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6  כבלי� נהוגי בטיקהאוירו בטיסני אירופה/עול� לאליפות ונוער בוגרי� נבחרת בחירת תקנו
)B2F ( 
 נהוגי בטיסני� אירופה/עול� לאליפות ישראל נבחרת לבחירת �הייחודיי הנושאי� את מגדיר זה תקנו� 6.1

 .הכללי לתקנו� בנוס� F2B  הירובטיקאוו כבלי�

 שיטת בחירת הנבחרת 6.2

 בשנת) מר� בסביבות (הראשונה הארצית בתחרות יחלו אשר, רצופות מבח� תחרויות 4 התתקיימנ 6.2.1
 .א"הבינל לתחרות הקודמת התחרויות

 3 בה ושפטו לפחות סיבובי� שני בה שהסתיימו, זו במחלקה ארצית תחרות כל תחשב מבח� כתחרות 6.2.2
 .לפחות שופטי�

 .לתחרות הרשמה אי של מהסיבה ולא, מבח� תחרות ההתבטל א� תתקיי� חלופית תחרות 6.2.3

 .א"הבינל התחרות מועד לפני חודשי� 4"מ יאוחר לא ויסתיימ המבח� תחרויות 6.2.4

 :תהיה סיבוב בכל מתחרה של התוצאה 6.2.5

 .השופטי� שלושת תוצאות של חשבוני ממוצע: שופטי� שלושה של במקרה 6.2.5.1

 ההתוצא חלוקת לאחר, השופטי� כל תוצאות של חשבוני ממוצע: שופטי� ארבעה של במקרה 6.2.5.2
 .בשני� מבניה� ביותר והנמוכה הגבוהה

 למעט, השופטי� כל תוצאות של חשבוני ממוצע: יותר או שופטי�  חמישהשל במקרה 6.2.5.3
 .מבניה� ביותר והנמוכה הגבוהה התוצאות

 3 ויתקיימ א�. (הגבוהות יבובי�הס תוצאות שתי סכו� תהיה מבח� בתחרות מתחרה של התוצאה 6.2.6
 .המש$ טיסות בחשבו� ויילקח לא) מביניה� הנמוכה התוצאה תושמט, סיבובי�

 המבח� תחרויותב שהשיג התוצאות סכו� תהיה המבח� תחרויות כל בסיו� מתחרה של התוצאה 6.2.7
 .ביותר הנמוכה התוצאה למעט

 אחריה� המדורגי� כאשר, הנבחרת חברי יהיו המבח� תחרויות כל בסיו� ראשוני� המדורגי� שלושת 6.2.8
 .יורד דירוג סדר לפי מקו� ממלאי מהווי�

 המדורגי� המתחרי� ידורגו, נבחרת קביעת מונע אשר הסופי בדירוג מתחרי� בי� שיווי� שיש במידה 6.2.9
 תילקח. (סיבובי� שני בת נוספת בתחרות שישיגו לתוצאה בהתא� הסופי בדירוג משות� במקו�

 של המש$ בטיסות ההכרעה תיפול שיווי� עדיי� ויהיה במידה). הסיבובי� ישנ מבי� הטובה התוצאה
 .זו תחרות

 דרישות נוספות מחברי הנבחרת 6.3

 :מינימו�התנאי  6.3.1

  .נקודות 820 למע תוצאה פעמי� שלוש לפחות להשיג נדרש בוגר מתחרה 6.3.1.1

 . נקודות 700 למע תוצאה פעמי� שלוש לפחות להשיג נדרש הנוער לנבחרת מתחרה 6.3.1.2

 . טיסני� 2 הוא יהמינימאל הטיסני� מספר 6.3.2
7  )C2F( צוות מרו� כבלי� נהוגי �בטיסני אירופה/עול� לאליפות נבחרת בחירת תקנו

