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 מבוא 

 
 : חוקת הטיסנאות הספורטיבית  ספרמתוך 

 . נוהל מדידת זמן בתחרויות טיסנים חופשיים. 5"

 

באמצע  5.1 הזמן  מדידת  תתבצע  ארציות  שהוסמכו  בתחרויות  זמן  מודדי  על  ות  קלוב   לכך   ידי 

 אל. התעופה לישר      

 

קלוב   5.2 של  רשמי  חוקה  מבחן  ומעבר  ז'  כיתה  סיום  לאחר  למדידה  כמוסמך  יחשב  זמן   מודד 

 "  לפחות. 70התעופה לישראל בציון       
  

 
הטיסנ בחוקת  המופיע  לחומר  בנוסף  זה  ספר  ק.ה.להוצאת  בהוצאת  הספורטיבית,  על  אות  באה   ,

 על שאלות הבחינה ויכולתו להתמודד עמן, לאחר שלמד את החוקה. מושג מנת לתת לנבחן 
 ספר זה מכיל שלושה חלקים:

 
I.  .תקציר ללימוד החוקה 

II. ופתרונן   שאלות דוגמה 
III.  .בנק שאלות החוקה 

 
יכם להקדיש תשומת לב מירבית  מודד הזמן, הינו השופט בספורט הטיסנאות בו אנו עוסקים, לכן על 

וביל והבנתם  החוקים  להיות  יחוד  לימוד  אתכם  מכשיר  החוקה,  מבחן  מעבר  בתחרויות.  ליישומם 
צעו ברמה הגבוהה ביותר  טיסנאות, עליכם לכבד את התפקיד ולב  -שופטים בקלוב התעופה לישראל  

 תחרים. על מנת לשמור על הרוח הספורטיבית ורמתן של התחרויות וליצור אחוות מ
 

" הקיים בקלוב התעופה לישראל. מתוך בנק  לות השארת זו מהוות את "בנק  השאלות המופיעות בחוב
את    שאלות המהוות את "מבחן החוקה". כך שאם הנבחן מבין  25שאלות זה נבחרות באופן אקראי  

 השאלות והתשובות בחוברת זו, מעבר בחינת החוקה הופכת משימה קלה יותר. 
 
 
 

 בהצלחה   
 

 הדרכה             ועדת     
קלוב התעופה לישראל     
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 ר חוקת הטיסנאות הספורטיבית יצתק
 לטיסנים חופשיים

 
 
 
 

אות חופשית בקלוב  תקציר זה הינו כלי, בידי מודד הזמן הפוטנציאלי, לשם מעבר מבחן חוקת טיסנ
 התעופה. 

פרשנות ישמש ספר החוקה  אין תקציר זה מהווה תחליף לחוקת הטיסנאות ובכל מקרה של טעות או  
 ספר הרשמי והמחייב. ל כא ריבית של קלוב התעופה לישהספורט 

 
כדי לעבור את מבחן החוקה בהצלחה יש ללמוד ולשנן תקציר זה היטב, בליווי קריאה מעמיקה של  

 טיסנאות ופתרון בנק השאלות המופיע בהמשך.ספר חוקת ה
 

 הערה:  
ן המקרים והתגובות  להכניס לתקציר זה את כל מגוו  מכיוון שרוחב היריעה מוגבל, לא ניתן היה

ועל. בתוך בנק השאלות, הקיים בהמשך ספר זה, מובאים מקרים רבים עליהם אין הסבר  בפ  םיהקיימ 
בנק השאלות, הכרחי לצורך הבנה כוללת של מגוון  המופיע בתקציר זה. לפיכך, פתרון עצמי של 

 החוקים הקיימים בתחרויות הטיסנים החופשיים. 
 

 :2021 ת תוספת למהדור
הינם  , חדשות, ובכלל זה הוספתן של מחלקות בשנים האחרונות םרבים להם אנו עדיהחוקה ה יי שינו 

 ו עוסקים.ם הטכנולוגיים העצומים ולהתפתחות המבורכת בספורט בו אנ עדות לשינוי
גורם זה הינו מודד  נותר על כנו ולא עשוי להשתנות בקרוב.   , בעל ערך מרכזי,אחד גורםזאת,  יחד עם 

בהחלטה אחת לכאן או  זמן רטיבית. לעיתים מודד הופ האמון על קיום החוקה הס פט,השו –הזמן 
ם להתמקצע  י ר מתחרה את גורל העונה כולה. לכן, עלינו כשופטים מוסמכ לכאן, עשוי להכריע עבו

מרכזיים ומשניים  , ביכולותינו ובידיעתינו ולשלוט בכל רזי החוקה הספורטיבית ולהכיר את הכללים
 .ייםכאחד, על בור

 מוחלט וללא משוא פנים. ת גדולה, ביושרבמקצועיו גמצופה ממודד הזמן לנהו 
 .ץ זהבכדי לעזור למודד הזמן לבצע את תפקידו, פורסם קוב

גם עדכוני חוקה עשויים לחול מפעם לפעם ונדרש מכל מודדי הזמן   כמו  ,סופריחד עם זאת, טעויות 
 להתעדכן ולרענן את ידיעותיהם בתחום. 

   .כםלשירות כה תמיד, ועדת ההדרשהבק או בכל שאלה
 

         בברכת הצלחה לכולנו!                                                                                                                     
 ר ועדת הדרכהיו"  –יר וקנין יק

 2021ינואר                                                                                                                           
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 רקע  
 

 שאים כלליים: בהיותך מועמד להסמכה כמודד זמן עליך לזכור מספר נו 
 

 כמודד זמן הינך אחראי לשמירת הצביון הספורטיבי של ענף הטיסנאות.  .1
 

 .שראל לכן התנהג בהתאםלי ופההינך משמש כנציגו הרשמי של קלוב התע .2
 

וריד  החלטה מוטעית שלך עלולה לה  -מאמץ רב זמן, כסף והמתחרים בתחרות משקיעים  .3
 זכור זאת !  -השקעה זו לטמיון  

 
ממך. אל תיתן למצב זה להשפיע על    ים מבוגרים ואולי מנוסיםמדוד למתחרלעיתים תאלץ ל .4

ב  ט מטעם קלושופ ש כשיקול דעתך הנקי או לגרום להפחתת ביטחון עצמי. בתפקידך תשמ
 ככזה הינך זכאי לגיבוי המקצועי לפעילותך. עופה והת

 
ת הבטיחות  נוספת וכיד ימינו של מארגן התחרות בכל הקשור לשמירמודד הזמן משמש כעין   .5

למנהל התחרות   והביטחון במהלכה. על מודד הזמן להכיר את כללי הבטיחות ולסייע
 באכיפתם. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לך המדידה התקין בתחרות !להפריע למה אירש  אינו  מתחרהה  ור : כז

 
 עדכוני חוקה   -ספורט  ועדת

 שופט ראשי  -בורר / תחרות מנהל 
 

 שופט  -מודד זמן  

 מתחרה 
 

 הסמכת מודדים   -הדרכה  ועדת
 וררים ורענון ב                            
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 חוקים כלליים   –מהלך התחרות 
 

 ר התחרות תיאו
 
 לרוח.  ניצבהנפרש בזים" בתחרות טיסנים חופשיים ישנו "קו מרכ •
 
 זה מזה.  יםמטר 10 -לאורך קו זה פזורים מרכזים ממוספרים, במרחק של כ  •
 
 ידי מודדי הזמן באותו מרכז.   עלת דומדמספר מתחרים אשר טיסותיהם נ מתמודדיםבכל מרכז  •
 
 . סיבובים , הנקראיםמחולקת למקטעי זמןתחרות ה מרבית המחלקות,ב •
 
   . דקות 55 –בחוקה  משך כל סיבוב נקבע  •
 
 האריך את מישכה( דקות )בסמכות מנהל התחרות ל  5בת קצובה  ישנה הפסקהלאחר כל סיבוב   •
 
 אחת בלבד.  רישמיתבכל סיבוב על המתחרה לבצע טיסה  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 6 7 

 

 כיוון הרוח 

 מטרים 10
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 מדידת הזמן  תחילת וסיום
 

 יא זמן שהייה מירבי באויר.חופשיים המחלקות ה כל מטרת  •
 

  100 שניות )ולא 60ור שבדקה  יש לזכ -כל שנייה שנמדדה על ידי מודד הזמן תיחשב כנקודה   •
 נקודות(. 120דקות =  2:00  -כפי שמספר אנשים חושבים 

 
 :  ן. לדוגמהיסלט סהמטיבין שנותק הקשר מדידת הזמן מתחילה מרגע   •

 את הטיסן מהיד. רגע שהמטיס משחרר מ  2 -ג -ב
 

 של(. של הטיסן )על עץ, למ העצרותו המוחלטתהטיסן באדמה או,   נגיעתסיום הטיסה תחשב,  •
 

 "מקס". המכונה בקצרה  –ם קיים זמן מקסימו סניםלקת טיבכל מח •
 

 ה"מקס".  גם אם טיסן גולש יותר מזמן המקסימום התוצאה שתירשם הינה  •
 לדוגמה: 

  ות. דק 4:00 -המקס בסיבוב הראשון כ   מוגדר 2 -ד -ב  
 נקודות.   240דקות =   4:00תוצאתו היא  - 4:01אם טיסן שהה   
 ת. ודונק   209ת =  דקו 3:29היא תוצאתו  -  3:29אם טיסן שהה   

 
 מטר מהמרכז.  5את הטיסנים יש לשגר ברדיוס של עד  •

 
 ים הבאים: של הגורמביטול או דחיית תחרות יתבצע ב •

 
 במהירות קבועה(  שניות 10= מעל )רוח יציבה  לשניה מטר 9רוח מעל  -
 לקויים(. ערפל, אובך )תנאי ראות  -
 בטיחות )לדוגמה נגמרו המים בשטח ויש חשש להתייבשות(. -
 המסכנת את שלומם של המתחרים(.חונית ש לפעילות בט ן )יש חשחובט -

 
 (Off-Flyהמשך ) סיבוב

 
או שמספר מתחרים בעלי תוצאות זהות    דותחד השיג את מלוא הנקוממתחרה אבמקרה שיותר 

( שבמהלכו יקבע  Fly-Off -, נערך סיבוב המשך )פליאוףאחד משלושת המקומות הראשוניםמדורגים ב
 המנצח. 

 
 יגו תוצאה מלאה יערכו סיבובי המשך נוספים.    יש  משך מספר מתחריםוב ההבסיב אם גם •

 
ן הגלישה, כגון: נפנוף או נסיעה  עולות הנועדות לשיפור זמן לבצע פבמהלך סיבוב ההמשך אי  •

ת שהוצאה על ידי קה"ל. הנחייה  ה הנחייה פנימיהנחייה זו הינ –ולש עם רכב מתחת לטיסן הג 
 ות. ת בינלאומיזו לא קיימת בתחרויו

 
בכדי להקשות על  ביחס לסיבוב הקודם,  ,וף יועלה זמן המקסימוםבכל סיבוב פלייא  •

שהשלימו את זמן   המתחריםאותם עלו כל לסיבוב הפלייאוף הבא י , כאמורם. המתחרי
 . בסיבוב הקודם הטיסה המקסימלי שנקבע

 
הזמן  ת סגר במ –וב סיבה ל כל סיבוב פלייאוף יכריז מנהל התחרות על זמן העבודלפני תחילת  •

ן מותר למתוח מנוע אחד לפני תחילת זמ  2-)בג וירשגר את הטיסן לא ללהכין ו הזה יש 
.  ולפרוס אותו לפני תחילת זמן העבודה(ההטסה אל הוו    תר לחבר את חוטמו 2-, בד העבודה

 כמו כן יכריז מנהל התחרות על משך זמן הטיסה )מקס'( לסיבוב ההכרעה הקרוב. 
 

ך טיסות  לערו  לייאוף עצמם()כולל מתחרי הפ ור למטיסים אחריםההכרעה אס  במהלך טיסות •
 איזון 

 
על פי החלטת מנהל התחרות  -במידת האפשר  ותהזמן בזוגמודדי  ודאת טיסות ההכרעה ימד •

למרות שעל כל מודד זמן מוטלת חות אחד מהם מצוייד במשקפת. , כאשר לפוצוות הבוררים(
לדבר ולתאר את מהלך הטיסה אחד לשני  מודדים י ומומלץ לרצוהחובה למדוד באופן עצמאי, 

, עליו  אבד את הטיסןמודדים מ ה ואחד השניהם מודדים לטיסן הנכון. במידבכדי לוודא ש
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מהלך שניות. ב 10להכריז בקול כי איבד את הטיסן ולהתחיל לספור בקול ובקצב סביר 
בכל מחיר.  מחדש ינסה לאתרו ת הטיסן והמודד שאיבד א יתאר לו הספירה מודד הזמן השני  

ווח  ויד  שלו ולא חודש קשר העין עם הטיסן יעצור מודד הזמן שאיבד את שעון העצר במידה
וגם המודד השני מאבד   . במידה"(השניות   10על התוצאה בהפחתת עשר השניות )לפי חוק "

  דדגם המו רום הטיסן יעצא חודש הקשר עור המודד השני בקול עשר שניות. במידה וליספ
 יות מהזמן הנקוב. עשר שנ את הסטופר ויפחיתשני ה
 

ה אותה  על התוצאת נהל התחרולדווח למ  עד בסיום המדידה יודגש כי אין לאפס את הסטופר •
   השיג המתחרה.
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 חוקי מדידת הזמן
 

 כללי 
 

 הזמן מקבל למשך התחרות: מודד 
 שעון עצר )סטופר(.  •
 ה. לוח מדיד •

 כלי כתיבה.  •
 טופס מדידה.  •

 . וחצובהמשקפת  •
 

לדאוג   ם,לוודא תקינות על מודד הזמן ושעון העצר אינו מיידי,מכיוון שהשימוש במשקפת 
  –ת פיצול הזמן פונקציי)בשימת דגש על שימוש ב .התקין בהם  ד השימושומ וללי סםלאיפו
Split  )בעת מדידת זמן מנוע בטיסני מנוע בנזין ומנוע חשמלי 

 
 ש במשקפת מושי

 
ני ביותר. מצב של מדידת זמן עם  יוכיוון זה ח יש לבצע כיוון אישי. לפני העבודה עם משקפת

 מתחרה. פגיעה ב משקפת שאינה מכוונת עלולה ליצור 
ס המשקפת חיוני לצורך התאמתה למודד המשתמש בה. מכיוון שישנם הפרשים ביכולת  פואי

  ש לכווןפיים( ייכות הראייה או שימוש במשקמין ועין שמאל )ללא קשר לאהראייה של עין י
. התאמת המשקפת הינה תהליך טכני פשוט ששונה  דדאת המשקפת כך שתתאים למו

 ר עם קבלת המשקפת.באופן מהין לבצעו ממשקפת למשקפת ונית
 

 המדידה.  'אסטרטגיית'לאחר כיוון המשקפת יש לקבוע את 
ילת המדידה עם המשקפת יוצרת חילת המדידה נעשית תמיד ללא משקפת )תח מכיוון שת

ן( יש לעקוב  ל המרחק הקצר בין המודד לטיססר יכולת עקיבה אחר הטיסן בשל חומצב ש
 :אחר ארבעה חוקים עיקריים 

 
  –את הטיסן על גבי הקרקע ולזהות את מאפייניו  בחוןידה יש לתחילת המד  ני לפ .1

 . בעת הטיסה יועיו, צורתו וכל פרט שיכול לעזור בזיהו מידותיו האופייניות, צב 
פן סביר מן המודד.  יסן התרחק באושקפת תעשה לאחר שהט תחילת העקיבה עם המ .2

לקלוט את  ן יתככזה שנר יוגדר יין שמרחק סביהמרחק הסביר הינו אישי, אך יש לצ
גם   אך ללא מאמץ בחיפושו ובזיהויוהטיסן באופן קל במשקפת )הוא מספיק רחוק( 

 .ק קרוב()הוא מספי ללא המשקפת
בה  תחילת העקיפלייאוף(,   )סיבובפת משקמודדים המצויידים בשנם שני ר יכאש .3

ני  למודד השעוקב אחרי הטיסן, והודיע    הראשון. רק לאחר שהמודד דירוגתתבצע ב
כזה ימנע מצב ששני המודדים איבדו את , מתחיל המודד השני בעקיבה. דירוג שעל כך

 הטיסן בנסיון לעקוב אחריו במשקפת.
ן שני המודדים שהטיסן  יבה המשותפת, יש לודא בינים של העקברגעים הראשו .4

הוא. ניתן להשתמש בתיאורי מהלך הטיסה )סטולים, לופים, סיבובים   חדא  –עקב הנ
 (.…ד וכו'ר עצמים בשטח )מעל האדם, משמאל לעמואו בתיאווכו'..( 

 
שקפת  ממדידה עם מלהמנע במצב של טיסן הקרוב למודדים וניתן למדוד ללא משקפת יש 

 יסן. ה לסכן את העקיבה אחר הטהעלול
מוניות" או הזנקה מרוכזת של  ם, במיוחד בתוך טרמיקות "היש להזהר שלא להחליף טיסני

. במקרה כזה חשובה פי כמה  בו זמן העבודה קצר(מצב  –המשך לטיסות    )אופייני -2מ -ו -2ג
 יועדים לעזור איש לחברו.התקשורת בין שני המודדים המ

