטיסן הבאת, הרוח למורד ריצה בעקבות מהתחרות סיבוב הפסידו

 הטיסן שמביא זה לטובת התחרות תוצאת את ומטה ספורטיבי לא מעשה הינו רכב עם טיסן הבאת

  :רכב עם

 .מגיע וגם יותר מהר הבא לסיבוב מגיע הטוב טיסנו )1

 .רכב עם נסיעה עקב נשמר בסיבוב מ"ק 4.5 לרוץ עליו שהיה המתחרה של כוחו )2

  

 טיסן הבאת ממקרה שנבע המתחרים בין שיוויין חוסר יש, הרצינות כובד בכל המקרה לבדוק אבקש

 בעקבות, הרוח ממורד רכב עם טיסן להביא אסור אחרת ונאמר הנהלים פ"שע למרות רכב עם

  .הנוער לגמר זו תחרות חישוב מתוצאת והן התחרות מתוצאת הן נפגעים יש המקרה

 יתכן לא, הנהלים פ"ע בתחרויות ומשתתפים רב ערך בעל ציוד קונים, טיסנים על שנים עובדים אנו

 לאורך שלנו ההשקעה כל לאור וזאת המתחרים ובשאר בי יפגע המתחרים אחד י"ע הנהלים שכיפוף

  .השנים

  

  

  :הנפגעים

  סולומטין ויקטור    יאיר גיל  בישט טל  קדרון עמית

                                     הרצליה סניף  רעננה סניף  א"ת סניף   רעננה סניף