 הוגינ בטיסני� אירופה/עול� לאליפות ישראל נבחרת לבחירת �הייחודיי הנושאי� את מגדיר זה תקנו� 7.1
 .הכללי לתקנו� בנוס� F2C  צוות מרו� כבלי�

 שיטת בחירת הנבחרת 7.2

 בשנת) מר� בסביבות (הראשונה הארצית בתחרות יחלו אשר, רצופות מבח� תחרויות 4 התקיימנת 7.2.1
 . א"הבינל לתחרות הקודמת התחרויות

 . לפחות סיבובי� 2 בה שהסתיימו במחלקה ארצית תחרות כל תחשב מבח� תחרות 7.2.2

 . לתחרות הרשמה אי של מסיבה ולא המבח� תחרויות התבטלו א� תתקיי� חלופית תחרות 7.2.3

 .א"הבינל התחרות מועד לפני חודשי� מארבעה יאוחר לא יסתיימו המבח� תחרויות 7.2.4

 .סיבובי� שני מבי� הקצר הטיסה זמ� הינה מבח� בתחרות מרו� צוות תוצאת 7.2.5

 למעט המבח� בתחרויות שהשיג התוצאות סכו� תהיה המבח� תחרות כל בסיו� צוות של התוצאה 7.2.6
 .ביותר הנמוכה התוצאה

 המדורגי� המתחרי� ידורגו, נבחרת קביעת מונע אשר הסופי בדירוג צוותי� בי� ווי�יש שיש במידה 7.2.7
 סכו�(. סיבובי� שני בת נוספת בתחרות שישיגו לתוצאה בהתא� הסופי בדירוג משות� במקו�



 ההכרעה תיפול שיווי� עדיי� שיהיה במידה). זוכה הקצר הזמ� כאשר הסיבובי� שני של התוצאות
 . וז תחרות של המש$ בטיסות

 דרישות נוספות מחברי הנבחרת 7.3

 לבוגרי� דקות 4:30 "מ נמוכה תוצאה פעמי� שלוש לפחות להשיג נדרש מרו� צוות " המינימו� תנאי 7.3.1
 ).ראשונה לימודית לנבחרת אושר זה מיוחד מינימו� (לנוער דקות 5:00 "ו

 .טיסני� 2 הוא ימינימאל טיסני� מספר 7.3.2
8  )D2F( קרב דו כבלי� נהוגי בטיסני אירופה/עול� לאליפות נבחרת בחירת תקנו

 נהוגי בטיסני� אירופה/עול� לאליפות ישראל נבחרת לבחירת �הייחודיי הנושאי� את מגדיר זה תקנו� 8.1
 .הכללי לתקנו� בנוס�  F2D קרב דו כבלי�

 שיטת בחירת הנבחרת 8.2

 שנתב) מר� בסביבות (הראשונה הארצית בתחרות יחלו אשר, רצופות מבח� תחרויות 4 התתקיימנ 8.2.1
 . א"הבינל לתחרות הקודמת התחרויות

 . התקי� לסיומה שהיגיע זו במחלקה ארצית תחרות כל תחשב מבח� כתחרות 8.2.2

 יקבל ואיל$ שני מקו�, הראשו� במקו� לזוכה) אחוזי� (נקודות 100 כלהל� יתבצע המתחרי� דרוג 8.2.3
 :הבאה הנוסחה פי על) N (המתחרי� ולמספר) P (למיקו� יחסי ניקוד
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 המבח� בתחרויות שהשיג) אחוזי� (הנקודות סכו� תהיה נבחרתה לדרוג מתחרה של הסופית התוצאה 8.2.4
 .ביותר הנמוכה התוצאה למעט

 דרישות נוספות מחברי הנבחרת  8.3

 . מהקרבות% 50"ב לקרב נקודות 180 "ל מעל תוצאה – המינימו� תנאי 8.3.1

 .י�טיסנ 8 הוא יהמינימאל טיסני�ה מספר 8.3.2