 
תקשורת בין המודדים נועדה על מנת להקל  יודגש: על כל מודד זמן לבצע מדידה עצמאית. ה

 י הטיסן הנעקב בלבד! בזיהו
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 ן עצר בשעו  שימוש
ף, מרכזי, המשמש כבורר  חצן נוסמאלי ול ימני וש –ני לחצנים עיקריים העצר, ש  לרוב שעוני

 הזמן( לחצן זה אינו שימושי בהקשר מדידת  )  הסטופר מצבי בין 
  הצוואר. הדבר חשוב במיוחד לאור השימושיש להקפיד על ענידת שעון העצר על גבי 

 ל המשקפת בשתי הידיים. במקרה זה חיוני לאפשר תפעו –ת במשקפו
 

לחיצה ראשונה על   –סטופר( הינו פשוט ) צרהשימוש בשעון הע -2ג -וה -2ד -ת הבמחלקו
ת על הלחצן הימני לצורך עצירת פעולת  הלחצן הימני לתחילת פעולת השעון ולחיצה נוספ

 . לאחר עצירת המדידה יש ללחוץ על הלחצן השמאלי  לצורך איפוס השעוןהשעון.  
עון, מספר פעמים את הפעלת ואיפוס הש תרגליש לות.  חלטיות וחזקהלחצנים ה  הלחיצות על 

 המדידה. לפני התחלת 
מש בעזר זה לוידוא תחילת  שעוני העצר יש עזר שמע )צליל בעת לחיצה(. ניתן להשתחלק מל

 פעולת השעון. 
ה. המדידה יש להעביר מבט חטוף לשעון עצר לצורך וידוא פעולתו התקינ   תחילתלאחר 

סן בגובה  טימת שעון למישור הראייה בין המודד לרהעל ידי ט לשעון, תבוצע רת המבהעב
רת המשקפת. . רק לאחר וידוא זה יש להתחיל בעקיבה בעזלא צורך בהזזת הראש(העיניים )ל

 הטיסן על ידיהם.  דדים לצורך מניעת איבודוצע בדירוג בין שני המוב הוידוא י
 

ר לכל מודד. יש להקפיד  שעוני עצמבוצעת על ידי  שני  -2ח -ו 2מ , 1ממנוע: המדידה לטיסני ה
 נידת השעון על הצוואר.שבעתיים על ע 

 
זמן מנוע ובשני למדידת  שיש למדוד זמן מנוע עלינו להשתמש בשעון אחד למדידת  מכיוון

 הזמן הכולל של הטיסה. 
 :ה בטיסת המשך על ידי שני מודדים(דידתייחס למ )מ המדידה מתבצעת בשלבים הבאים

 
ודדי הזמן בעלי  ל הלחצן הימני. מנחת האצבע הלוחצת עצר תוך האחוז בכל יד שעון ע .1

 יאחזו בה.  לאו   צובה יענדו את המשקפת על צווארםמשקפת ללא החה
 השעונים בעת ובעונה אחת. משוגר יש ללחוץ על הלחצן הימני של שני הטיסןרגע שב .2
  –ני דת זמן מנוע בלחצן הימברגע שהסתיימה פעולת המנוע, יש ללחוץ על שעון מדי .3

 . צירת זמן המנוערך עלצו
 תת מבט חטוף על השעון והקראת התוצאה בקול. משקפת הידנית לעל המודד בעל ה .4
זמן   ן מבט חטוף על שעון העצר שלו ויקריא אתה יית החצובלאחר מכן המודד בעל   .5

 המנוע שלו. 
 .  תוצאה בקול רםבעל פה תוך הודעת הבמידת האפשר,  ,חישוב ממוצע זמנים יבוצע .6
רישום של אפס וניסיון    עיש לעצור המדידה ולבצ אה לא חוקית,תוצ ה שלבמקר .7

 טיסה. 
 . (בגה י בג לע ) הרוחא ו המודדים את שעון מדידת זמן המנוע תל לאחר מכן י .8
צוע וידוא פעולתו  ם בשעון מדידת זמן הטיסה וביברגע שניתן יאחזו שני המודדי .9

 התקינה.  
בין המודד לטיסן   הראייהלמישור   הרמת שעוןבוצע על ידי העברת המבט לשעון, ת .10

)ללא צורך בהזזת הראש(. רק לאחר וידוא זה יש להתחיל בעקיבה  ים יניבגובה הע
איבוד הטיסן   דירוג בין שני המודדים לצורך מניעתוצע בבא יידובעזרת המשקפת. הו 

 על ידיהם. 
אחר הטיסן עם  אם הטיסן התרחק, על המודד בעל החצובה להתחיל לעקוב  .11

סן במשקפתו(  טיה שון לקלוט את)רק לאחר שהצליח הרא כשלאחריו משקפתו. 
 יתחיל המודד בעל המשקפת הידנית לבצע מעקב. 

 הימני של שעון מדידת זמן הטיסה. על הלחצן בעת סיום הטיסה יש ללחוץ   .12
 ה על הלחצן השמאלי תאפס את השעונים הנ"ל.  יצלח .13

 
התרגול חשוב כפליים וזאת   רי שכאןול מהווה חלק חשוב , ה תרג -2ג -וה -2ד-אם במחלקות ה

 רחב לטעות. הנם  בשל המקו
 

 לחילופין:
עם שיגור הטיסן יופעל  . 'Split ' בעזרת שעון עצר יחיד תוך שימוש בפונקציית ניתן למדוד  

יצה על הלחצן הימני, עם סיום פעולת המנוע יש ללחוץ על הלחצן י לחשעון העצר על יד
לם וא  ,המנועזמן פעולת ן על גבי המסך = צוגת הזמלהקפאת תיצה זו תגרום השמאלי. לח

צן  לאחר וידוא חוקיות זמן פעולת המנוע יש ללחוץ שוב על הלח הזמן ממשיך לרוץ ברקע.
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ש לעצור  דד = זמן הטיסה. עם סיום הטיסה יתצוגת הזמן תחזור לזמן הכולל הנמהשמאלי. 
 , כרגיל. צן הימניל הלחיצה עאת שעון העצר כרגיל על ידי לח

 
  ע אך ורק לאחר אישור המתחרה או מנהללהדגיש שאיפוס שעון העצר מבוצרה יש בכל מק

וקדם, עלול ליצור בעיות מיותרות בעת  הנבחרת )בחתימתו( על גבי טופס המדידה. איפוס מ
 א תוצאות. ידונסיון ו 

 
 " עיגול התוצאהק " חו 
 מאחר  בשניות שלמות. בדקות ו ס הינה זמן הטיסהתוצאת המתחרה שתרשם על גבי הטופ             
 נייה  עון העצר מראה את התוצאה בתוספת עשיריות ומאיות יש לעגל את התוצאה לששו             
     50של  כלפי מטה. תוצאהתעוגל  )כולל( מאיות 49הקרובה ביותר. כך, כל תוצאה עד ל              
 התוצאה   –דקות  2:59:49טס במשך  2טיסן דאיות ומעלה תעוגל כלפי מעלה. לדוגמא: מ             

 שתרשם התוצאה   –ת ודק  2:59:50שטס במשך  2דקות. טיסן ד 2:59שתרשם בטופס הינה              
 דקות.  3:00בטופס הינה               

 לעגל את התוצאה. ורק לאחר מכן ן יש לבצע ממוצעידה וישנם שני מודדי זמבמ             

 
 ה המדידטופס        
טופס זה לאות המתחרים )דוגמה  את תוצ וםודד הזמן טופס מדידת זמן בו יש לרשמל .1

 (. פחהנס בעמודמובאת 
קפיד על  הללביצוע הטיסות בצורה תקינה. לפיכך יש   היחידהינו העדות  טופס המדידה ה .2

 הדברים הבאים:
הטופס ימצא בחזקת מודד הזמן במשך כל התחרות )למעט ביצוע החלפת טפסים( לצורך   •

 שימוש לא תקין בטופס או אובדנו.  מניעת
 . לבדב ט ם בעשורי •

 רישום בכתב ברור. •

 רה עצמו. או המתח למרכזאישור תוצאה על ידי חבר  •

 " במשבצת הדקות. 0רה "פ ס דקה, יש לרשום את ה 1 -במקרה של תוצאה נמוכה מ  •
אה  שינוי בטופס יבוצע באופן שניתן לשחזר את סיבת השינוי ואת מהותה )כולל רישום תוצ לכ •

 בר לשינוי בשולי הטופס. הס ףיס ניתן ורצוי להו שגוייה וכדומה(.
 

בכל מרכז   ,(מידת האפשרבכאמור,   – ךשמה יאוף )סיבובלפוב  בתחרויות בינלאומיות .3
 , שניהם עם משקפת. מודדי זמן 2ממוקמים 

 
במרכז, כולם   נם שלושה מודדי זמןל תחרויות בינלאומיות, יש ההמשך( ש בפליאוף )סיבוב .4

 שקפת. עם מ
 

 דידה. הממוצע בין כל תוצאות המהזמן הרשמי של המתחרה הוא  .5
 

 במרכז, נכנס שיקול דעת הבורר.  דדיםבמידה של הפרש תוצאות בלתי סביר, בין המו .6
 

 שניות  10חוק 
 

 עשריש לספור  ן ישיר עימו, עי קשר ומודד הזמן איבד מאחורי מכשול  טסן וטיס  במידה •
 אפשר. יש להקפיד על קצב מדויק ככל ה .וררם ובר  הספירה תעשה בקול  .שניות

 . 30....." וכן הלאה עד  23.....22.....,21ונת של " כמומלץ לספור במת
 

 אופן רגיל.במדידה ב יש להמשיךהשניות מופיע הטיסן שנית,  עשראם לפני תום   •
 

את הטיסן, יש להפסיק את מדידת הזמן  חזר לראות  דד הזמן לא השניות מו עשראם בתום  •
 שניות.  רעשל שעון העצר ר מהתוצאה הרשומה ע ולחס

 
להודיע    את הטיסן יש במרכז( איבד ם )מתוך שניים אם אחד המודדי -המדידה הינה עצמאית  •

לעצור את  ה ולא חודש קשר העין עם הטיסן, ישיד במיחד עם זאת . בקול רם על כך לחברו
 ר". "עצו יכריזשהמודד השני  לע  במדידה ולהסתמךלהמשיך  אין .שעון העצר
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 טיסה / טיסה חוזרת ון נסי

 
 טיסה חוזרת  נסיון טיסה  

 לא באשמת המטיס  באשמת המטיס  אשמה
 ללא הגבלה  חת כל סיבוב א קר כמות 

 בלבד  ררר הבובאישו באישור מודד הזמן  ור איש
 * בכל מקרה הטיסה האחרונה היא הטיסה הקובעת 

 !)ולא הטיסה הטובה ביותר(   
 

 : המטיס(אשמת  –העקרון המנחה ) יםהבא  צביםד מהמקרות אחינתן ב נסיון טיסה
 

       את התוצאה ם בטופס המדידהיש לרשו  -הטיסן חזר לקרקע מבלי שחוט ההטסה ישתחרר  .1
 ן טיסה.ולאפשר ניסיו 0:00       

 )בגלל התרחקות המטיס(  ור חוט ההטסה מהטיסןל לקבוע את רגע שחרזמן אינו מסוגהמודד  .2
 . ולאפשר ניסיון טיסה  0:00  את התוצאההמדידה   ום בטופסיש לרש  -       

  0:00 את התוצאה ידה  בטופס המדיש לרשום    -חלק מהטיסן ניתק תוך כדי שיגור או טיסה   .3
 . ולאפשר ניסיון טיסה       

 ודדי הזמן שהמתחרה איבד מגע עם חוט ההטסה והמתחרה או מנהל הנבחרת  אה למאם נר .4
 על פי   .ולאפשר ניסיון טיסה  0:00 את התוצאה  טופס המדידהשום ביש לר -יון  מבקש ניס      
 בקשת המתחרה.       
     הטסה  חוט הרה בו הטיסן בורח עם ק הינה מתן נסיון טיסה במקהחו מהות יש להדגיש ש*       
 )אפילו אם לאחר מכן הטיסן משתחרר(.      

    את התוצאה השום בטופס המדיד יש לר   -( גדול מהקבוע בחוקה -2ח-ו 2מ ,1מ -זמן מנוע )ב .5
 .ולאפשר ניסיון טיסה  0:00     

 יש לרשום    -  "עיגול התוצאה"()לפי חוק  שניות  19.49 -הטיסן ביצע פחות מ - "שניות  20חוק  " .6
 ון טיסה. ולאפשר להטיס ניסי דדמן הנמזהאת       

   יש לרשום   -זה בזה  פגיעת שני חוטי ההטסה  -מקרה של חוט בחוט   - בלבד -1ד -במחלקת ה     .7
     ולאפשר להטיס ניסיון טיסה הזמן הנמדדאת     
 

בהן מחושבת התוצאה  E36ו  P30)השלכה, קלע וגלשוני גומי(, הגלשונים יודגש: במחלקות 
נסיון טיסה )כל תוצאה נחשבת כטיסה אין  –הסופית כשלוש הטיסות הטובות מתוך חמש 

 (.Flyoffהמשך   בסיבובגם  –רשמית 
 
 
 : המטיס(של   האשמ חוסר –העקרון המנחה ) הבאיםצבים  נתן בקרות אחד מהמת  סה חוזרתיט
 

 )להגדרת 'הזנקה' ראה פרק מקרים    י.שטס חופש יסן אחר קה, מתנגש בטכדי הזנ הטיסן, תוך  .1
 ותגובות(       

 מתנגש הטיסן , בטיסן אחר או בחוט ההטסה.  חופשיתבזמן טיסה  .2
 ראה פרק מקרים להגדרת 'הזנקה' )  ם שאיננו המתחרה.במהלך ההזנקה, פוגע הטיסן באד .3

 .ותגובות(       
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 ים עבירות ועונש
 

 שים הניתנים בגינן:רות והעונרשומים העבי קה החו בספר
 

 פסילת תוצאת התחרות. -מגליל ארוך מהמותר •
 פסילת תוצאת התחרות. -תריגור קטן מהמושטח דגלון חוט הש  •
 התחרות.  פסילת תוצאת-משקל הטיסן קל מהמותר •
 ילת תוצאת התחרות. פס-שטח הטיסן גדול מהמותר •
 ות.את התחרסילת תוצפ-משקל מנוע הגומי כבד מהמותר •
 .סיבובוצאת הפסילת ת-ך השיגור זריקת מגליל במהל •
 פסילת הטיסה. -אי איסוף חוט השיגור לאחר הטיסה  •
תוצאת פסילת -בהן קיים "חוק בונה הטיסן"במחלקות -נבנה ע"י המטיססת טיסן שלא  טה •

 תחרות. ה
פסילת תוצאת התחרות של המטיסים  -ותה תחרות אממתחרה אחד ב  הטסת טיסן בידי יותר •

 ם. השוני
-מעט מגבלה בריאותית, באישור מנהל התחרותלא על ידי המתחרה, להנעת מנוע וכיוונו ש  •

 פסילת הטיסה. 
-רותה, למעט מגבלה בריאותית, באישור מנהל התח שלא על ידי המתחר מנוע גומי חת מתי •

 פסילת הטיסה. 
 פסילת הטיסה.-המתחרה  ל ידישיגור טיסן שלא ע •
-המתחרה האוחזת במגליל כגון החזקת היד של  , יסם המטעזרה בהטסה הכוללת מגע פיזי ע •

 סילת הטיסה. פ
ים, או במעלה הרוח, למציאת  אזור קו המרכזביצוע טיסות לא רשמיות באזור קו המרכזים ב •

  15 -לסניפו ל  התחרות למטיס והפסקת מדידת הזמן אתוצפסילת ת-טרמיקות עבור מתחרים
 דקות. 

פסילת  -המרכזים ד הרוח או מצידי קוורבממטר  200 -הטסת טיסות איזון במרחק הקטן מ •
 תחרות. תוצאת ה

יכוב ביצוע הטיסה עד  ע-מנהל התחרותביצוע טיסה רשמית ללא כובע על הראש מרגע הודעת  •
 לחבישת הכובע. 

של הטיסה   לקיחת התוצאהיסה החוזרת ו פסילת הט-ע טיסה חוזרתאי החתמת בורר על ביצו •
 הראשונה.

ברים, ת השתתפות בדרוגים המצטמניע-ל טופס המדידה ע  דהיך ליאי רישום מספר פעיל ותאר  •
 דרוגי גיל ואי קבלת ניקוד סניפי. 

