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 )NF3( רדיו מונחי במסוקים אירופה/עולם לאליפות נבחרת בחירת תקנון 12
   רדיו מונחי במסוקים אירופה/עולם לאליפות ישראל נבחרת לבחירת םהייחודיי הנושאים את מגדיר זה תקנון 12.1

F3N הכללי לתקנון בנוסף. 

 שיטת בחירת הנבחרת 12.2

 לתחרות הקודמת התחרויות בשנת הראשונה בתחרות יחלו אשר, רצופות מבחן תחרויות 4 התתקיימנ 12.2.1

   .א"הבינל

, לפחות סיבובים שני בה ושהסתיימ, זו במחלקה לאומית/ארצית תחרות כל תחשב מבחן כתחרות 12.2.2

 .לפחות שופטים 3  בה ושפטו

 .לתחרות הרשמה אי של מהסיבה ולא, המבחן תתחרויו התבטלו אם םתתקיי חלופית תחרות 12.2.3

 .א"הבינל התחרות מועד לפני חודשים 2-מ יאוחר לא יסתיימו המבחן תחרויות 12.2.4

 :תחשב סיבוב בכל מתחרה של התוצאה 12.2.5

 .השופטים שלושת תוצאות של חשבוני ממוצע: שופטים שלושה של במקרה 12.2.5.1

 ההתוצא למעט, השופטים כל תוצאות של חשבוני ממוצע :שופטים ארבעה של במקרה 12.2.5.2

 .מביניהן ביותר הנמוכה

 למעט, השופטים כל תוצאות של חשבוני ממוצע: יותר או שופטים חמישה של במקרה 12.2.5.3

 .מביניהן ביותר והנמוכה הגבוהה התוצאות

 3 ויתקיימ אם( הגבוהות הסיבובים תוצאות שתי סיכום תהיה מבחן בתחרות מתחרה של התוצאה 12.2.6

   ).מביניהם נמוכהה התוצאה תושמט, סיבובים

, מבחן בתחרויות השיגש התוצאות סכום תהיה המבחן תחרויות בסיום מתחרה של הסופית התוצאה 12.2.7

 .רביות הנמוכה התוצאה למעט

 במקום המתחרים ידורגו, נבחרת קביעת מונע אשר הסופי בדירוג מתחרים בין שיווין שיש במידה 12.2.8

 התוצאה תילקח. (סיבובים שני בת נוספת בתחרות שישיגו לתוצאה בהתאם, הסופי בדירוג המשותף

  .זו תחרות של המשך בטיסות ההכרעה תיפול שיווין שיהיה במידה). הסיבובים שני מבין הטובה

 דרישות נוספות מחברי הנבחרת 12.3

תוצאה ממוצעת של לפחות וכן  המבחן תיוביצוע תרגילי החובה במלואם בתחרו – המינימום תנאי 12.3.1

אשר מסוכמות עבור המתחרה בתוצאה המבחן בתחרויות ת תוצאה המירבית האפשרימה 50%

 .הסופית

 .בכל רמה מסוקים 2 הוא יהמינימאל מסוקים/טיסניםה מספר 12.3.2


