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  וגבלי מהירותטיסני כבלים דו קרב מ –חוקת תחרויות פנים ארצית 

  מבוא .1

החוקה הפנים ארצית מיועדת להגדרת הפעילות הספורטיבית של מחלקת טיסני כבלים דו  .1.1
  .בתחרויות פנים ארציות - תוגבלי מהירוקרב מ

אופן קיום התחרויות וכן  את למתחרים במחלקות הפנים ארציותלהגדיר החוקה נועדה  .1.2
 .מדריך לשופטיםשמש כל

  הגדרה של תחרות דו קרב .2

אחריהן חצי גמר ואחר , שבו מתקיימות תחרויות מוקדמות עאירוהינה  וגבל מהירותמקרב -תחרות דו
מוטסים באותו זמן באותו מעגל במשך פרק זמן קצוב מוגבלי מהירות אשר בו שני טיסנים  ,כך גמר
עבור כל חיתוך שמתבצע . המטרה היא לחתוך סרט המחובר לציר האורך של הטיסן היריב. מראש

   .מוענקות נקודות

  הגדרות .3

בוכנה ) י-(הדחף מושג בו על ידי מנוע חכוהינו דגם מטוס אשר  וגבל מהירותמקרב - טיסן דו .3.1
הפועלים על משטחים נושאים  םאווירודינמייי פעולתם של כוחות "וי מושג בו עואשר העיל

 .במשך הטיסה) מלבד משטחי היגוי(הנשארים קבועים 
 ציר האורך יוגדר כציר המדחף במקרה של טיסן חד מנועי וציר הסימטריה במקרה של טיסן רב .3.2

 .מנועי
  .להלן 10.7 -ו 5פים פורט בסעיממהירות הטיסן תוגבל כ .3.3

  ירת הקרבז .4

 .זירת הקרב תורכב משני מעגלים בעלי מרכז משותף אשר יסומנו על הקרקע .4.1

 .מטרים 20מעגל הטסה שרדיוסו  .4.1.1

  .מטרים 2שרדיוסו ) מעגל הניהוג(עגל מרכזי מ .4.1.2

באחריות המתחרה לברר . בבירורת אזור זירת הקרב אולסמן להגדיר  התחרות על מארגני .4.2
  .כל מקצה מהי זירת הקרב לפני תחילת

  חרהמת .5

לכל היותר בכל  אחד רשאי להעסיק מכונאי, "המתחרה"ואשר יכונה כאן  ,המטיס אשר יהיה המתמודד
  .המכונאים חייבים לחבוש קסדת מגן, קרב-בזמן ביצוע דו. מקצה

  מידות של טיסן דו קרב מתחילים .6

  
  ר"דצמ 150  מרבישטח משטחים נושאים 

  ג"ק 1  מרבימשקל 
  ר"דצמ/גרם 100  מרבימעמס 

  ק"סמ 5  של המנועים מרבימהלך בוכנה  נפח
  ש"מק 120  מהירות מרבית

  

 .מ"ס 15האורך הכולל של מערכת הפליטה מהמנוע למפלט לא יעלה על  .6.1
מ לפחות חייב להיות מחובר בצורה בטיחותית ונראית לעין "מ 0.5חוט בטיחות בעל קוטר של  .6.2

 .ניוטון 100כך שיעמוד בעומס משיכה של , בין ציר המנוע וגוף המנוע
 . הטיסן לא ישא עמו עזרים המיועדים לסייע בחיתוך הסרט .6.3
תוכנן במיוחד לחבר את הסרט אשר יחובר לציר האורך שלו ויהיה חזק שבמתקן  יצוידהטיסן  .6.4

 .במידה מספקת כדי שהסרט לא יינתק בתנאי טיסה נורמאליים
ובתחרות ) ליטרמינימום חצי (על המארגנים לספק דלק סטנדרטי לשימוש בזמן האימונים  .6.5

דלק למנועי התנעת . ניתן לדרוש תשלום עבור הדלק). בכמות מספקת לסיום הסיבובים(
 . דחיסה ינתן ללא הגבלה