 פסילת הטיסה. -דרך שהיא למהלך מדידת טיסה רשמית בכל הזמן או הפרעהדיבור עם מודד  •
   15-סניפו ל הפסקת מדידת הזמן ל-ות במהלכוזמן לתחילת סיבוב או אי נוכח  מודד  איחור •

 דקות. 
למשך שנת תחרויות  הבאת מודד כנגד בורר -ךצעות מודד זמן מוסמאמב ן שלאמדידת זמ •

 במחלקה והעברה לדיון בועדת ספורט. 
 .הבאת מודד כנגד בורר בתחרות הבאה-ל התחרותשלא באישור מנה  ת מודדי זמןלפהח •
 זהו נוהל פנימי בקה"ל.  –הטיסן  מניעת הטסת-ניפנוף במהלך פלייאוף •
 ניעת הטסת הטיסן. מ -ותהבטיח הטסת שלא במסגרת הוראות  •
 מניעת הטסת הטיסן. -מוש בפתיל צינוח שאינו מאובטח לטיסן יש •
 מניעת הטסת הטיסן.-תמסוכן בטיחותיהטסת טיסן בעל חרטום  •
 התחרות והשעיה מפעילות תחרותית.   פסילת תוצאת-זיוף תוצאה בטופס המדידה  •
 ת. חרותיפסילת תוצאת התחרות והשעיה מפעילות ת -יון לרמאות בתחרותסנ •
כל ניסיון מודע של מתחרה ועוזרו, להשפיע או לאיים, על מנהל תחרות, בורר או על מתחרה   •

  -ור יתרון על פני מתחרים אחרים, יחשב כהתנהגות בלתי ספורטיבית ונה ליצמתוך כו ,אחר
 . תחרותית ת והשהייה מפעילותפסילת תוצאת התחרו עשוי יהיה לגרור

במורד הרוח   מטר 200או כל כלי רכב בטווח של עד   אופנייםכניסה למתחם כבל המרכזים עם  •
 .פסילת המתחרה –במעלה הרוח  או

 
שניתן רק לאחר דיון מסודר והמלצת ועדת ספורט   חמור  נו עונשות תחרותית הילהשעיה מפעי   הערה:

 קה"ל   ומתן אישור על ידי הנהלת
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 : עבירות הבאותבידי מודד הזמן הסמכות להטיל עונשים רק על ה •

 יל במהלך השיגור.ת מגלזריק-
 הטסת טיסן לא על ידי המתחרה. -
 עזרה בהטסה. -
 דידה. הפרעה למהלך המ-

 
 פסילת התחרות(.  לא והעונש הוא פסילת הטיסה )  ירות הללובעל כל הע

 
ועליו   ים(ררהבוו חרותות )מנהל הת הנהלת התחר  הרשמי של הבנוסף מהווה מודד הזמן נציג •

 התחרות.  ת במסגרת  שירה המתרחעל כל עב הםלהתריע בפני
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 ל טיסנים מגבלות ע
 

 הגדרות 
 

או מנוע   ללא דלק )בגרם( '(וסוללות וכ   כולל משדר,) במצב טיסההטיסן השלם   -משקל הטיסן  •
 . גומי

 
 נפח המנוע )בסמ"ק(.  -בי של הבוכנות ירמ נפח התפשטות  •

 
 "ר(. היטל )הצל( של הכנף והגה הגובה )בדצמהשטח  -אים חים נוששטח משט •

 
 רם לדצמ"ר(. גיחידות של משקל הטיסן חלקי שטחו )בלפי מחושב  –שטחים ס מעומ •

 
 ספורטיבית.  ת על טיסנאות כלליו מגבלות

 
 מגבלות אלו חלות על כל סוגי הטיסנים ולאו דוקא על טיסנים חופשיים. 

 
 ק"ג.   25 -משקל מירבי ללא דלק  •

 
 סמ"ק. 250 -נפח התפשטות מירבי של הבוכנות  •

 
 ר.דצמ" 500 -נושאים מירבי   שטחיםשטח מ •

 
 ר.  גרם לדצמ" 250עומס משטחים מירבי  •

 
 

 גבלות חדשות. מות ממפורס נות המגבלות ומעת לעת מתעדכ
 על מודד הזמן להתעדכן במגבלות החדשות ולאוכפן. 

 
 

 בת:תן למצוא בכתוועדכונים ני  מידע רלוונטי
 

?page=22434http://www.aeroclub.org.il/homesites/PageGen.asp 
 

 ובפרט:
 

   חופשיים בטיסנים תחרויות
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeroclub.org.il/homesites/PageGen.asp?page=22434
http://www.aeroclub.org.il/pub/74702/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.aeroclub.org.il/pub/74702/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.aeroclub.org.il/pub/74702/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.aeroclub.org.il/pub/74702/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.aeroclub.org.il/pub/74702/%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
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 חופשייםם  נימגבלות על טיס
 

 שטח משקל   סיבובים  מחלקה 
 הערות )*(    אמצעי שיגור חים עומס משט ם טחימש

 ,  גלשונים

5 
 (טיסות)*

 מקס:
 דקה 1 

 
- 

 
- 

 
- 

 פיצה מותרת. ק  -הזנקה ביד 
 

ללא  שעות    3בת  רצופה    ותתחר
את  סיבובים,     טיסות ה  3לוקחים 

טיסה,    -ביותר    ות הטוב נסיונות  אין 
 יש חוזרות 

גלשוני  
 קלע 

5 
 (טיסות)*

 מקס:
 דקה 1 

משקל מירבי: 
 - - גרם  40

   לך השיגור על המתחרה להחזיק את  מהב  .א
 יסן מידו  הקלע ביד אחת ולשחרר את הט     
   .ה יהשני     
    הטיסנאי נמצא על  כאשר ה עשהשיגור י .ב

 .תקפיצה מותר -הקרקע      
   ס " מ לכל  15הקלע יורכב ממוט שאורכו  .ג

    שמשת לשיגור עת הגומי מהיותר. רצו   
   הגומי  ו. חתך מקצותי אחדלמוט ב תחובר     
 מ " מ מרובע 15לא יעלה על     

קשיח כ תהא  הגלשון  בפרט  נף  ה. 
כנפ ושינו ייאסורות  מתקפלות  י  ם 

נובע זו אינו  אשר  הכיוון    ויות 
 . מגמישות המבנה
רצופה   ללא  שעות    3בת  תחרות 

את  סיבובים,     טיסות ה  3לוקחים 
טיסה,    -תר  יוב  ות הטוב נסיונות  אין 

 יש חוזרות 

גלשוני  
 מי מנוע גו

5 
 (טיסות)*

 מקס:
 דקה 1 

משקל מירבי: 
 גרם  40

 )כולל גומי(  
- - 

באמצעות  יגהש יבוצע  כמתואר  ור  היד, 
  :הבאים ם פיבסעי

   במהלך השיגור על המתחרה להחזיק את   א.
 הפרופלור ביד אחת ולשחרר את הטיסן       
 .השנייה מידו     

 ל  ב. השיגור יעשה כאשר הטיסנאי נמצא ע
 רת. יצה מותפ ק -  הקרקע    

 שימוש ה .ג. יש למתוח הגומי ביד בלבד
 אסור   מקדחהב   
 . למתיחהסור להשתמש בסטנד  א ד.

   הטיסן בעת חרטום הטיסן מ  תקלנ סורה. א
 .מתיחת הגומי    

בלזה   מעץ  עשוי  יהיה  הטיסן  מבנה 
ף  ו/או אורן בלבד, מלבד מתקן המדח

 .והגומי
עשו קשיחה,  תהא  הטיסן  עץ  כנף  יה 

ן בלבד. בפרט אסורות  אור או  בלזה ו/
מתקפלות זוויות    כנפיים  ושינוי 

א  אשר  מגמישות  הכיוון  נובע  ינו 
   בנההמ

 ס"מ  43  – ף הטיסןגול אורך מרבי ש 
 .ס"מ 45  –אורך מרבי של כנף הטיסן 

הטיסן   מפלסטיק,    -מדחף  מסחרי, 
 .ס"מ 18לא מתקפל, בקוטר של עד 

רצופה   ללא  שעות    3בת  תחרות 
את   בובים, סי   טיסות ה  3  לוקחים 

טיסה,    -ביותר    ות הטוב נסיונות  אין 
 יש חוזרות 
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שטח  משקל   בובים יס מחלקה 
 הערות     צעי שיגורמא עומס משטחים  טחים מש

P-30   

5 
 (טיסות)

 מקס:
 ות דק 2 

 
משקל  

 :  נימלימי
 גרם  40

 גומי( הא לל) 
 

 
- 

 
- 

 סיכה  מןשכולל  גרם  10 בי:מירגומי משקל 
 

   ה מותרת.קפיצ -ד הזנקה בי
 

ולשגר   מנועו  את  למתוח  מתחרה  כל  על 
 בעצמו את הטיסן 

  מ "ס 76.2ף ומוטת כנף אורך מירבי גו
 אינץ'(.  30)

הטיסן מסחרי, מפלסטיק, לא    חףמד
 ס"מ.  23.5מתקפל, בגודל עד  
רצופה   ללא  שעות    3בת  תחרות 

את  סיבובים,     טיסות ה  3לוקחים 
טיסה,    -ביותר    ות הטוב נסיונות  אין 

 יש חוזרות 

E-36   

5 
 (טיסות)

 מקס:
 דקה  2 

 
משקל  

 :  נימלימי
 גרם  120

 

 
- 

 
- 

  5.00שניות )   10.00  –מירבי    מנוע זמן עבודת  
 סות המשך( יבטת שניו

 
   קפיצה מותרת. -הזנקה ביד 

 
ל מתחרה  כל  ולשגר    הניע על  מנועו  את 

 בעצמו את הטיסן 

ו גוף  מירבי  כנף  אורך    91.44מוטת 
 אינץ'(. 36) מ"ס

 מנוע )גיר(  ימוש בתמסורותר שאסו
רצופה   ללא  שעות    3בת  תחרות 

את  סיבובים,     ת טיסוה  3לוקחים 
טאי  -ביותר    ות הטוב נסיונות  יסה,  ן 

 וזרות ח יש

 -1ד
F1H 

5  
 מקס:

 דקות  2 

 
משקל  

 :  נימלימי
 גרם  220

 

 
 דצמ"ר  0-18

 
- 

במתח    מטר )על כל חלקיו(  50 באורך  מגליל
 ק"ג.  5של 

 
 דצמ"ר. 2.5שטח דגלון מינמלי 

 
 

 -2ד
F1A 

5  
 מקס:  
 דקות  3 

 
משקל  

 :  נימלימי
 גרם  410

 

 
 דצמ"ר   32-34

 
- 

ח  מתכל חלקיו( ב  )על  מטר  50 באורך  מגליל
 ק"ג.  5של 

 
 דצמ"ר. 2.5שטח דגלון מינמלי 

 
  4ושני  זמן מקסימום בסיבוב ראשון  

 דקות. 

 -1ג
F1G 

3 
  )טיסות(
 מקס:

 דקות  2 

 
משקל  

  70: נימלימי
 גרם

 גומי( הא לל) 
 

 
- 

 
- 

מ הגומי  רבי  משקל  מנוע  כולל    10של  גרם 
 שמן סיכה. 

כשהמת  ידנית  הקר ההזנקה  על    -קע  חרה 
 . יצהת קפ מותר

למתוח את מנועו ולשגר בעצמו    רהמתחהעל  
 ן את הטיס 

לחמ מנוע   פןבאום  אסור  את  מלאכותי 
 .הגומי 

רצופה   בזמן  תחרות  להטיס  )מותר 
 .  ההפסקות(
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ח טש משקל   סיבובים  מחלקה 
 הערות     אמצעי שיגור שטחים עומס מ ים משטח

 -2ג
F1B 

5  
 מקס: 
 דקות  3 

משקל  
 : מינימלי

 גרם  200
 ( )ללא מנוע

 
 - דצמ"ר   17-19

משמ הגומי  רבי  קל  מנוע  כולל    30של  גרם 
 שמן סיכה. 

הקר  על  כשהמתחרה  ידנית    -קע  ההזנקה 
 . מותרת קפיצה

ולשגר בעצמו    ח את מנועומתחרה למתוהעל  
 ן את הטיס 

מנוע  אכמל פןבאום  לחמ  וראס את  ותי 
 .הגומי 

 

 
  4ושני  זמן מקסימום בסיבוב ראשון  

 דקות. 

 -1מ
F1P 

5  
 מקס:

 ות דק 3 

 
משקל  
 : מינימלי

 גרם  250

 
שטח 

 : לימינימ 
 דצמ"ר  26 

 
- 

בוכנה התפשטות  )נפח  מנוע  מקסימלי  נפח   )
 סמ"ק. 1

 . שניות 10.09  -זמן פעולת המנוע קצר מ
ע כשהמתחרה  ידנית  הקר ההזנקה    -קע  ל 

 . קפיצהמותרת 
את מנועו ולשגר בעצמו    הניעמתחרה להעל  

 ן את הטיס 
 

 מטר. 1.5 ביתירמ  מוטת כנף
 

לאסו ע  נומ  בתמסורתהשתמש  ר 
 .גיר()

 -2מ
F1C 

5 
 מקס:

 דקות  3 

משקל  
 מינימלי: 

גרם לכל   300
 סמ"ק מנוע 

 
- 

 מינימום 
גרם   20

 לדצמ"ר 

מנוע   התפשנפח  מקסימלי  )נפח  בוכנה(  טות 
 . "קסמ 2.5

 . שניות 4.09  -נוע קצר מזמן פעולת המ
הקר  על  כשהמתחרה  ידנית    -קע  ההזנקה 

 . יצהמותרת קפ 
מו  עצב  את מנועו ולשגר  עהני מתחרה להעל  

 ן את הטיס 
 

 
 4  ושני  זמן מקסימום בסיבוב ראשון

 דקות 

 -2ח
F1Q 

5 
 מקס:

 דקות  3 
- - - 

או    שניות,  30.09  -קצר מ:  זמן פעולת המנוע
צריכ שמסתיימת  האנרגיהעד  מנת    3י  לפ   ת 

)עד למקסימום  ג 'אול לכל גרם משקל טיסן 
 מביניהם. הקודם – 'אול(.ג 1650של 

יד כשהמת ההזנקה  על  נית    -קע  ר הקחרה 
 . מותרת קפיצה

את מנועו ולשגר בעצמו    הניעמתחרה להעל  
 ן את הטיס 

מתקפלות   בכנפיים  השימוש  אסור 
 )פולדרים( 

ראשוןן  זמ בסיבוב    4  מקסימום 
 דקות 
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שטח  משקל   סיבובים  קה מחל
 הערות  אמצעי שיגור  עומס משטחים  ים משטח

 טיסני פנים 
 1פ

  ת( )טיסו 4
אין זמן  
 מקסימום 

משקל  
 מינימלי: 

 רם ג 3
 )ללא מנוע( 

  

מ הגומי  רבי  משקל  מנוע  כולל    1.5של  גרם 
 שמן סיכה. 

הקר על  כשהמתחרה  ידנית    –קע  ההזנקה 
 . (קפיצה ת הטיסן )אסורהיך אלהשלאסור 

ו ולשגר בעצמו  למתוח את מנוערה  מתחהעל  
 ן יס את הט

 

 מ ס" 55  –מוטת כנף בטיסן חד כנפי 
ה  הגוב הגה  או  /ף וי של הכנמיתר מרב

 ס"מ.  20 –
 ס"מ.  45 –זנב מירבית  טתמו

מעל   טיסה  מוגדרת    60רק  שניות 
 ה מוצלח כנסיון טיס

רצופה   ללא  שעות    3בת  תחרות 
את  סיבובים,     טיסות ה  2לוקחים 

נסיונ   -ביותר    ות הטוב טיסהאין  ,  ות 
 יש חוזרות 
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 נקודות להדגשה 

 
 מתי מתחילים במדידה?  •

 נופל(.  )הדיגלוןרר מהטיסן ההטסה משתחשחוט  רגע: מ-1, ד-2ד -ב
 : מרגע שהטיסן מתנתק מהיד. כל שאר המחלקותב

 
 נתקע בעמוד חשמל מה עושים ?  -1מ •

 יל במדידה.ע וממשיך בטיסתו, ממשיכים כרגאם הוא רק פג
 ים את המדידה.נעצר לגמרי מפסיקאם הוא  

 
 מותר לקפוץ במהלך השיגור?  -2האם בג •

 יצה.רת הקפות מותבכל המחלק
 

 על הטיסן עד לנחיתה?   עת נשארתקרע והטבט נ אם החו מה קורה  •
הטיסן נוחת עם הטבעת מחוברת אליו  ון בסיבוב, במהלך נסיון הטיסה הראשאם 

 0:00ן שירשם הוא מזה  צע שחרור ולכןעדיין לא התב )והדגלון לא נפל( מבחינת המודד
שם ן שיר, הזמ טיסה הנוסףון הבנסי ע אם הדבר אר .נוסף  נסיון טיסהמתחרה יקבל וה
 נקודות בסיבוב זה.  0ותוצאת המתחרה הינה   0:00  בוב הואתחרה בסילמ

 
 : -טיסני הדאון -הגבלה על מגליל ב  •

ר  דצמ" 2.5ח דגלון ק"ג, שט  5מטר במתח של  50בכל המחלקות בעלות חוט  שיגור: 
 ות. לפח

 
 במקרה של שני מודדים מה התוצאה הנחשבת?  •

 . אה היא הממוצען התוצ פרש קטבמקרה של ה 
 אים להחלטת בורר.ול מביפרש גדה  במקרה של

 
 יקים תחרות? מתי מפס  •

 רוח חזקה, ראות לקויה, בעיות בטיחותיות ובטחוניות. 
 

