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  )P-30( למתחילים גומי מנוע טיסני תחרויות חוקת

  

 חטיבות, הספורטיבית הטיסנאות מחוקת הרלוונטים החלקים עם בשילוב מיושמים מטה הרשומים P-30 מחלקת חוקי

B4 ו- C4.  

  הגדרה .1

, קבועים משטחים על הפועלים םהאווירודינמיי הכוחות י"ע נוצר העילוי בו מתיח מנוע י"ע הממונע טיסן

  .ההתקפה בזווית או הפרופיל בעקמומיות שינוי מלבד

  :תכונות .2

  .מ"ס 76.2 כנף ומוטת גוף מירבי אורך  

  '.גר 40 מנוע ללא מינימאלי טיסן משקל  

  '.גר 10 מירבי משומן מנוע משקל  

  .מ"ס 23.5 עד בגודל, מתקפל לא, קמפלסטי, מסחרי הטיסן מדחף  

  :טיסות מספר .3

  .הדרוג לקביעת הטובות הטיסות 3 ילקחו שמתוכן רשמיות טיסות לחמש זכאי מתחרה

  :התחרות משך .4

 .רצופות שעות 3 של זמן פרק בתוך להתבצע חייבות הרשמיות הטיסות כל  .א

  :רשמית טיסה הגדרת .5

    . טיסה כל   

  :)חוזרת טיסה( טיסה ניסיון על חזרה .6

  ממשיך שהטיסן במקרה. טיסה בעת אחר בטיסן מתנגש הטיסן כאשר, רשמית טיסה על לחזור מותר  

 נעשית הדרישה אם גם, רשמית כטיסה תתקבל שהטיסה לדרוש המתחרה רשאי, תקין באורח בטיסתו

    .הטיסה בסיום

 בטיסה שהושגה התוצאה. המתחרה של הבאה הטיסה לפני תבוצע, שאושרה במידה החוזרת הטיסה

  .רשמית טיסה באותה הקודמת התוצאה את תבטלו תחליף החוזרת

  :פסולה טיסה הגדרת .7

  .הטיסה במהלך או השיגור במהלך ממנו ניתק הטיסן של חלק כאשר   

  :הטיסנים מספר .8

  .להטיס רשאי מתחרה אשר הטיסנים מספר על הגבלה אין 

  .התחרות כל במהלך בלבד אחד מתחרה י"ע יוטס טיסן P-30 גומי מנוע טיסני בתחרות  

  :הטיסות משך .9

  .דקות שתי יהיה רשמית טיסה לכל דשיימד המרבי הטיסה זמן   

  :דרוג .10

  .הסופי הדרוג לקביעת נלקחות למתחרה הטובות הטיסות שלוש התוצאות סכום .א

 משך לאחר סיום מיד, המנצח לקביעת, המשך טיסות ויערכ, בתוצאות שיוויון של במקרה  .ב
 יתווספו ולא( המתחרים דרוג את ורק אך יקבעו ההמשך בטיסות התוצאות. הרשמי התחרות
 ).הרשמיות הטיסות בשלוש שהושגה לתוצאה

 

 

  :זמן מדידת .11
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 שיגור מרגע יחשב הטיסה זמן. דקות 2 של מירבי לזמן מוגבלת) המשך טיסות כולל( הטיסה זמן מדידת  

  .הטיסה לסיום ועד הטיסן

  :שיגור .12

  ).קפיצות מותרות( הקרקע על כשהמתחרה ידנית ההזנקה  .א

 .הטיסן את בעצמו ולשגר מנועו את למתוח מתחרה כל על  .ב

  .המדידה ממרכז מטרים 5 בערך של בטווח משוגר להיות חייב הטיסן  .ג

  :הטיסן בונה חוק .13

 .הטיסן בונה להיות המתחרה על P-30 גומי מנוע טיסני בתחרויות  