  הוראות טכניות –כבלי ניהוג  .7
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אורך זה יימדד מציר . מטרים 15.52/+ 0.04-אורך כבלי הניהוג חייב להיות : אורך הכבלים .7.1
 .ידית הניהוג עד לציר האורך של הטיסן

אין להותיר . מ"מ 0.339שני כבלים שזורים רב גידיים בעלי קוטר מזערי בן : מערכת הניהוג .7.2
 .קצוות חופשיים העלולים לסבך את כבלי היריב

בדיקת המשיכה תעשה . לפני כל קרב קלהיבדאורך הכבלים וקוטרם חייבים : הכבליםבדיקת  .7.3
לכל הציוד אשר עומד להיות הבדיקה היא . במצב מורכב) ים- (כבלים וטיסן, למכלול הידית

  ).חכוג "ק 15(ניוטון  150 - השווה ל חבכובדיקת המשיכה תהיה . בשימוש במהלך הקרב

  מספר הטיסנים .8

בטיסן  המתחרה אם משתמש. זוג כבלים, ידיות ניהוג, ן אחדטיסבבכל קרב מותר למתחרה להשתמש 
וכבלי הניהוג של הטיסן הרזרבי הידית . הסרט או החלק שנותר ממנו יועבר לטיסן הרזרבי, הרזרבי

  .ימצאו מחוץ למעגל המרכזי

  הסרט .9

ולא ', מ 2.25 - מיפחת יהיה רצועת נייר קרפ או נייר תחליפי מוקשה אחר באורך שלא הסרט  .9.1
כל . 'מ 2.5של  מזעריבאורך  פשתןמחובר לחוט , מ"ס +0.5/5-ורוחב של ', מ 3 -יותר מ

 . הסרטים חייבים להיות בעלי אותו האורך
הסרט . במרחק שני מטרים מנקודת החיבור של הסרט והחוט יהיה סימון בולט לעין עשוי בדיו .9.2

יהיה מחובר לטיסן בצורה כזו שהסימון יהיה באותו מקום או מיד אחרי הנקודה האחורית 
 .מ"ס 75של  מזערי ךיהיה באורחלק הסרט המחובר . ביותר של הטיסן

 .מקצהבאותו  צבע הסרט חייב להיות שונה עבור כל טיסן .9.3
סרט זה  .לשימוש במידה ויידרש, מקצהבסרט שני בתחילת כל  יצוידיריב /כל צוות מטיס .9.4

  .יוחזר למארגן במידה ולא היה בשימוש

  ומדידת מהירות הטיסן התחלה .10

 .הסימנים יהיו קוליים וחזותיים .10.1
 .רבע הקפה לפחותרוחקות האחת מהשניה בעמדות השיגור צריכות להיות מ, בזמן ההתחלה .10.2

בעל הזכות לבחור את , המתחרה שייקרא ראשון יהיה בעל הזכות לבחור את צבע הסרט והשני
 .נקודת ההתחלה

 .י מכה על המדחף"המנועים חייבים להיות מותנעים ביד ע .10.3
או ) ים-(השניות בהם ניתנת למכונאי 60יסמן את התחלת מודד הזמן י "סימן ראשון שיינתן ע .10.4

 .לכוון את מנועיהםלמטיס ההזדמנות להתניע להריץ ו
י מודד הזמן יסמן את הרגע שבו או אחריו מותר לשגר את הטיסנים "סימן שני שיינתן ע .10.5

 .לתחילת הקרב
 .נמשכת התחרות ארבע דקות, מרגע שמודד הזמן נתן את הסימן .10.6
 :כדלקמן, מלאים לאחר ההמראה תימדד מהירות הטיסנים במשך שני סיבובי הטסה .10.7

, מטר 3 - 1.5בטיסה אופקית בגובה בין  ,מלאים הטיס שני מעגליהשלמת זמן לה .10.7.1
 .שניות 6לא יפחת מ 