 ? -1מה זמן מנוע מותר של ג •
 מותר לעבוד ללא הגבלה. זמן מנוע. למדחף אין  -2ג  -ו -1ג  -הן ל

 
 מה עושים?  - יותשנ  4.1למשך  שמפעיל מנוע  -1במקרה של טיסן מ •

מול    -1. כנ"ל עבור גומגבלותיהם השונות -2מ -וה -1טיסני המ לבל ביןהר לא להתב להז
 . -2מול ד -1ד -ו -2ג
 

 ? 2בתחרות טיסני מנוע חשמלי ח E-36ממחלקת האם מותר להתחרות עם טיסן  •

ובלבד שהטיסן מצוייד בקוצב   2חה של שטח או משקל במחלקת  גבלכן! אין שום מ
 ר(. )לימיטרגייה אנ

 
 ים ? מה עוש -ר  וך מהמותמגליל אר •

)באחריות   ולא משנה באיזה סיבוב נתגלה הדבר. 0היא  בתחרותהמתחרה  אתתוצ
תחרה נראה כי המ מנהל התחרות לבצע מדידה של חוט ההטסה. במידה ולמודד/הבורר

 על כך לבורר/מנהל התחרות(.דווח  י –וך אר  חוטם  מטיס ע
 

 ? ניםשו גל -ב מתי יש נסיון טיסה •
וב תוצאת  לצורך חיש אין נסיונות טיסה, ( E-36ו   P30וגם ב )גלשונים ה בכל מחלקות

 . 5 -ה  טיסות מתוך 3נלקחות  המתחרה בתחרות  
 

 (.100ולא  שניות )  60יש לשים לב שבדקה יש   •
 

 ? -2דף של יש בפלייאו כמה סיבובים •
 .ד בלבדמשך אחהמחלקות( יש כל פעם סיבוב ה)בכל  אין סיבובים בפלייאוף 
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. ניתן לאפשר לבצע את הטיסה אך היא ישור בורראבשות רק חייבת להע טיסה חוזרת •

 תחשב רישמית רק עם אישור הבורר. 
 

סן סיים את והסיבוב מסתיים לפני שהטיסיום הסיבוב,   לפניאם המתחרה שיגר טיסנו  •
 ל. הרשמית, חובה להמשיך במדידה כרגי  טיסתו

 
)באישור  ה חוזרת ס ולתת טיס יש לרשום אפ - שמתואבחרור אם המודד לא ראה את השי  •

 בורר(.
 

  ,תר ביצוע טיסה חוזר שבו אירע המקרה המאפ במהלך הסיבוב מתבצעת טיסה חוזרת  •
 אלא אם כן החליט הבורר אחרת. 

 
 אסור להעבירה ליום אחר) וב בלבדסיב ותו בא  ,בורר, באישור הוזרתניתן לבצע טיסה ח  •

שבו ארעה לסיבוב אך מותר לפי שיקול דעתו של הבורר לקיימה בהפסקה בין הסיבוב 
 (.שלאחריו

 
 . הרשמי הסיבוב ניסיון טיסה ניתן רק במהלך  •

 
היא   האחרונה חוזרות אין הגבלה(, הטיסה סות  ד )על טינוסף בלבנסיון אחד  בכל סיבוב  •

 הנחשבת. 
 

 ן.עושים לאחר מכ  עיגול התוצאהאת  -זמן ה עיגולצע בין המודדים עושים ללא את הממו •
 

  )התעלמות התחתונה. השנייה  לעשירית( נעשית -2ח ו -2מ -1וע )במ זמן המנ תוצאתול עיג •
כיוון שמתעלמים  חוקי ת נחשב יושנ 4.05  מן מנוע שלכך לדוגמא ז איותהמ מספרת

 ( שניות 4.0הוא נחשב מספרת המאיות ולכן הזמן ה
 

  –זה במקרה כ לגעת בחוט. אחר אדם לסור  א  במקרה של איבוד מגע עם חוט ההטסה, •
 פס את חוט ההטסה ממשיכיםת  והמתחרה)במידה  יסהונסיון ט 0:00 םשתרשהתוצאה 

 . ל(ה כרגיבמדיד
 

,  משך כל זמן הסיבובול הסיבוב  תחילת ברגע זוכח במרכלהיות נ  זמן מודד ה חובה על •
  חופשיים. ההפסקה המודדים  זמןשאר ב -להחליף את טופס המדידה בהפסקה 
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 מקרים ותגובות
יסנאות הינם רבים ומורכבים, מובאת להלן טבלה  את חוקת הטהמרכיבים    חוקיםהשמכיוון 
  כללה את טבלה זו אינה מכיסנים.  רות טיתחב הנפוצות קרים והתגובותירב המת את מ המרכז

 המקרים ובכל מקרה של חוסר ידיעה יש להתיעץ בבורר התחרות. 
 

 תגובה  מקרה

ירת עשר שניות בקצב סביר ובקול רם. פס בקול רם,השני  דיווח למודד הראשון איבד הטיסן –מודדים  2
ור הטיסן וצורת טיסתו למודד הראשון יסייע בתיא ד השניהמודבמקביל, 

תוך עשר סן  במידה והמודד לא שב לראות את הטי, ר את הטיסןלאת
 ויפחית עשר שניות מהתוצאה. שעון העצר  השניות יעצור את פעולת

 )ורק לאחר מכן עיגול התוצאה(  מוצעמ ועביצ פער סבירם ע מודדים עם תוצאות שונות 2

 וידוע הבוררים תחרותמנהל ל דיווח מודדים עם פער לא סביר בתוצאות 2
אי זיהוי רגע שחרור הטיסן על ידי אחד  

 מודדיםה
 הסתמכות על שעון העצר של המודד שזיהה את הטיסן. 

 דד השני.המוצאה הרשמית של תו ה –לה המודד השני ממשיך במדידה רגי
 )יחיד( המודד על ידיוי רגע שחרור הטיסן זיהאי 

  (תחרהים )באשמת המאו שני המודד
 נסיון טיסה   בטופס המדידה ומתן 0:00רישום 

)הדגלון עדיין מחובר אל   עם הכבל מגע  איבודצע על המודד לזהות שבו המתחרה איבד מגע עם הכבל
 רה. מתן נסיון טיסה על פי בקשת המתח – הטיסן(

 ה. סיון טיסניו 0:00מתן  פלנטיסן חלק מה
בו למתחרה מגיע נסיון  1-)פרט למחלקת ד גילממשיכים במדידה כר חוט בחוט

 טיסה(
 יש צורך באישור הבורר. –טיסה חוזרת  טיסן בטיסן 
באישור   – (בטיסה חופשית נוטיסמטיס ש)ל טיסה חוזרתיש לאפשר  טיסן בחוט  

 הבורר.
 ,דועץ, עמ – כשול( במיתפשחו טיסן )תוך טיסה

 .ו'.וכ
 דידה כרגילים במממשיכ

 ממשיכים במדידה כרגיל חוט ההזנקה פוגע באדם
 ס( ומתן נסיון טיסה רישום התוצאה )לא אפ שניות  20 -טיסן עשה פחות מ

 קית .העיגול הוא לעשירית השנייה התחתונה ולכן התוצאה חו 4.09של  -2או במ  10.09של  -1מ -תוצאה מנוע ב
בעת  ליד המתחרהתר מעוזר אחד וייש  כאשר

 ההטסה
 התראה ואי מדידה 

תוך כדי הזנקה הטיסן פוגע באדם )שאינו 
 המזניק(

 חוזרת  טיסהות לאפשרמתן 
 הזנקה מוגדרת כפרק הזמן בו:במקרה זה 

מחובר לחוט החל מרגע השיחרור עד לפעם הראשונה שהטיסן מעל  -2ד
 ראש המתחרה.

 וע. פועל המנ -2במ
 סתובב.דחף מהמ -2גב

 המזניק:
 לא המתחרה.  –רר המשח -2בד
 המתחרה. -2במ
 המתחרה.  -2בג

מודד  המתחרה זכאי לטיסה חוזרת אך דורש שה
 ימשיך במדידה

מדידה במקרה של טיסה חוזרת. המתחרה זכאי שלא לנצל   אין להפסיק
 את זכותו. 

המזניק משגר את הטיסן במקום מרוחק  
 מהמרכז

 המרכז. מטר מ 5 -תר מכשל יומרחק ב זנקהאין לאפשר ה

 מתחרההשאינו אדם אחר  -2ג -ב או -2במ
   מפעיל את המנוע או מותח את הגומי

 מדידה ה ואי אהתר

ילת  שמנועו הונע לפני תח -2הזנקת טיסן מ
 הסיבוב

שמנועו נמתח לפני תחילת   -2הזנקת טיסן ג
 הסיבוב

 מותרת פרישת החוט. -2ד-ה ואי מדידה. באהתר
 וק.ותר תדלמ -2מ-נוע, במ טעינתמותרת  -2ג-ב

 ה ואי מדידה אהתר או מלווים נמצאים על יד המודד ריםמתח
 להבחין בעצירת המדחף  חוקה ישעל פי ה זיהוי זמן מנוע

 מש בשמע והפעלת הקפצה. בפועל יש להשת
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 שאלות דוגמה 
 

"בנק   ור את גש לפת נך ני המלא. בטרם הי וגמה אופייניות ופתרונןשאלות ד 15פרק זה מכיל 
א, ודא שהינך מסוגל לפתור את שאלות הדוגמה ולהבין את ההגיון  רק הב בפ המופיע אלות" הש

ם בוגרים ומנוסים כדי לעמוד על הפרטים השונים המופיעים  . העזר במדריכימסתתר מאחוריהןה
 בשאלות אלו. 

ע את  טמי לה  יךמן, עלז ודדכמ  את הסמכתך חוקים השונים אינו מבטיחזכור ! לימוד בעל פה של ה
 ם. וש בהואת השימ  החוקים

 
 

 1שאלה 
שניות. לאחר    4.00ר במשך  ע פועל מרגע השיגו( טס עם מנו-2בסיבוב ראשון טיסן מנוע חופשי )מ

שניות,    11שניות, לאחר מכן נעלם מאחורי בניין רב קומות למשך    95שכבה המנוע, המשיך לדאות  
 ה? ו לזכות המתחר מ ת ירשנקודו . כמההופיע שוב וצנח כשהגיע למקסימום

 
I. 0 ה. טיסה פסולו דות נקו 

II. 0  .נקודות ונסיון טיסה 
III. 99  .נקודות 
IV. 180 .נקודות 
V. 240 .נקודות 

 
  ר:הסב

המלים   צמד  השאלה:  תוכן  את  נבדוק  תשובה  לחפש  שנתחיל  לפני  טיפוסית,  חוקה  שאלת  זוהי 
  240של    תוצאהימום ל ה מקסמכוון אותנו במקרה ונזה  " -2ממחלקת "ף עם  בצרו  בסבוב ראשון" "

כבשאנקודו   180ולא    נקודות במת  המותר  המנוע  פעולת  זמן  מקסימום  הסיבובים.    4  הוא  -2ר 
שניות ולאחר כך נעלם )לא    95נאמר שלאחר מכן הטיסן דואה    לת המנוע תקנית,שניות, כך שפעו

  יות שנ  10דים להעלמות מקסימלית למשך  מנחה את המוד  שניות. החוקה  11משנה איפה( למשך  
מסת  ן,יס הט  של שכאן  הטיסכך  כמ יימת  הזמןובן  ה,  זמן    שללא  את  לחשב  נוכל  נעלם.  שהטיסן 

 . IIIהנכונה היא תשובה  התשובה  . כך ש 4+95ניות =  ש 99הטיסה: 
 היתה נכונה.   IIבאם המנוע היה פועל יותר זמן, תשובה  

)כולל(, היתה תשובה    10  -קטנה מאם העלמות הטיסן היתה     יבוב ם בסו)מקסימנה  כו נ  Vשניות 
 ראשון( 

היתה    IVתשובה    שניות,  10  -נוע חוקי והטיסן נעלם לפחות מבוב רגיל, זמן המיה סיסיבוב הה  אם
 נה. נכו

 
 2שאלה 
ג של    2טיסן  טיפוס  ולאחר  לאויר  ה  1:03נזרק  מתקן  פעולת  את  הטיימר  הפסיק    V.I.T  -דקות 
 מיד גלגול לימין.ביצע  הטיסן 

ו נעלם הטיסן  מזריקת דקות    2:35חר  אלן החל לרדת.  ס והטי  הצינוחמתקן  עקב גלגול זה הופעל  
עץ למשך   שוב    3מאחורי  והופיע  בקר  24  -לשניות  ונגע  נקודות  שניות  כמה  ירשמו למתחרה  קע. 

 בסיבוב שני? 
 

I.  .נקודות או ניסיון טיסה 
II. 182 .נקודות 
III. 155 .נקודות 
IV. 210  ת.נקודו 
V. 180 .נקודות 
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  הסבר:
מוספים   רבות  פבשאלות  רלנו  ש רטים  או  לבים  עב מא קשורים  הגורמים  לינו  לבלים,  את  לנטרל 

   הנוספים ולשקול את הבעיה עפ"י החוקים.
דקות, אינן    1:03וכיוצא בזאת( שנוצרו וגרמו לגלגול ולצינוח לאחר    V.I.T)כל פעולות המתקנים  

לעקוב  הוא  שחשוב  מה  לאחר    רלבנטיות.  בשאלה,  מסוים  בשלב  הזמנים.  רצף    נותיונס אחר 
  1:03" עקב משפט זה עלינו להתעלם מהנתון  תומזריקדקות    352:לאחר  ום " ם רש הרבי  ההסחה 

 . 2:35 -להוסיפו ל  לאודקות הקודם 
)חוקי  3  -לאחר מכן הטיסן נעלם ל שניות( ועד    10עדיין איננו נמצאים תחת מגבלת חוק    -שניות 

 שניות.   24ע עברו עוד לנגיעתו בקרק
 ובכן, זמן הטיסה הוא: 

 דקות  2:35= שניות  155 
 155+3+24=ות  שני 182

 נכונה.   IIשניות(, תשובה   240מכיוון שהיה זה סיבוב שני )המקסימום 
 היתה נכונה.  Vשניות( תשובה  180דקות ) 3:00, בו המקסימום ילךשלישי וא סיבוב  אלו היה זה 

 היתה נכונה.   IIIשניות, תשובה   10 -אלו היה הטיסן נעלם ליותר מ
 

 3 שאלה
 
 חר. קל החוט בחוט של מתחרה אור נתבמשך השיגלאויר ו 2יסן דעלה ט חרה ה תמ

צר )במפץ זכוכיות אדיר( בקומה  עד שנעדקות    0:17במשך    לאחר השחרור, גלש הטיסן בסטולים 
 של גורד שחקים. כמה נקודות ירשמו למתחרה?  54
 

I. 17 סה. נקודות או ניסיון טי 
II. 17  .נקודות 
III. 0  .נקודות או טיסה חוזרת 
IV. 0 טיסה. ון סיו נת א ודונק 
V. 0 דות. נקו 

 
 ר:הסב

 
 שאלה פשוטה יחסית:  וז

)וכן    שניות(  20)חוק    מינימוםשל  קיימת מגבלת זמן  לא קיים חוק "חוט בחוט" אך    -2במחלקה ד
)אם עדיין לא מימש אותו בסיבוב    המתחרה יכול לממש את זכותו לנסיון טיסהלכן    –  (.2, וג2במ

 נוכחי(. ה
כי קובעת  במקר  נחשב  הטיסה  סיום  החוקה  של  גם  הממכשב  גישהפה  לחלוטיול  את  סיימת  ן 

 היא הנכונה.   I, ולכן תשובה  )עצירת הטיסן( הטיסה
-1, ג1התשובה הנכונה וזאת כדוגמה למחלקות הפנימיות ד  I, היתה  -1טיסן דהיה זה  במקרה וגם  
מ בהן    1,  של    יםקי שגם  זמן  מינימום  ד  20חוק  ב  בחוט"  "וחוט  היא  )  .1שניות  ההנחה  כאן 
הצמתחשה ה"חוט  יל רה  ממצב  לצאת  בחח  להמבחוט",  הוא  ר  בו  למצב  הגיע  ולכן  ולהטיס  שיך 

 .(לא נכונה  IVתשובה   –נקודות או נסיון טיסה  17כול לבחור בין תוצאה של י
 

 4שאלה 
 ( -2חשב את תוצאתו של המתחרה הבא )במחלקת מ

 
 ות. דק 3:24: 1סיבוב 
 הבורר(. חוזרת )מאושר ע"יסה בטיות  דק 2:47 -ו  הראשון.  דקות בנסיון 0:56: 2סיבוב 
 דקות.  3:06: 3 סיבוב
 דקות.  2:41: 4סיבוב 
 ת. דקו 0:36: 5סיבוב 

 
I. 637 .נקודות 
II. 736 .נקודות 
III. 754 .נקודות 
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IV. 748 .נקודות 
V. 1154   .נקודות 

 
 הסבר:

 
ה חוזרת  צאה שנעשתה באישור הבורר כטיסזוהי שאלת חישובים. בסיבוב השני יש לקבל את התו

 בה(. סיה ה)ולא משנ 
את    -2ה של מימום האפשרי, כלומר לא עוברות במקרמהמקסלא חורגות  יש לבדוק שהתוצאות  

 . נקודות בשאר הסיבובים  180  -ו  והשני ב הראשוןבסיבו נקודות 240 -ה
התוצאה תקנית, גם שאר התוצאות תקניות חוץ מסיבוב    -2בשאלה זו בסיבוב הראשון במחלקת מ

אם    ום הנקודות , סיכדקות  3:00  ה למקסימום האפשריז  ל במצבלעג, יש  3:06ו רשום  שלישי שב 
 כן:

 
 204+167+180+161+36= שניות  748

 
 .IVונה היא  הנכהתשובה   ומשום כך

 
 . IIIנקבל את תשובה   3השניות הנוספות מסיבוב  6כולל   בטעותאם תחושב התוצאה 

כ )שניות כל א  100  -אם יבוצע חיבור של הדקות בהתייחס אליהן  שצריך להיות(  י  כפ   60  ולאחת 
 . Vאת תשובה  נקבל

 
 5לה אש
 

הטיפוס התקפל רק גף    רות, כשבסוף זרק את טיסנו, בנסיון ראשון בסיבוב שני בתח  -2חמתחרה  
דקות מרגע הזריקה פעל הצינוח. מהי תוצאת המתחרה, אם    2:28אחד והשני נשאר פתוח. לאחר  

 גיעתו בקרקע? לנצינוח ע המהרג שניות 16רו שניות ועב 18זמן הטיפוס היה 
 

I. 0 יון טיסה.ת לנסדות וזכוקונ 
II. 180 .נקודות 

III. 164 .נקודות 
IV. 166  וזרת.נקודות וזכות לטיסה ח 
V. 148  דות וזכות לנסיון הטסה.קונ 

 
  הסבר:

 
מוגבל בחוקה    -2חיש להסיר את הנתונים המבלבלים. זמן הטיפוס בטיסני    2גם כאן כמו בשאלה  

שאינה רלוונטית    פתוח"ה יית "הגף  יו ואל בע חס אלנתיי   כן לא לוי  הטיפוס חוקזמן    –שניות    30ל  
 למדידה. 