. מודד הזמןסימון מ המטיס קבלי 10.7.1חורג מהאמור בסעיף זמן שנמדד האם  .10.7.2
זמן המדידת . הטיסן טיסה שלהאת מהירות  פחיתלנחות בכדי לההמטיס חייב 

 .המחודשתעד להמראה מרגע הסימן לנחיתה ו עצרתשלו 

יחולו הוראות סעיפים נוספת ומהירות  תהמחודשת תבוצע מדיד לאחר ההמראה .10.7.3
     .  10.7.2 -ו 10.7.1

  

נגד כוון , השתכנע שכל טיסן השלים שתי הקפות בטיסה אופקית וישרהמודד הזמן לאחר ש .10.8
הוא יתן סימן המתיר ובמהירות מוגבלת כנדרש , י חצי הקפה בערך"מופרדים ע, השעון
  .לקרב סלהיכנ

י המזניק אחרי הפסקה בקרב "אחרי סימן להתחלה מחדש שיינתן ע דשתחהקרב יכול לה .10.9
הסימן יינתן כאשר המזניק . שקרתה עקב קרקוע של טיסן אחד או שני הטיסנים גם יחד

  .השתכנע שיש מרחק של בערך חצי הקפה בין שני הטיסנים

  סיום קרב .11

כלומר חמש דקות , הסימן קולי להפסקת הקרב ארבע דקות אחרי הסימן להזנק ןהמזניק יית .11.1
 .אחרי הסימן להרצה וכוון המנועים

 אותו סימן יינתן אם יש להפסיק את התחרות בגלל פסילה של מתחרה אחד או שניהם או מכל  .11.2
 .סיבה אחרת

  .המזניק יסמן למתחרים לטוס שניהם בצורה אופקית ונגד כוון השעון אם שני הסרטים נחתכו   .11.3



  

  

- 5 -  

  שיטת הניקוד .12

 .ויימשך ארבע דקות תחילת הקרבהניקוד מתחיל ממתן הסימן ל .12.1
לחיתוך ייחשב כל . מאה נקודות תוענקנה בנפרד עבור כל חיתוך של סרט הנייר של היריב .12.2

המדחף או כבלי הניהוג טסים דרך הסרט של היריב וגורמים בכך לניתוק , מקרה שבו הטיסן
 .פיסות נייר מהסרט

 .חיתוך של חוט בלבד אינו נחשב. חת לפחות מהסרטהחיתוך צריך להיות של פיסה א .12.3
נקודות וחייב  100המתחרה ייקנס בגריעת , במקרה של ניתוק החוט מהטיסן בזמן טיסה .12.4

זמן השהיה על הקרקע יימנה מרגע . לנחות מיידית עם מתן אות מהמזניק ולהחליף את הסרט
 .ל"מתן האות הנ

לאחר , אז, תופסן הסרט אבד או התעקםאם לאחר התנגשות אוירית לא מוצאים את הסרט ו .12.5
 .לאחר התקנת סרט חדשניתן להמשיך במרוץ , אישור הבורריםקבלת 

נקודה אחת תוענק עבור כל שניה שלמה שבה הטיסן נמצא במצב טיסה במשך פרק הזמן  .12.6
 .מתחילת הקרב

 במקרה של טיסה. עבור כל שניה שלמה של שהיית הטיסן על הקרקע יוטל קנס בן נקודה אחת .12.7
זמן השהייה על הקרקע יתחיל להימנות מרגע של , אל מחוץ לזירת הקרב או ללא כבלים

 .הטיסה אל מחוץ לזירה
נקודות שיופחתו מהישגו של  40יוטל קנס בין ) להלן 15סעיף  ראה(על כל עבירה בת עונשין  .12.8

 .המתחרה
ר הטיסן כאש, או שהטיסן חותך את הסרט של עצמו, גורם נזק לסרט) ים(במקרה שהמכונאי .12.9

אם הטיסן שוגר בלי החלפה כמצויין . להחליף את הסרט בחדש) ם(על הקרקע חייב המכונאי
  .עם סרט פגום רבאוויבזמן שהטיסן  דיימדזמן קרקע . ייקנס במאה נקודות, לעייל

  נסיונות טיסה .13

  :מלבד במקרים הבאים ,קרב- אחד בלבד כדי לבצע מקצה אחד של דו ןניסיובדרך כלל יינתן 
  

, י טיסנו של היריב"עשלו כבלי הניהוג לכתוצאה מנזק , ה שטיסן יצא מזירת הקרבבמקר .13.1
ציע למטיס יהמזניק , וכאשר אותו טיסן והסרט אינם ניתנים להנצלה בגלל מרחק הטיסה

על  ,באחרים היוועצותללא , על המטיס להחליט מייד. שטיסנו נפגע לבצע ניסיון נוסף
 .שיך בטיסה עליו להשתמש בסרט חדש באורך מלאאם המטיס בוחר להמ. המרוץ ססטאטו

 דבר, ההיגוי נשברים ורק טיסן אחד על הקרקע) י(במקרה של סיבוך בחוט שכתוצאה מכך כבל .13.2
  .המונע ואינו מאפשר את התרת הסיבוך

  כללי התנהגות .14

זמן מלבד ב, כאשר טיסנו טסבזירת הקרב בתוך המעגל המרכזי  רלהישאחייב המטיס  .14.1
 .שלוהמכונאי י "ע השחרור של טיסנו

, שופטיםיהיו במעקב של חבר אחד לפחות מחבר ה) שלוהמכונאי ו(במשך הקרב כל מתחרה  .14.2
י המזניק על מנת לוודא את "וזאת בנוסף למעקב ע, אשר הוקצה במיוחד לאותו מתחרה
 .התנהגותם ההוגנת ובהתאם לחוקים

 כפוף לסעיפיםאך ב, תוהתחרות תמשך כאילו שני הטיסנים נח ,רבאוויבמקרה של התנגשות  .14.3
  .16.13 - ו 16.12, 16.6, 16.3

  כללי התנהגות .15

  ):לעיל 12.7כמפורט בסעיף (מפורטות להלן עבירות בנות עונשין אשר תגרורנה את הקנסות המתאימים 
  

מהמעגל המרכזי כאשר טיסנו במצב  ,בלי כוונה ,עם רגל אחת או שתיים אם מטיס יוצא .15.1
  .טיסה

  נסיונות טיסה .16

  :כאשר, ק ומתחרהו יוכרז מנצחיריב יורח
  

 .י המזניק"הוא תוקף בכוונה את הסרט של טיסן היריב לפני מתן אות ההתחלה ע .16.1
 .טיסנו אינו מגיע למצב טיסה תוך שתי דקות מרגע מתן אות הזינוק .16.2
או שמנועו אינו , הוא מנסה להטיס טיסן אשר בזמן השיגור אינו בעל מנגנון ניהוג חזק ויעיל .16.3

 .או שמנועו אינו פועל, טוחהמחובר בצורה ב
 .הוא מפריע ליריבו או מאלצו לצאת ממעגל ההטסה .16.4
 .הוא מטיס בצורה מסוכנת בכוונה .16.5
 .אשר באותו רגע אינו במצב טיסה במעגל המרכזי, הוא משאיר את הכבלים או אחד מטיסניו .16.6
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הוא תוקף את סרט היריב כאשר הסרט שלו או השאריות של הסרט שלו אינם מחוברים  .16.7
 .נולטיס

 .הוא אינו נוכח בזמן שניתן לו כדי להטיס אלא אם כן קיבל היתר מפורש לכך מהמזניק .16.8
או בלי להודיע למתחרהו על , הוא עוזב את המעגל המרכזי בכוונה כאשר הטיסן שלו טס .16.9

למטרה שונה מאשר לקיחת כבלי הטיסן הרזרבי , כוונתו לעשות זאת כאשר טיסנו על הקרקע
 .ירות טכנאי לטיסנואו על מנת לאפשר מתן ש