" אך  מרגע הזריקה  דקות   2:28שהשאלה אומרת: "לאחר    אין צורך להוסיף את זמן הטיפוס משום
 לנחיתה.  את הזמן מהצינוחיש להוסיף 

 
 דקות  2:28שניות=  148 

 148+16שניות=  164
 

 ונה. הנכ  היא  IIIולכן תשובה  
 

 בטעות.  י להכל  טיפוס לזמןשיוסיף את זמן ה  חןבניבחר  IIתשובה  
או נסיון  יית הגף כמניע לטיסה חוזרת  שיתייחס לזמן הטיפוס או בע  נבחןיבחר    Vאו    Iבתשובה  

 טיסה, בטעות. 
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   6ה שאל
טיסן   את  הטיס  מתחיל  עקב    P-30ה  מתחרה  בתחרות.  רופףשלו  הכיוון  הת חיבור  הגה  נתק 

,  מה למרויותשנ   5לאחר  טיסן  זאת  .  לת  המשיך  ההטיסן  ללא  הטוס  תוצאה  יכגה  ועשה  וון 
 חרה ירשם: . למת מקסימלית

 
I.    180 .נקודות 

II. 5 ות או ניסיון טיסה. וד נק 
III.       0  .נקודות וזכות לניסיון טיסה 
IV.       0  .נקודות, טיסה פסולה 
V. 180 .נקודות וזכות לטיסה נוספת 

 
  הסבר:

ות טיסה  יסיונ זו אין נ  ידע שבמחלקה  P-30קת  ר במחלדובנבחן שיזהה כי מ  -זוהי שאלה פשוטה  
 אינן נכונות.  III  -ו  IIולכן תשובות  

 נכונה.  IVתשובה   - הטיסה פסולה   - חלק אחר(  כיוון )או כלהנתקות הגה ה עקב 
 

 7שאלה 
ות  ניש  10את טיסנו, כאשר לקראת השחרור זרק את חוט ההטסה. הטיסן טיפס  העלה    2מתחרה ד

גלש  לאחר  נפל.  לון  והדג ר מהטבעת  השתחר  אחריהןשל  בתוך טרמיקה את  תוצדקות.    2:46מכן, 
 הינה: בסיבוב  המחרה 

 
I. 166 טיסה. כות לנסיוןנקודות וז 

II. 0  טיסה פסולה.  -נקודות 
III. 146 .נקודות 
IV. 176 .נקודות 
V. 166 .נקודות 

 
 הסבר:

 
המח נוקשה  חפץ  או  מגליל  )ללא  הטסה  חוט  זריקת  מאפשרת  ההחוקה  ולכן  אליו(  ה  טיס ובר 

  166גלש    הטיסן  ,שהשתחרר  . מרגען )נפילת הדגלון(הטיס   את שחרור  שהמודד מזהה   מרגע,  תתקני
 נכונה. Vובה לכן תששניות ו

זמן זה נחשב    –השניות בין שיחרור החוט מידי המתחרה לבין נפילת הדגלון    10אין להוסיף את  
י שבחר להוסיף זמן  יסן. מהט  של  החופשית ו  טיסת   בו עוד לא החלה זמן  כ, מבחינתינו כמודדי זמן

 . IVבתשובה   יבחר  ה, בטעות,ז
 

 8שאלה 
 

 החוט מתוך המגליל. העלה את טיסנו כשלפתע השתחרר  1מתחרה ד
  56שניות השתחררה הטבעת, הדגל נפל והטיסן גלש    15חר  . לא הטיסן החל לגלוש עם החוט והדגל

בקרקע.   לנגיעתו  עד  כן,  שניות  בההשני  15במשך  כמו  הטיות  עםסן  ם  רץ  חוט  ה  גלש  המתחרה 
 ניסיון טיסה, ניסיון טיסה !!!". ק "וצע  וון המרכזלכי

 
I. 0  .נקודות 

II. 0  .ונסיון טיסה 
III. 56  .נקודות 
IV. שובה  המתחרה יכול לבחור בין תI  .לטיסה חוזרת 
V.   המתחרה יכול לבחור בין תשובהII   לתשובהIII . 

 
 הסבר:

"איבוד   בבעיית  פוגשים  אנו  זו  בבשאלה  הטיסן".  עם  שכזהמקרמגע  זכהמתחר  ה  לנסיון ה    אי 
 היא הנכונה.  IIעל רצונו בכך. תשובה    הצהירטיסה אם  
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ה"זכות" לבקש נסיון    אפשרת למתחרהבמדידת הזמן, לא היתה מתאם מודד הזמן היה מתחיל  
יודגש כי לא ניתן לבחור    היא הנכונה.  IIIתשובה    טיסה ומדידת הזמן הייתה רשמית. במקרה זה

 . תיים"ן השמבי  בהטוהבאפשרות "בדיעבד 
 

 9שאלה 
 

ל המתחשאלה  בהמשך  למרהקודמת:  כוחותיו  בשארית  חוזר  מרה  המתקנים  את  מחבר  עלה  כז, 
 שניות משתחרר הטיסן מהחוט.  2וף לסיום הסיבוב ולאחר את הטיסן נשמע צפצ

 דקות?  2:02ם בטיסה זו הטיסן גלש וב, אהסיב  בסיוםמה ירשם למתחרה 
 

I. 120  דות.קונ 
II. 2  חוזרת.טיסה שרות לואפנקודות 

III. 0 ה חוזרת.לטיס   רותת ואפשנקודו 
IV. 0  .נקודות 
V. 56  .נקודות 

 
 הסבר:

 
נקודות    0ב ולכן טיסה זו אינה נחשבת. בטיסה זו למתחרה מגיע  הסיבותום    לאחר הטיסן שוחרר  

 נכונה.  IVתשובה   –
 אשונה. כסופית, כלומר, מחליפה את הרנסיון שני נחשבת טיסה זו שבוצעה כ

 
 10שאלה 

 
 ואז החל הטיסן לגלוש בסטולים.  יות שנ 4.1נוע עבד הטיס את טיסנו. המ  -1ה מחרמת

 .2טיס דטיסן בחוט הטסה של משניות גלישה, פגע ה 25לאחר 
 ונחת. מהי תוצאת המתחרה ?   1:09 טס בסה"כהטיסן 

 
I. 69  .שניות ונסיון טיסה 

II. 65  .שניות וטיסה חוזרת 
III. 0  .שניות וטיסה חוזרת 
IV. 69 זרתשניות וטיסה חו . 
V. 0 וטיסה חוזרת.  יותשנ 

 
 בר:סה
 

ע של הטיסה הנ"ל  שניות ולכן זמן המנו  10.09הינו   -1המקסימלי במחלקת מ מן המנועז ית,ראש
 אינו חוקי(. הזמן  –  2)אם היה מדובר במ  .חוקי

  –במהלך הטיסה פגע הטיסן בחוט הטסה של טיסן אחר ולכן המתחרה זכאי לטיסה חוזרת 
 אינה נכונה.  I  תשובה

כן מי שיחשב את זמן הטיסה הכולל ללא זמן  וע ולפעולת המנמדד כולל את זמן שנ יסההט  זמן
 אינה נכונה.  II תשובה –שניות  65אה מוטעית של לת המנוע יקבל תוצפעו

גם לאחר פגיעת הטיסן בחוט ההטסה, אין להפסיק את מדידת הזמן ולכן יש לחשב את זמן  
 . נכונה    IVהובש תסן ולכן יתת הטיל עד נח הטיסה הכול 

 
 11שאלה 

 
 ס את טיסנו.הטי -2ה גחרמת

 מהלך הגלישה פגע הטיסן בטיסן אחר. ב
 אך הבורר לא היה נוכח במקום. טיסה חוזרת,   המתחרה ביקש לבצע

 האם למודד הזמן סמכות לתת למתחרה טיסה חוזרת ? 
 

I. ורר. אתר את הבהמתחרה ל אין למודד הזמן זכות לאשר טיסה חוזרת ולכן על 
II. לבצעה.   ניתן ת ולכןוגל לאשר טיסה חוזרסמהזמן  דדמו 

III. ר יאשרה. ניתן לאפשר טיסה חוזרת אך הטיסה לא תחשב כרשמית עד שהבור 
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IV. ה הוא מקרה בו המתחרה זכאי לנסיון טיסה ולכן יש למודד הזמן זכות לאשר את המקר    
 הטיסה.        

V.  שטח.  במודד הזמן זקוק לאישור בורר על כל החלטה 
 

 הסבר:
 
ה,  שיקול הדעת המוטל עליו. מוגדר היטב בחוק והקף הזמן נה סמכותו של מודדדו נ  ה זואלשב

זה אומר שמודד הזמן אינו רשאי לתת את   טיסות חוזרות. אין לאשרשמודד הזמן אינו רשאי 
טיסה שכזו. לכן על מודד הזמן לתת אישור לביצוע הטיסה וללכת לבורר לשם  לביצועהזכות 

 .נכונה III ובהתש  –ה טיס אישור רישמי של ה
 

 21ה שאל
 

ל הטיסן לגלוש.  שניות זמן פעולת המדחף( הח 7.1בסיבוב הראשון )לאחר   -2סה של גך טי במהל
.  דקות 1:20 שניות גלישה, פגע הטיסן בציפור ובשל כך החל לבצע סטולים במהלך  49לאחר 

שניות.   40וד ע  במדידהיך והמש   , איתר אותוכןמ  שניות ולאחר 9.9המודד איבד את הטיסן למשך 
נחיתת    שניות עד 20שניות ושוב מצא אותו למשך של  10.6הטיסן שנית למשך של ד את ד איבהמוד

 ן. מהי תוצאת המתחרה ?יסהט
 

I. 186 .נקודות 
II. 185 .נקודות 

III. 176 .נקודות 
IV. 196 .נקודות 
V. 210 .נקודות 

 
 הסבר:

 
 שלב:לב בור על הכתוב שלעש שאלה זו הינה שאלת חישוב אופיינית וי

  ראשון יםדקות בסיבוב 4:00 -דקות ו  3:00המקסימום הינו  שזמן  ודעיםאנו י  -2גע שכתוב גרב
  7.1. נתון לנו שהמדחף פעל ראשוןרעה בסיבוב בהמשך השאלה שהטיסה א , רשום. ואכןושני

שאז זמן   הרי -2שניות. זהו מקרה אופייני של נסיון בילבול בין מחלקות. אם המחלקה הייתה מ
 מן פעולת המנוע. על ז מגבלהאין   -2ג -ב. ה חוקילא הי נועהמ

פן רגיל.  מתחרה( ויש להמשיך למדוד באופגיעת הטיסן בציפור אינה נחשבת )למרות שאין אשמת  
 גם ביצוע הסטולים אינם קשורים לחוקי מדידה. 

  10חוק  פי  שניות )על  10ין שניות יש להמשיך במדידה, שהרי לא עברו עדי 9.9באיבוד טיסן למשך 
 השניות(.

  שניות ומורידים את 10את פעולת שעון העצר לאחר   מפסיקהמודד שניות   10.6 ני שלבאיבוד הש 
 שניות(.  10.6שנמדד עד איבוד הטיסן )לא כולל  השניות כך שזמן הטיסה הוא זה 10

 ובכן זמן הטיסה הכולל הוא:
 

 7.1+49+80+9.9+40 נקודות= 186
 נכונה.   Iתשובה 

 
יה, אזי היתה מתקבלת תשובה  ריות השנייל עשעיגו שבוצע לאחרבצע יה מתמנים ההז  אם חישוב

IIע( יש לבצע רק לאחר  קשר אם מדובר בזמן טיסה או זמן מנו )ללא זמניםה עיגול. יש להדגיש, ש
 הפעולות החשבוניות. כל ביצוע 

 

 13שאלה 
 

ס"מ. למגליל    5וא עת הטבה רס"מ. קוט 50  -ר ומט 49ס"מ. אורך החוט   25אורכו של המגליל הוא 
 חוקי ? עת בריחת המגליל בזמן השיגור. האם המגליל ס"מ למני 25 קשורה רצועה באורך  וצהבק

 
I. הרצועה לא שייכת.מטר כי  50 -כן, אורך החוט קצר מ 

II. מטר.  50 -כן, המגליל, החוט והטבעת יחדיו קצרים מ 
III. .)לא, אין לחבר למגליל הארכה )הרצועה 
IV.  מטר. 50  -ל גדול מהמגלי זרי אבי כלל ש לא, אורכם הכולל 
V.  את המגליל.  ס"מ של הטבעת ניתן לאשר 5 -מכיוון שאורכו הכולל של המגליל ארוך רק ב 
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 הסבר:
 

ד על ידיעותיו הכלליות של המודד הזמן. שאלות מסוג זה הינן מעטות אך  זוהי שאלה הבאה ללמו
 חישובים".לרוב הינן פשוטות הרבה יותר משאלות ה"

השונה. יש לחבר את אורכי   ל חלקיו ללא קשר לתיפקודםכ פי מגליל נמדד עלך האורקה החופי  לע
. אורך זה חורג  ס"מ 5 -מטר ו  50לה ומתקבל שאורך המגליל  כל החלקים המוזכרים בשא 

 נכונה.  IVמטר( לכן תשובה    5 ב ס"מ או 5 ב–מהמגבלות הרשומות בחוקה )ללא קשר לחריגה 
 

 14שאלה 
 באות:התוצאות הת א גמתחרים להשי שני והצליח   יםונבתחרות גילש

 1:00, 0:54, 1:00, 1:00, 0:04מתחרה א':   
 0:46, 1:00, 1:00,  1:00, 0:57מתחרה ב':   

 תחרות במקרה שרק הם עשו תוצאות מקסימום?מי המנצח ב
 

I.  מתחרה ב' כי אצלו התוצאה של כל חמשת הסיבובים גבוהה יותר 
II. הרב ביותר  שיפור  אתם  רה א', כי אצלו רואימתח 

III. משך   ת היסט  עיש לבצFly-Off  על מנת לקבוע 
IV.   אין לבצע טיסות המשךFly-Off  אלא להשתמש בטיסות הנוספות 
V.  יש לפנות לבורר 

 
 הסבר:

 
שאלה זו מוצגת בעייה חוקתית שהפתרון עליה פשוט. אם היה מדובר במתחרי מחלקות  ב

דעת  ם לכחיאות המתחרים ונוצואת ת  םסכמיו'( היה ברור, שאם מוכ -2, ד-1"רגילות" )כמו ד
.  מכיוון  Fly-Offת, יש לבצע דורגים בראש התחרות עם תוצאות זהו המשישנם שני מתחרים 

שמצב שונה, שהרי כאן אין לחבר את כל התוצאות, כי אם לחבר רק    שהמדובר בגלשונים, ייתכן
שני    תר של ת ביושלושת הטיסות הטובו את שלוש הטיסות הטובות ביותר. במקרה הנ"ל

-Flyם נקודות. נשאלת השאלה האם גם בגלשונים מבצעי  180  אה זהה שלות תוצהמתחרים מניב 

Off  .אן שמשתמשים בשאר הטיסות לקבוע את המנצח 
 .Fly-Offגם בגלשונים יש לבצע   – IIIתשובה תשובה הנכונה היא ה
 

 15שאלה 

  יותשנ 4.03. לאחר סןטי את היגר ששניות. לאחר מכן  4.1הפעיל את מנועו למשך  -2מתחרה מ
שניות.   3ונעצר עליו למשך   דקות פגע הטיסן בעץ 2:00לוש. לאחר נכבה המנוע והטיסן החל לג 

 שניות. מהי תוצאת המתחרה ?   20המשיך לגלוש ללא דיהדרל במשך מכן אחר ל
 

I. 0  .נסיון טיסה 
II. 124 .נקודות 
III. 127 .נקודות 
IV. 147 .נקודות 
V. 120  קודות.נ 

 
 הסבר:

אלו שלא קוראים אותה עד סופה. ידוע, שמקסימום   את"  שנועדה "להפילשאלה מבלבלת זוהי 
לחשוב   עשויאת משפט הפתיחה  רק שניות. לכן מי שקורא 4.09הינו   -2ני מזמן המנוע בטיס

אך לא כך הדבר. אם ממשיכים לקרוא את השאלה נוכחים   .Iתשובה תשובה הנכונה היא שה
. לכן יש להתייחס לזמן  סןלכת הטירקע לפני השעל הקניות התרחש ש  4.1זמן הפעולה של להבין ש

 (. )והחוקי נכוןשניות כאל הזמן ה 4.03המנוע של 
הטיסן. לכן שלושת  פגיעת הטיסן בעץ מסיימת את זמן הטיסה וזאת בשל העצרותו המוחלטת של 

 ן טיסה. ות לזמאינן נחשבהשניות בהן היה הטיסן מונח על גבי העץ, 
 ה היא:  המתחרתוצאת 

 
 4+120דות=נקו 124

 נכונה.   II  הובשת
ה ונסיון טיס  I – 0בתשובה עליו לבחור  במקרה שהנבחן היה מתחשב בכך שהטיסן איבד דיהדרל,
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 בנק השאלות 
 

לות החוקה הקיימות במשרדי קלוב התעופה לישראל. לצורך  בנק שאלות זה מכיל את כל שא
ת באופן עצמאי  אלוהשלפתור את תרונן. מומלץ  לו ופלהבין שאלות א מעבר של מבחן החוקה עליך 

 ל מידת ידיעותיך. ולהעזר בפתרונות המובאים בסוף החוברת כדי לעמוד ע
 
, הטיסן השתחרר וטס  העלה טיסן ובמשך השיגור נתקל בחוט של מטיס אחר  -2. מתחרה ד1

 שניות, הטיסנאי יקבל:  36 -דקות ו 2במשך 
I. נקודות. 156 ש שהטיסה תחשב,המתחרה יכול לדרו 

II.  נקודות.  156 או רתלטיסה חוזזכאי 
III.  .זכאי לנסיון טיסה 
IV.  אי לטיסה נוספת. נקודות ואינו זכ   156תוצאתו היא 
V.  .יש להפעיל שיקול דעת בורר 

 
ר, והודיע למודד הזמן על ביצוע טיסה רשמית, כשלפתע  הכין את טיסנו לשיגו -2. מתחרה ג2

גלש במשך   יסןהט ו לאויר. מתחרה את טיסנ זרק המיד לאחר מכן  נשמע הצפצוף לסיום הסיבוב.
 דקות. 1:47

I.  נקודות.  107התוצאה שתרשם הינה 
II.  י לניסיון טיסה.המתחרה זכא 

III.  נקודות.  0:00התוצאה שתרשם הינה 
IV. .המתחרה זכאי לטיסה חוזרת 
V.  זרק המתחרה את טיסנו לפני תחילת הצפצוף טיסתו תחשב כרשמית. אם 

 
 כות: (, נערFly-Off). טיסות נוספות 3

I.  ורגים בראש הטבלה עם תוצאה זהה.מד יםמספר מתחר בכל תחרות בה 
II.  .בכל תחרות 

III. ים משיגים את מקסימום הנקודות.בכל תחרות ששני מתחר 
IV.  .בכל מקרה שמזג האויר נח לטיסות נוספות 
V. טה של רכזי הסניפים בשטח.ע"פ החל 

 
 דקות 2:40לש למשך  מכן גת, הטיסן לאחר שניו  3.8שוגר לאוויר ומנועו פעל למשך  -2. טיסן מ4

 . תוצאתו היא: ונעצר  אדםב  פגעז או נוספות
I.  .טיסה חוזרת 

II. 160  .שניות 
III.  יסה. ניסיון ט 
IV. 165  .שניות 
V. 164  .שניות 

 
  -10תחרה. לאחר כהעלה את טיסנו בטרמיקה ומהמתח, נשמט המגליל מידי המ  1. מתחרה ד5

 וחצי דקות. שניות הטיסן השתחרר מהחוט וגלש בטרמיקה שתיים 
I. נוסף. וןזכה לניסיטיסה והמתחרה יגדרת כניסיון סה מוהטי 

II.  באשמתו.המתחרה זכאי לטיסה חוזרת, מפני שהדבר לא היה 
III.  .הטיסה פסולה מפני שאסור לזרוק מגליל 
IV.  דקות לאחר שחרורו.  -2הטיסה תחשב כמקסימום, מכיון שהטיסן דאה מעבר ל 
V. אפס וזכאי לניסיון טיסה.  -התוצאה שתרשם 

 
 מודד הזמן:  אינו חובתו שלבאים  . מה מהדברים ה6

I. תחרות בעניינים שיפוטיים  ה זור לבוררלע 
II. תחרים. למדוד זמן על פי התראה מהמ 

III. .להוות סמכות אכיפה שיפוטית 
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IV. .להזניק את טיסני המתחרים 
V. להיות במרכז במהלך הסיבוב 

 
תו,  שב המודד לראו שניות 8דקות עד שנעלם מעין המודד, לאחר  0:56גלש במשך  -2יסן ד. ט7
שניות, לאחר שהופיע שוב המשיך הטיסן    -11מודד לה  יסן מעינינוספות נעלם הטשניות   32אחר ל

 דקות עד לנחיתה. התוצאה בסוף הסיבוב תהיה:  1:05במשך  לגלוש
I. 107  .נקודות 

II. 64  .נקודות 
III. 96  .נקודות 
IV. 172  .נקודות 
V. 212   .נקודות 

 
ינוח כלפי  והטיסן החל בצשית,  ת של גלישה חופשניו 58הופעל הטימר לאחר  -1. בטיסן ד8

ימר הגיע לקרקע.  דק' נוספות לאחר הפעלת הטי  0:59אופקית, כך שרק אחרי ה ע ללא טיס הקרק
 מה ירשם למתחרה? 

I. 117  .'נק 
II. 58  .נק' או נסיון טיסה 

III. נק'.  117תוצאה היא המתחרה זכאי לטיסה חוזרת וה 
IV.  נק'. 0 -כ המתחרה זכאי לנסיון טיסה נוסף והטיסה תחשב 
V. נק  117 -ר בה נוסף או לבחואי לנסיון טיסרה זכהמתח .' 

 
 . טיסה חוזרת תחשב כחוקית בתנאי:9

I. מודד הזמן. שתימדד באישור 
II.  .שתימדד עד לסוף הסיבוב 

III.  .שתימדד עד לסוף ההפסקה 
IV.  .שהבורר מסתכל עליה 
V. ם בוצעה טרם אישורו.אאותה אפילו    שהבורר אישר 

 
  שניות. 4:03השיגור במשך עם מנוע מרגע שון, יפס, בסיבוב רא, ט-2. טיסן מנוע חופשי, מ10

שניות, הופיע   11ן נעלם למשך שניות, לאחר מכ 196אחר שכבה המנוע המשיך לדאות במשך ל
 שוב וצנח כשהגיע למקסימום. כמה נקודות ירשמו לזכות המטיס? 

I. 200  .נקודות 
II. 180  .נקודות 

III. 0  .נקודות ואפשרות לנסיון טיסה 
IV. 211  .נקודות 
V. 195  .נקודות 

 
נמדד בתום התחרות ואורכו כולל   -1ת דרום שני בתחה אשר זכה במקוגלילו של מתחר. מ11

 ק"ג.   5מטר במתח של   50.17יה הטבעת והמגליל ה 
I. ת  יש לפסול את תוצאת טיסתו האחרונה של המתחרה בתחרות. לגבי תוצאו

 סיבובים קודמים יהנה הטיסנאי מהספק שאורך המגליל היה חוקי. 
II. אחראי   ואת מאחר שהתהיה אפס נקודווצאתו בתחרות רה ות לפסול את המתח יש

 לחוקיות המגליל במהלך התחרות כולה. 
III. 0.30ת תוצאת המתחרה מאחר שאורך החוט ללא המגליל )שאורכו יש לאשר א  

 חוקה. ואורך זה מותר ע"פ ה 49.87מטר( רק 
IV. ה ברור שהמתחרהאין למדוד מגלילים אחרי ההטסה אלא רק לפני הטיסה כדי שיהי  

 י. עם מגליל חוק  מטיס
V. ס"מ מהאורך הקבוע בחוקה מגלילו   20 -ל גדול בפחות מליכו של המגמכיוון שאור

 וקי. ח
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שניות ואז נכנס פתאום לסטולים, מהם יצא אחרי   31בטיסה רשמית, גלש במשך  -2. טיסן ד12
יות.  שנ  -9י המודד לשניות נוספות ואז נעלם מעינ 21שניות, הטיסן המשיך לגלוש במשך  19

 10.3דקות ואז נעלם למשך  1:22גלוש במשך ל שיך הטיסן ל ידי המודד הממששב להראות ע
שניות   14דקות ואז היה צינוח והטיסן נחת כעבור   1:03מכן המשיך לגלוש במשך  שניות, לאחר

 הרשמית תהיה: מהצינוח. התוצאה 
I. 249  .נקודות 

II. 180  .נקודות 
III. 71  .נקודות 
IV. 172  .נקודות 
V. 162  .נקודות 

 
 

 לקות הטיסנים החופשיים הם:מחרשמית, ב טיסה, בכל טיסה פר ניסיונות ה. מס13
I. ר נסיונות טיסה בלתי מוגבל בתנאי שיעשה זאת עד  לכל מתחרה הזכות לבצע מספ

 תום הסיבוב. 
II.  ת בכל סיבוב הטסה, במידה וטיסותיו  לכל מתחרה הזכות לבצע טיסה שלישי

 נות טיסה. הראשונה והשניה הוגדרו כניסיו
III.  יבוב הטסה על פי בחירתו. ס ף אחד בכליסיון טיסה נוסהזכות לבצע נ מתחרהלכל 
IV. ן טיסה נוסף בכל סיבוב הטסה, במידה שטיסתו  לכל מתחרה הזכות לבצע ניסיו

 הבורר. הראשונה הוגדרה כניסיון טיסה על ידי מודד הזמן או 
V.  .רק הבורר יכול לאשר מתן נסיונות טיסה 

 
ות בחמשת את התוצאות הבאאשר השיג  -2מתחרה תו הסופית של מ. סכם את תוצא14
 יבובים:הס

 דקות  3:58 - 1סיבוב   
 ות שני  0:49 - 2סיבוב   
 שניות  1:46 - 3סיבוב   
 דקות  2:59 - 4סיבוב   
 דקות  0:37 - 5סיבוב   

I. 529 
II. 551 

III. 469 
IV. 849 
V. 609 

 
יות,  שנ 6.9מדהימה במשך  הטיס את טיסנו, בסיבוב שני, הטיסן נסק במהירות  -2. מתחרה מ15

לצלילה חזקה לאזור קו המרכזים והמתחרה הפעיל את  ס הטיסן נכני המנוע. לפתע עד לכיבו
ר הרדיו )שלט רחוק( שברשותו וגרם לצינוח הטיסן. מה ירשם למתחרה אם עד לנגיעה  מכשי

 שניות?  53יסן בקרקע נמדדו לט 
I. 53  .נקודות וניסיון טיסה 

II. 0 2ט בטיסן מרי שלור להפעיל מכשיאס -נקודות טיסה פסולה- . 
III. 0 ון טיסה. נקודות וניסי 
IV. 53  .נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת 
V. 53  .נקודות בלבד 

 
הטיס טיסן, החוט נקרע לפני השחרור, הדגלון השתחרר לאחר כמה שניות    -2מתחרה ד. 16

 ו עד לקרקע.והטיסן טס בלעדי 
I. וט. המתחרה זכאי לניסיון טיסה נוסף בשל איבוד מגע עם הח 

II. ילת הדגלון. נפיסה מרגע מדוד את זמן הטה רשמית ויש לכטיס  טיסתו תחשב 
III. 5המגליל לא עמד ב -רה פסולה המתחרה זכאי לטיסה חוזרת. טיסתו של המתח-  

 ק"ג. 
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IV.  .ברגע קריעת החוט יש להפסיק מדידה ולקרוא לבורר שיפסוק 
V. יסתו תחשב רשמית ויש להתחיל למדוד מרגע שנקרע החוט. ט 

 
ניות. לאחר שכבה  ש 5.0במשך  עם מרגע השיגור( טס  -2פשי )מוע חוראשון טיסן מנ . בסיבוב17

שניות, הופיע    11מכן נעלם מאחורי בניין רב קומות למשך שניות, לאחר  95המנוע, המשיך לדאות 
 ירשמו לזכות המתחרה?   שוב וצנח כשהגיע למקסימום. כמה נקודות

I. 0  .נקודות וטיסה פסולה 
II. 100  .נקודות 

III. 0  ות ונסיון טיסהנקוד . 
IV. 180  .נקודות 
V. 240  .נקודות 

 
ת השתחרר הדגלון  שניו 125יס טיסן, בנסיון השני חוט ההטסה נקרע. לאחר הט  -1תחרה ד. מ18

 שניות. המתחרה יקבל: 37.4מהטיסן והטיסן המשיך לגלוש 
I. 37  .נקודות 

II. 120 נקודות . 
III. 37  .נקודות ואפשרות לנסיון טיסה 
IV. 38  .נקודות 
V. 125 ת לטיסה חוזרת. נקודות ואפשרו 

 
אחר שהיה בצינוח. הטיסן יצא מהפגיעה תוך איבוד   -2ע בטיסן דשניות, ופג 41 גלש -2טיסן ד .19

 היא:   סיבובשניות, עד לנחיתה. תוצאת ה  35, והמשיך לגלוש עוד גובה
I. 1:16 .דקות וזכות לטיסה חוזרת 

II. 0:00 .דקות וזכות לניסיון טיסה 
III. 41 .שניות וזכות לטיסה חוזרת 
IV. 76 טיסה.סיון ניות וזכות לניש 
V. 1:16 טיסה נוספתות, ללא זכות לדק . 

 
 (:-2. חשב את תוצאתו הסופית של המתחרה הבא )במחלקת ג20

 דקות.  3:35 1-סיבוב 
 הבורר( בטיסה חוזרת )מאושר ע"י  -1:35דקות בניסיון הראשון ו 0:59 2-סיבוב 
 דקות.  2:50 3-סיבוב 
 דקות.  3:00 4-סיבוב 
 דקות.  1:08 5-סיבוב 

I. 728 דות. נקו 
II. 687  .נקודות 

III. 723  .נקודות 
IV. 782  .נקודות 
V. 693  .נקודות 

 
 . הזמן לביצוע טיסות חוזרות יהיה: 21

I. מתחרה להודיע למודד כאשר יהיה מוכן לביצוע הטיסה. על ה 
II.  .יש לבצע טיסה חוזרת עם תום התחרות 

III. וזרות מבוצעות רק בהפסקות שבין הסיבובים. טיסות ח 
IV. טיסה חוזרת.  אין מגבלת זמן לביצוע 
V. קבע אחרת.  רראלא אם הבובמהלך הסיבוב, ע טיסה חוזרת ש לבצי 

 
וזאת בשל עצירת המנוע על ידי   שניות  2.22 במשךד הטיס את טיסנו. המנוע עב -2ח . מתחרה 22

שניות גלישה, פגע הטיסן בחוט   25לאחר ו   לגלוש בסטוליםהחל  הטיסן    .מגביל האנרגיה )לימיטר(
 ?יבובבסוצאת המתחרה  ונחת. מהי ת  1:09ד הטיסן גלש עו  .-2ד הטסה של מטיס
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I. 69  .שניות וטיסה חוזרת 
II. 69  .שניות ונסיון טיסה 

III. 0 רת. טיסה חוזו 
IV. 47  .שניות וטיסה חוזרת 
V. 116  .שניות וטיסה חוזרת 

 
הטיס את טיסנו כשחוט ההטסה נקרע לפני השחרור, הדגלון השתחרר לאחר    -2. מתחרה ד23

 מתחרה? קע. מה יקבל הו בקרעדיו עד לנגיעת ס בלכמה רגעים והטיסן ט
I. ר למתחרה ניסיון טיסה במקרה ונותר לו עוד אחד.יש לאפש 

II.  עת החוט, מבחינה בטיחותית. ריעקב קזוהי טיסה פסולה 
III.  .זוהי טיסה רשמית ויש למדוד את הטיסה מרגע קריעת החוט 
IV.  .זוהי טיסה רשמית ויש למדוד את הטיסה מרגע נפילת הדגלון 
V.   (. ק"ג )הוא נקרע 5מד בעומס של לא ע ה מכיוון שהחוטפסולהטיסה 

 
רק גף אחד של ל התקפ שוגר לאוויר בסיבוב שני בתחרות, כשבסוף הטיפוס -1. טיסן ג24

שניות מרגע הזריקה פעל הצינוח. מהי התוצאה בסיבוב   48הפרופלור והשני נשאר פתוח, לאחר 
 פית.הסו שניות מרגע הצינוח ועד לנחיתה 16זה, אם עברו 

I. 0  .נקודות 
II. 64 קודות. נ 

III. 48 דות. נקו 
IV. 66 נקודות . 
V. 48  .נקודות או נסיון טיסה 

 
 . מדידת זמן בטיסני: 25

I. מרגע ההשלכה מהיד.   -2רגע גמר הטיפוס, ובממ מתחילה -2ג 
II. מרגע ההשלכה מהיד.  -2מתחילה מרגע ההשלכה מהיד, ובמ -2ג 

III. המנוע.  מתום פעולת -2מתחילה מרגע ההשלכה מהיד, ובמ -2ג 
IV. המנוע. מתחילת פעולת  -2ה מהיד, ובמההשלכמתחילה מרגע  -2ג 
V. מרגע ההשלכה   -2מבמתחילה מרגע ההשלכה מהיד, ועד פעולת מתקן הצינוח, ו -2ג

 עד נגיעת הטיסן בקרקע. 
 