 .של יריבו להתיר הסתבכות כבליםהמכונאי הוא מטיס בצורה שמונעת מיריבו או  .16.10
הוא מטיס בצורה אחרת מישרה ואפקית נגד כוון השעון כאשר רק טיסנו במצב טיסה ואין  .16.11

 .הסתבכות כבלים
 הוא אינו מתיר הסתבכות כבלים כלשהי לפני השיגור של טיסנו הרזרבי אלא אם כן הוא .16.12

ומתחרהו הודיעו למזניק שהם הגיעו להסכמה בינהם להמשיך את המיקצה בלי להתיר את 
במקרה זה חייב המזניק להסכים להמשך הקרב בתנאי שהוא משוכנע בכך . סבך הכבלים

 .שההמשך יהיה בטיחותי
 .היתה הפרה גסה ומכוונת של התקנות .16.13
 .בזמן שהטיסן טס הוא עזב את הידית או הסיר את רצועת הביטחון מסיבה כלשהי .16.14
 .5 לדרישות סעיף) ים(אינם מתאימ) ים(הטיסנאי .16.15
 .רור נותר ללא סרט והטס יציבישבבכ ,הוא מתקיף או מפריע ביודעין לטיסן יריבו הטס .16.16
 .תאוויריאך שלא כתוצאה מהתנגשות , תנתק מתופסן הסרט בזמן הדו קרבהאם הסרט  .16.17
 .אם הטיסן נוחת ללא סרט ותופסן הסרט אבד או התעקם .16.18
 .אם הטכנאי קופץ מעל לטיסן היריב והכבלים נשמרים בתוך אזור שירות הטכנאי .16.19
אם המכונאים נכנסים לתוך מעגל ההטסה בזוית אלכסונית או חותכים דרך מעגל ההטסה  .16.20

 .במטרה להגיע לטיסן שנחת
את טיסנם שנחת , אינם מפנים מייד או אחרי התרת הסתבכות כבלים) ם(מכונאי/אם המטיס .16.21

  .מעגל לפני הטפול בואל מחוץ ל

  דירוג .17

 .תנוהל בשיטת המפסיד יוצאהתחרות  .17.1
 .הנקודות יהיה המנצח במרבהמתחרה שזכה , מקצהבכל  .17.2
 .מתחרה יורחק מהתחרות אם הוא הפסיד בשני מקצים .17.3
 .מהמתחרים אשר נותרו בתחרות, 17.10 כפוף לסעיף ,יורכב באופן אקראימקצים כל סבוב  .17.4
סיבוב כלשהו המתחרה יתחרה נגד המתחרה הראשון במקרה שנותר מתחרה ללא יריב ב .17.5

אלא ) אם לא הורחק לפני כן(ראשון בסיבוב הבא ובכל סיבוב נוסף ) 17.10 כפוף לסעיף(שיוגרל 
כפוף (שני המתחרים יוגרלו יחד , ל"במקרה הנ. אם כן יהיה שוב מתחרה שנותר ללא יריב

 .ויתחרו בסיבוב הבא) 17.10 לסעיף
 .הפסדים לא יופחתו. תהניצחונוים יתבסס על מספר ויחידצוותים מיקום  .17.6
במקרה של שוויון במקום שני או שלישי יערך בינהם קרב המשך בהתאם לכל הכללים  .17.7

 .המפורטים למעלה מלבד שבקרב זה יותר הפסד אחד בלבד
יש לתת להם , במקום השלישי לאחר טיסות ההמשך לקביעת השני שיוויןבמידה ונותר  .17.8

 .ח על מנת להגדיר את הזוכה במקום השלישילהתחרות נגד המנצ
כשוויון מוגדר מקצה בו ההפרש בין . במקרה של שוויון במקצה כלשהו יש לחזור על מקצה זה .17.9

 .נקודות או פחות 5התוצאות הוא 
תינתן עדיפות להפרדה בין . יריבים שהתחרו כבר אחד נגד השני יופרדו במידה והדבר אפשרי .17.10

  .יריבים שהתחרו בעבר
  

 