 ניתק דיהדרל במהלך הטיסה.  -2. לטיסן מ26
I.  .המטיס זכאי לתוצאה עד לנפילת החלק ולטיסה חוזרת 

II. 2בטיחות במלל תקנות ההטיסה פסולה בג- . 
III. אה שמתקבלת תירשם בטופס. עד תומה, והתוצצריכה להימדד  טיסה ה 
IV.  טיסה.  ןווהמטיס זכאי לניסי   0תוצאת הטיסה תרשם 
V.   ממשיכים במדידה בתנאי שהטיסן עדיין עומד במגבלות חוקת הטיסנאות )משקל

 ומשטחים(. 
 

ליח להוציא את גם כן( והצהטיס טיסן עם כנף של חברו, )שהתחרה איתה   -2. מתחרה ד27
 ות: התוצא
   3:00: 1סיבוב 
 3:00 :2סיבוב 
   2:05: 3סיבוב 
   1:45: 4סיבוב 
 . 1:50: 5סיבוב 

 , תוצאתו בתחרות:3 -בכך בתום הסיבוב ה  ה דהמתחרה הו
I. 854  נקודות 

II. 485  נקודות 
III. 0  נקודות 
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IV.  .על המתחרה לחזור על שלושת הטיסות הראשונות עם טיסן אחר 
V. 215  .נקודות 

 
ולת המדחף( החל הטיסן  שניות זמן פע 7.1אשון )לאחר וב הרבסיב -2סה של ג. במהלך טי 28

. 1:20פור ובשל כך החל לבצע סטולים במהלך יצשניות גלישה, פגע הטיסן ב 49לגלוש. לאחר 
שניות.    40שניות ולאחר, איתר אותו והמשיך במדידה עוד  9.9המודד איבד את הטיסן למשך 

עד    שניות 20שך של ב מצא אותו למת ושו שניו 10.6ך של ן שנית למשהמודד איבד את הטיס
 נחיתת הטיסן. מהי תוצאת המתחרה ? 

I. 186  .נקודות 
II. 185  .נקודות 

III. 176  .נקודות 
IV. 196  .נקודות 
V. 210  .נקודות 

 
סמוך, כך   -2שיגר את טיסנו, בסיבוב ראשון, אך הטיסן נתקל בחוט של מתחרה ד  -2. מתחרה ג29

דק'. מה   3:16לאיבודו" מן שנמדד עד "ו. הזלא החל בפעולת רע והטיימר שחוט המתקנים שלו נק
 תוצאת המתחרה?: 

I. 316 .נקודות וזכות לנסיון טיסה 
II. 180 ת וזכות לטיסה חוזרת.וד נקו 

III. 180 .נקודות וזכות לנסיון טיסה 
IV. 210 .נקודות וזכות לנסיון טיסה 
V. 196 .נקודות וזכות לטיסה חוזרת 

 
 . מדידת זמן בטיסני: 30

I. ן מהזנקת הטיס -2דוב ע השיגור מהיד,מתחילה מרג -2ח. 
II. באנטמתום פעולת ה  -2דמרגע השיגור מהיד, ובמתחילה  -2ח . 

III. מרגע נפילת הדגלון -2דהטיפוס, וב ע גמר רגמתחילה מ -2ח . 
IV. נפילת הדגלוןמרגע   -2דמתחילה מרגע השיגור מהיד, וב -2ח . 

V. נפילת ע מרג -2דנוח. ובועד פעולת מתקן הצי  ,כיבוי המנועמרגע מתחילה  -2ח   
 קע. גיעת הטיסן בקרעד נ ו  הדגלון           
 

ת  דקות הפסיק הטיימר את פעול 1:03ולאחר טיפוס של חמישי בסיבוב נזרק לאויר  2. טיסן ג31
הטיסן ביצע מיד גלגול לימין. עקב גלגול זה הופעל מתקן הצינוח והטיסן החל   V.I.T -מתקן ה

  24 -שוב לשניות והופיע  3 שךן מאחורי עץ למדקות מזריקתו נעלם הטיס  2:35לרדת. לאחר 
 ? ת ונגע בקרקע. כמה נקודות ירשמו למתחרהשניו

I. 155  .נקודות 
II. 0 ו ניסיון טיסה. נקודות א 

III. 182  .נקודות 
IV. 180  .נקודות 
V. 210  .נקודות 

 
דקות ואז   1:28נפל אחד הגפים בהמראה אך הטיסן שהה למשך  -2. עקב שיגורו של טיסן ג32

 תו היא: תוצא  שניות. 30למשך נעלם מאחורי גבעה 
I. 88 נק .' 

II. 118  .'נק 
III. 0  .נקודות ונסיון טיסה 
IV. 128  .'נק 
V. 158  .נקודות 

 



 -36-   
 

 

  7.09( נזרק לאויר, מרגע הזריקה עד כיבוי המנוע עברו -2)מ F1Cבמחלקת  . טיסן מנוע חופשי33
יאה  שניות ומרגע יצ 18דקות, נכנס לענן ונעלם למשך  1:16שניות. הטיסן טס מרגע שיגורו במשך 

 בקרקע. זמן הטיסה שירשם למתחרה הוא:  דקות עד נגיעתו 0:23סתו עוד ך בטיהענן המשימ
I. 0  .נקודות ונסיון טיסה 

II. 120  .נקודות 
III. 116 דות. קונ 
IV. 766  .נקודות 
V. 83  .נקודות 

 
. תוצאתו הסופית בסיבוב של מתחרה, אשר השיג את התוצאות הבאות בחמשת הסיבובים  34

 היא:  (-2)בטיסנים חופשיים במחלקת ד
 דקות.  1:58  :1סיבוב 
 יות. שנ     49:  2 סיבוב
 שניות.      45:  3סיבוב 
 דקות.  2:59 : 4 סיבוב
 דקות.  0:37 : 5סיבוב 

I. 5:28 .דקות 
II. 548 קודות. נ 

III. 369  .נקודות 
IV. 5:08  .נקודות 
V. 428  .נקודות 

 
יצא  , בטיסה רשמית, במהלך הסיבוב השני, שוחרר ונכנס פתאום לספירלה, ממנה  -2. טיסן ד35

שניות.   9 -ניות נוספות ואז נעלם מעיני המודד לש 21גלוש במשך הטיסן המשיך לות,  ישנ  59אחרי 
שניות,   10.1דק' ואז נעלם למשך  1:22שך במהמודד המשיך הטיסן לגלוש מששב להראות ע"י 

שניות מתחילת   14דק' ואז היה צינוח. הטיסן נחת כעבור  0:03לאחר מכן המשיך לגלוש במשך 
 רשמית תהיה: אה הצלת הצינוח. התופעו

I. 171  .נקודות 
II. 181  .נקודות 

III. 80  .נקודות 
IV. 180  .נקודות 
V. 198  .נקודות 

 
 

שלו בתחרות. עקב הטרמיקה נשמט המגליל מידיו   1הטיס את טיסן הד  . מתחרה מתחיל36
 דקות עד לקרקע. למתחרה ירשם:  1:43שניות השתחרר הטיסן וגלש  5בטעות ולאחר 

I. 148  .נקודות 
II. 0  ה פסולהות, טיס נקוד . 

III. 103 סיון טיסה. נקודות או ני 
IV. 0 קודות וזכות לניסיון טיסה.נ 
V. 103 .נקודות וזכות לטיסה נוספת 

 
 קפיצה בעת השחרור:ה  אסורה -2חבמחלקת . 37

I. .כיוון שזה לא יכול לעזור לטיסן 
II. .משום שיהיה הבדל בלחצים 

III.  .כיוון שלא ניתן לקבוע במדויק את רגע השחרור 
IV.  ווים.תחרות שכדי ליצור תנאי 
V. פיצה.מותרת הק -2ח מחלקתב 
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 : ני גומי וגלשוני קלעחלקת גלשובמ. 38
I.  ס"מ 30מותר להשתמש רק בגומי באורך עד . 

II. גומי ובגלשוני הקלע אורך הקלע  כולל  –גרם  40של זערי  בגלשוני הגומי משקל מ 
 . ס"מ 15 לפחות            

III. אסורה קפיצה . 
IV. ך הקלע עד  שוני הקלע אורובגל  גומיכולל  –רם ג 40של   ירביבגלשוני הגומי משקל מ 

 . ס"מ 15          
V.  טיסההזמן אין הגבלה על . 

 
 טיסה חוזרת אך קיים ספק האם מגיעה לו טיסה חוזרת:  . במידה שמתחרה דורש39

I.  .על מודד הזמן להפעיל שיקול דעת אם לאשר או לא את טיסתו הנוספת 
II. לבצעןסופית האם יש  ן לאפשר ביצוע טיסות חוזרות לפני החלטהאי . 

III. בצע אותה ל יאפשרו -זרת למתחרה בעקבות ערעורו תאושר טיסה חו  במקרים שבהן 
 הראשונה לאחר שהאישור התקבל.בתחרות            

IV.  רק פסיקת בורר התחרות בשטח קובעת ואין לערער על פסיקתו לכן מצב כזה לא 
 יתכן.             

V.  ר הבורר. לאישוההחלטה בנושא  הטיסה ולהעביר אתיש לאפשר לו לבצע את 
 

 וקי הם: נתוני מגליל ח .40
I.  טח הדגלון לפחות  "ג ושק 5מטר במתיחה של  50אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד 

 דצמ"ר.  2.5           
II.  ק"ג ושטח הדגלון   2.5מטר במתיחה של  50אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד 

 דצמ"ר.  5לפחות             
III. דצמ"ר.  2.5ות טח הדגלון לפחטר ושמ 50ד ההטסה ע אורך חוט כולל מתקן 
IV.  ן אינו  ק"ג ושטח הדגלו 5מטר במתיחה של  50אורך חוט כולל מתקן ההטסה עד 

 משנה.            
V. ק"מ לפחות.  2מטר ושהדגלון ניתן להבחנה ממרחק של  50ת מגבל 

 
רה אחר.  של מתחטיסן ב טיסןלאויר ובמשך ההזנקה נתקל ה P-30. מתחרה העלה טיסן 41

עד שנעצר   לש הטיסן בסטולים, ג מכןלאחר דידה. רגע להמשיך במ מהמודד באותו ביקש המתחרה
טס  אם בסך הכל  כמה נקודות ירשמו למתחרהחלון רכב המארגנים ( ב)במפץ זכוכיות אדיר

 ? דקות 0:17במשך הטיסן 
I. 17 הטיס או ניסיון  תדונקו . 

II. 17 נקודות . 
III. 0  .נקודות או טיסה חוזרת 
IV. 0 ה. ת או נסיון טיסנקודו 
V. 0  .נקודות 

 
 היא:מרגע שיגורו. תוצאתו  1:20שך שניות והטיסן גלש למ 9.30פעל למשך   -2חמנוע טיסן . 42

I. נקודות.  0 -טיסה פסולה ו 
II. נקודות.   0 -ניסיון טיסה ו 

III. נקודות.   111ה( עללפי מכ  מעגלים את התוצאה במקרה כזהרשמית )היות שת 
IV. 80  .שניות 
V. 120  .שניות 

 
ת ואז נכנס פתאום לסטולים,  שניו 11ק במשך  , נסבוב ראשוןבסי ת בטיסה רשמי -2ג. טיסן 43

שניות עד שפעל הצינוח, מרגע הצינוח   148לגלוש עוד המשיך   שניות, הטיסן 19מהם יצא אחרי 
 תהיה:שניות. תוצאתו בסיבוב   8ועד לנחיתה עברו עוד 

I. 186 ות. וד נק 
II. 167  .נקודות 
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III. 175  .נקודות 
IV. 178  .נקודות 
V. 180  .נקודות 

 
 יג את התוצאות הבאות:שני מתחרים להש הצליחו E-36 תחרותב. 44

 1:00, 0:54, 1:00 ,1:00, 0:04מתחרה א':   
 0:46, 1:00, 1:00, 1:00, 0:57מתחרה ב':   

 מי המנצח בתחרות במקרה ורק הם עשו תוצאות מקסימום?
I.  על מנת לקבוע  )פלייאוף(סת המשך טייש לבצע 

II.  ביותר  ר הרברואים את שיפו מתחרה א', כי אצלו 
III.  צאה של כל חמשת הסיבובים גבוהה יותר ב' כי אצלו התומתחרה 
IV. סות המשך  אין לבצע טיOFF FLY  אלא להשתמש בטיסות הנוספות 
V.  יש לפנות לבורר 

 
 . למתחרה מגיעה הזכות לבצע טיסה חוזרת במקרים בהם:45

I. ה חוזרת. שבו נפגע המתחרה שלא באשמתו והמודד אישר לו טיס רהבכל מק 
II.  יסתו. באדם במהלך ט נתקל  הטיסן 

III. קל בטיסן אחר או בחוט ההזנקה במהלך טיסתו.הטיסן נת 
IV. תק תוך כדי טיסתו.שחלק מהטיסן ני במקרה 
V. .במקרה שהמתחרה מבקש זאת 

 
 ניתק דיהדרל ונפל בזמן השיגור.  -1. מטיסן ג46

I. שנמדדה עד נפילת הדיהדרל.  אהיש לתת את התוצ 
II. ,ולה. סה פסלרשום אפס וטי יש להפסיק את המדידה 

III.  וף ולרשום התוצאה. ך במדידה עד הסיש להמשי 
IV. טיסה חוזרת.   שום התוצאה ולתתיש להמשיך במדידה עד הסוף ולר 
V.  .יש להפסיק את המדידה, לרשום אפס וניסיון טיסה 

 
תקל בחוט של מטיס אחר, כך שהחוט שלו  ונהעלה את טיסנו בניסיון ראשון   -2. מתחרה ד47

ט )אורך כל החלקים  הדגל וחלק מהחורח עם הטבעת,  יסן בלא השתחרר. הט נקרע והטיסן
 דקות. 1:35רגע שנקרע החוט ועד לנחיתתו ר(. הזמן שעבר ממט -50המחוברים לטיסן קצרים מ 

I. .מכיוון שחוט ההטסה לא במגבלות החוקה, הטיסה פסולה 
II.  ה חוזרת.יסהמתחרה זכאי לט 

III.  טיסה.  והטיסנאי זכאי לניסיון  1:35התוצאה היא 
IV.   ט האם הוא מעוניין בניסיון טיסה חרה צריך להחלינקודות והמת  95היא התוצאה 

 נוסף.             
V.  ניסיון טיסה. ו  0:00התוצאה 

 
 שניות. התוצאה בנקודות שתירשם תהיה: -37דקות ו 2( טס במשך-2. טיסן )ד48

I. סימום. קמ 
II. 237  .שנות 

III. 39  .שניות 
IV. 157  .נקודות 
V. נק'.  180בים, אם בשאר הסיבו נק' ו  240ון התוצאה אם הטיסה בוצעה בסיבוב ראש 

 
לאחר זמן מה  ה וא ההתר  אישר קבלתהמודד עומד להטיס,  דיווח למודד כי הוא -2דתחרה מ. 49

לא הצליח להבחין רגע השחרור של הטיסן מהחוט עקב המרחק הרב. כשהסתכל היטב זיהה טיסן  
 תרשם: צאה שיסן בקרקע. התועד לרגע נגיעת הט 2:10 תהוהתחיל למדוד. התוצאה היי 

I. ה את רגע השחרור. סולה שכן לא ראטיסה פ 
II.  נק' וזכאי לניסיון טיסה.   0המתחרה יקבל 
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III. דק' וזכאי לניסיון טיסה.  2:10יקבל   המתחרה 
IV.  דק' וזכאי לטיסה חוזרת.  2:10המתחרה יקבל 
V.  נק' וזכאי לטיסה חוזרת.   0המתחרה יקבל 

 
השתחרר  ט אחר, הטיסן ה בחונתקל חוט ההטס  , בזמן ההמראה-2טיסן ד יס. מתחרה הט 50

 דקות, תוצאתו היא:  1:46ויר ושהה בא 
I.  ק'. נ 0זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם 

II. נק'.  106אי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם לא זכ 
III.  נק'.  146זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם 
IV.  נק 146לא זכאי לנסיון נוסף והתוצאה שתרשם .' 
V. נק' 106תוצאה שתרשם זכאי לנסיון נוסף וה . 

 
 חוקי, ולא גורר נסיון טיסה?  -1מן המנוע  בטיסני מהמקרים הבאים ז. באלו מ51

I.  'שניות.  11.9דד ב' מו  שניות   10.9מודד א 
II.  'שניות.  10.2מודד ב'                שניות   10מודד א 

III.  'שניות.  9.9 מודד ב'  שניות   10.35מודד א 
IV. 'שניות.  9.45 ב' דדמו  שניות   10.6 מודד א 
V. שניות.  9.35מודד ב'   שניות   10.9' ודד אמ 

 
ק  בתחרות, כשבסוף הטיפוס התקפל ר זרק את טיסנו, בנסיון ראשון בסיבוב שני  -2. מתחרה ג52

דקות מרגע הזריקה פעל הצינוח. מהי תוצאת המתחרה,   2:28גף אחד והשני נשאר פתוח. לאחר 
 נגיעתו בקרקע? נוח לניות מהרגע הציש 16שניות ועברו  18אם זמן הטיפוס היה 

I. 180  .נקודות 
II. 0 .נקודות וזכות לנסיון טיסה 

III. 164  .נקודות 
IV. 166 חוזרת.  נקודות וזכות לטיסה 
V. 148  ון הטסה.נקודות וזכות לנסי 

 
שניות. הטיסן   5.5שוגר לאוויר. מרגע השיגור ועד לעצירת המדחף עברו  -2. טיסן במחלקת ג53

ו מהענן המשיך  ות ומרגע יציאתשני 11ם למשך ונעל  קות, נכנס לענןד 1:56טס מרגע שיגורו במשך 
 חרה היא:דקות עד נגיעתו בקרקע. תוצאת המת  0:14בטיסתו עוד 

I. 116  .נקודות 
II. 127  ות. נקוד 

III. 141  .נקודות 
IV.  .אפס וניסיון טיסה 
V. 181  .נקודות 

 
ודד לראותו,  המ ב שניות ש 9דקות עד שנעלם מעיני המודד, לאחר  1:07גלש במשך   -1. טיסן ד54
שניות, לאחר שהופיע שוב המשיך הטיסן   19 -יני המודד לנעלם הטיסן מע  שניות נוספות 36חר לא

 בסוף הסיבוב תהיה: דקות עד לנחיתה. התוצאה  0:07 לגלוש במשך
I. 128  .נקודות 

II. 67  .נקודות 
III. 103  .נקודות 
IV. 120  .נקודות 
V. 112  .נקודות 
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 הטיס את טיסנו.  -2. מתחרה ג55
 אחר. טיסן ה פגע הטיסן ב שיבמהלך הגל
 חוזרת, אך הבורר לא היה נוכח במקום. יקש לבצע טיסה  המתחרה ב 

 מתחרה טיסה חוזרת ? האם למודד הזמן סמכות לתת ל
I.  גל לאשר טיסה חוזרת ולכן ניתן לבצעה. מודד הזמן מסו 

II.  .אין למודד הזמן זכות לאשר טיסה חוזרת ולכן על המתחרה לאתר את הבורר 
III. ד שהבורר יאשרהתחשב כרשמית עה לא חוזרת אך הטיס  הניתן לאפשר טיס . 
IV. מן זכות לאשר המקרה הוא מקרה בו הטיסנאי זכאי לנסיון טיסה ולכן יש למודד הז 

 את הטיסה.            
V. זקוק לאישור בורר על כל החלטה בשטח.   מודד הזמן 

 
 

 . בתחרות טיסנים חופשיים מותרת זריקת המגליל מהיד:56
I. תחרות תחרה. תוצאתו בא פוסלת את המה והיכל מקרב  אסורה זריקת מגליל מהיד 

 היא אפס.            
II. יורד עם החוט אל הקרקע.   כדי למנוע התרסקות של הטיסן כאשר הוא 

III. בחוקה   126ב' בעמוד  3.1.11פר החוקה סעיף זריקת המגליל מותרת על פי ס 
 המתורגמת לעברית.            

IV. וב. ב סייסה באותו את הטרה והיא פוסלת זריקת המגליל מהיד אסורה בכל מק 
V.  של   מותרת זריקת מגליל וזאת כדי להתחשב בגילם הנמוך  1דרק במחלקת 

 מתחרים.ה           
 

יות. לאחר שכבה המנוע המשיך  שנ 6.9השיגור במשך   טס מרגע  E-36 שמליח. טיסן מנוע 57
מום  למכסי, וצנח כשהגיע שניות, הופיע שוב 9שניות. לאחר מכן נעלם למשך  95לדאות במשך 

 ירשמו לזכות המתחרה?   (. כמה נקודותתושני 120)
I.  .הטיסה פסולה 

II.  נקודות.   120ירשמו 
III. 0  וניסיון טיסה. נקודות 
IV.  נקודות.  101ירשמו לזכותו 
V. 110  .נקודות 

 
שניות ופגע    55. לאחר מכן גלש הטיסן עוד 5.2שוגר לאוויר. זמן פעולת המנוע היה  -1. טיסן מ58

 ל ונתלה עליו. בעמוד חשמ 
I. דקות. 1:00תוצאה של  תירשם 

II.  דקות והמתחרה זכאי לניסיון טיסה. 1:00תוצאה של תירשם 
III.  דקות והמתחרה זכאי לניסיון טיסה. 0:00תירשם תוצאה של 
IV.  מתחרה זכאי לטיסה חוזרת.דקות וה 0:00תירשם תוצאה של 
V.  דקות והמתחרה זכאי לטיסה חוזרת. 1:00תירשם תוצאה של 

 
ות ואז נכנס פתאום לסטולים  שני 34ש במשך לג יבוב ראשון, ת, בסבטיסה רשמי  -2ד. טיסן 59

שניות נוספות ואז נעלם מעיני המודד   27לגלוש במשך שניות, הטיסן המשיך  18מהם יצא אחרי 
דקות ואז נעלם.   1:22להראות ע"י מודד הזמן המשיך הטיסן לגלוש במשך  שניות. מששב 8 -ל

ת הספירה עצר את  טיסן כשסיים אה מרגע העלמות 30.. . 23,22,21רם   המודד החל לספור בקול
מודד הזמן במרכז ליד, זיהה את הטיסן  הסטופר ואחרי עוד שתי שניות ראה את הטיסן שוב.  

שניות   14שניות ואז היה צינוח והוא נחת כעבור   43ש במשך המשיך למדוד. הטיסן המשיך לגלו
סטופר של  הו  2:59ד הראה המוד , אם הסטופר שלמהצינוח. מה התוצאה הרשמית שתרשם

 ?3:40ד השני הראה יותר מ המוד
I. 0  .נקודות ואפשרות לנסיון טיסה 

II. 249 ודות נק 
III. 179  נקודות 
IV. 180  נקודות 
V. 169  נקודות 
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  -, העלה את טיסנו בטרמיקה ומהמתח, נשמט החוט מידיו, לאחר כ , בסיבוב שני-2. מתחרה ד60
 זכאי המתחרה?  . למהדקות 4 :06 דאהשניות הטיסן השתחרר מהחוט ו 12

I. דקות לאחר השחרור.   4 -סימום, מכיון שהטיסן דאה מעבר לטיסה תחשב מכה 
II.  לה, מפני שאסור לזרוק חוט. הטיסה פסו 

III. טיס. הטיסה חוזרת, מפני שהדבר לא היה באשמת המ 
IV.  .הטיסה היא ניסיון טיסה והמתחרה יזכה בניסיון נוסף 
V. ה(ת )ניסיון טיסנוספ  דידה לבין טיסההמתחרה רשאי לבחור בין תוצאת המ . 

 
 0:39וגלש העלה את טיסנו בזרם יורד. עקב חוסר המתח הטיסן השתחרר מהחוט   1ד. חניך 61

 ו ושבר אותו. דקות. החניך המעוצבן זרק את המגליל על הטיסן של
I.   נקודות.  0 -הטיסה פסולה מפני שאסור לזרוק מגליל 

II.  נקודות.  39 -הטיסה תחשב כרשמית 
III. לא היה באשמתו.י שהדבר פנ, מחוזרתיס זכאי לטיסה  המט 
IV.  .הטיסה היא נסיון טיסה והחניך יזכה לנסיון נוסף 
V. נקודות.  120סימום הטיסה תחשב כמק 

 
שניות   25ס נתקל הטיסן בחוט של מטיס אחר, לאחר שחרר טיסן ובמשך הטיפו -2. טיסנאי ג62

ניות.  ש 25  -ות ודק  2גלוש במשך משחרורו מהקרקע הטיסן השתחרר מהחוט המפריע וממשיך ל
 יקבל המתחרה?  מה

I. 120 .נקודות וזכאי לנסיון טיסה 
II.  נקודות.  0זכאי לניסיון טיסה או 

III. 170  .נקודות 
IV. 120 .נקודות וזכאי לטיסה חוזרת 
V. 170 כאי לטיסה חוזרת.נקודות וז 

 
  הופיע המתחרה וטען בפני מודד הזמן שהיה חוט בחוט, למרות  -2. לאחר תום טיסה בד63

 .  שהמודד לא ראה
I. ם שחרר את הטיסן בתוך פחות מדקה לאחר סיון טיסה רק אלני איזכה תחרהמ 

 ."ט בחו החוט"שקרה            
II.  .המודד צריך לאמת את הטענה ולאפשר ניסיון טיסה במידה שהיא נכונה 

III. ריך לפנות לבורר התחרות ולבקש ניסיון טיסה.המתחרה צ 
IV. יון טיסה. למתחרה לא מגיעה טיסה חוזרת או ניס 
V. העניק ניסיון טיסה מיד. ול  רהו של המתחלסמוך על יושר מודד על ה 

 
  עליךמה שר התנגש במהלך הטיסה בטיסן אחר. א -2לטיסן ד 1:43. מדדת זמן טיסה של 64

 : לעשות
I.  ישור הבורר. ניתן לרשום את תוצאתו של המתחרה ללא א 

II.  יון טיסה. לרשום את התוצאה בטופס ללא ציון העובדה שלמתחרה מגיעה נס 
III.  ופס.את התוצאה בט  לרשוםאין 
IV. את בורר התחרות לבקש טיסה חוזרת.ש יחפ מודד הזמן 

V.   ציון העובדה שלמתחרה מגיעה טיסה חוזרת. אם   וךתלרשום את התוצאה בטופס 
 שלו ותחשב רשמית בתנאי  מתחרה יבצע טיסה חוזרת תרשם התוצאה החדשהה           
 חרות. שתאושר על ידי בורר הת          

 
מרגע השיגור, נעלם   1:04בוב שלישי. לאחר שהייה של שוגר לאויר בסי, -2ע גומי, גן מנו. טיס65

שניות, הופיע ועד   3דקות, נעלם שנית בענן למשך  1:35שניות, הופיע שנית וטס  9הטיסן למשך 
 הזמן שירשם בטופס השיפוט הוא:  שניות. 13לנגיעה בקרקע המשיך לטוס 

I. 174  .נקודות 
II. 168  .נקודות 

III. 180 ת. נקודו 
IV. 184 נקודות . 
V. 64  .נקודות 
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שניות. המודד איבד   12שך נכנס לתוך ענן למ . בהיותו מחובר לחוט,הוזנק לאויר -2. טיסן ד66

שניות עד   75הטיסן אך גילה אותו באופן ודאי, מכשיצא מן הענן. לאחר שיצא מהענן שוחרר וגלש  
 יקבל המתחרה?   דקות נגע בקרקע. מה 0:39נוח לאחר עוד לצי

I. 114 קודות. נ 
II. 0  יון טיסה. ות ואפשרות לנסנקוד 

III. 120  .נקודות 
IV. 114 שרות לנסיון טיסה.אפנקודות ו 
V. 0 ת ואפשרות לטיסה חוזרת. נקודו 

 
 למתחרה בתוך זמן הסיבוב מותר לבצע:  (Fly-Off. בטיסות המשך )67

I.  .רק טיסה אחת 
II.  וסף, כמו בכל סיבוב. ניסיון טיסה אחד נ 

III.  וד. הסיבוב קצר מא   יסה מאחר וזמןות הט על מספר נסיונ  אין צורך במגבלה 
IV.  .שני נסיונות טיסה 
V. הטיסות.   פראין הגבלה למס 

 
 מתחילה:  -P-30יסני בט. מדידת זמן  68

I.  .מרגע שחרור הטיסן מהיד 
II.  .מרגע גמר הטיפוס 

III.  .מרגע כיבוי המנוע 
IV.  שניות.  7ע היה לכל היותר מרגע גמר הטיפוס בתנאי שזמן פעולת המנו 
V.  שניות. 10היותר  המנוע היה לכל אי שזמן פעולת, בתנוי המנוע באוירמרגע כיב 

 
מתחרה בחוט הטסה של מתחרה אחר, סן ובמשך ההזנקה נתקל הטיהעלה   -2. מתחרה ד69

 המתחרה? תוצאת שניות. מה  25 -דקות ו  2הטיסן השתחרר וטס במשך  
I. 145  .נקודות 

II. נקודות.  145או  זכאי לטיסה חוזרת 
III. זכאי לנסיון טיסה . 
IV.  שהטיסה תחשב.  לדרושהמתחרה יכול 
V. 125  .נקודות 

 
לסטולים, מהם יצא אחרי  יות ואז נכנס פתאום שנ 31בטיסה רשמית, גלש במשך  -P-30ן . טיס70
שניות עד שפעל הצינוח, מרגע הצינוח ועד לנחיתה עברו   18שניות, הטיסן המשיך לגלוש עוד  19

 תוצאתו בסיבוב זה תהיה: שניות. 8עוד 
I. 50 דות. נקו 

II. 31 נקודות . 
III. 76  .נקודות 
IV. 68 ודות. נק 
V. 76 זכאי לטיסה חוזרת. –ת נקודו 

 
ת של גלישה חופשית, אך הטיסן המשיך לגלוש  שניו 58יהדרל, לאחר ד נפל -1. בטיסן ד71

 דק' נוספות לאחר נפילת הדיהדרל.  1:01בספינים בטרמיקה כך שלבסוף עשה 
I. 58 תחרה זכאי לניסיון טיסה נוסף. נקודות והמ 

II. וינתן ניסיון נק'  -119טיסה תרשם כה . 
III. נק'.  -119הטיסה תרשם כ 
IV. נק'.  119היא ה המתחרה זכאי לטיסה חוזרת והתוצא 
V. זכאי לניסיון טיסה נוסף והטיסה תחשב כאפס נקודות.  המתחרה 
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 . ניתן להפסיק תחרות במידה ש: 72
I.  .כאשר הנהלת התחרות מחליטה על כך 

II.  מטר לשניה.  7הרוח מעל  מהירות 
III. קתה. מעונינים בהפסחרים ותר ממחצית המתכאשר י 
IV. ק תחרות אם בוצעו מעל חצי ממספר הסיבובים.אין להפסי 
V. ידת טיסה או שתנאי התחרות מסכנים את המתחרים. ראות אינה מאפשרת מד ה 

 
(  במחלקות בהם מתקיימים סיבובים. התוצאה של מתחרה בסיבוב מסוים בטיסנים חופשיים )73

 תהייה:
I.  ה. פי בחירת המתחר על 

II. הטיסה. ניסיונות    2ן ג מביהתוצאה שהשי 
III. יקול דעת המודד. על פי ש 
IV. .התוצאה שהשיג בטיסתו האחרונה 
V. ונה. ראשה תוצאת הטיסה 

 
שניות פסק המנוע מלפעול. הטיסן המשיך   5.6שיגר את טיסנו לאויר. לאחר  -1. מתחרה מ74

פות  שניות נוס 10ר פל מהטיסן. לאחדקות, כשלפתע זיהה המודד כי המדחף נ  1:53לגלוש עוד 
 חרה מגיע:חת הטיסן. למתנ

I. חוזרת.  טיסה 
II. 0:00  .וניסיון טיסה 

III.  .הטיסה פסולה 
IV. 118 סה לבחירתו. טי ון נקודות וניסי 
V. 119  .נקודות וניסיון טיסה 

 
שניות ולאחר   4.02י, נמדדו זמן פעולת מנוע של חמיש , בסיבוב -2. בטיסה רשמית, בתחרות מ75

 . ותנוספ שניות 176מכן גלישה של 
I. ן טיסה נוסף. ולמתחרה נסיו כאפס  הטיסה תחשב 

II. נקודות.  180טיסה תחשב כרשמית והתוצאה: ה 
III.  ע היה ארוך מדי. נוהמהטיסה פסולה, מפני שזמן 
IV.  .המתחרה זכאי לטיסה חוזרת, מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מדי 
V.  נקודות עם אפשרות לטיסה חוזרת.  180התוצאה תחשב כרשמית 

 
קע, כשהדגלון עדיין  סן טס חזרה לקרי השחרור והטיע לפנ טיסן, החוט נקרהטיס    -2. מתחרה ד76

 תלוי עליו. 
I.  גק -5המגליל לא עמד ב  -טיסתו פסולה". 

II.  .תוצאת אפס 
III. .זכאי לטיסה חוזרת ותוצאת אפס 
IV.  .תוצאת אפס וזכאי לניסיון טיסה 
V. ך מכיוון שהמודד לא החל במדידה לא כותבים דבר בטופס והמתחרה יכול להמשי 

 להטיס.           
 

ר השחרור נתקל טיסנו בחוט ההטסה של מתחרה אחר  את טיסנו ולאח הזניק  -1חרה ד. מת77
שניות.   19.9רה הטיס שוב )באותו סיבוב( וביצע טיסה של תחשניות, המ 21.5וירד לאדמה תוך 

, ללא כוונה,  המתחרה המשיך להטיס )באותו סיבוב( ובמהלך הטיסה נעצר הסטופר של המודד
 טיסה?:  המתחרה על כל לקיב  שניות. מה 38 רובכע

I.   נסיון טיסה.  הראשונה נסיון טיסה, לשניה טיסה חוזרת ולשלישיתלטיסה 
II. נסיון טיסה ולשלישית חוזרת. ה סה הראשונה נסיון טיסה, לשני לטי 

III.   נסיון טיסה ולשלישית טיסה חוזרת. הראשונה טיסה חוזרת, לשניה לטיסה 
IV. ת. שית טיסה חוזריולשל יה טיסה חוזרת לטיסה הראשונה נסיון טיסה, לשנ 
V.  נה טיסה חוזרת, לשניה טיסה חוזרת ולשלישית טיסה חוזרת. לטיסה הראשו 
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מהמתח בחוט, יצא פין המתקנים ממקומו והטיימר  ו העלה את טיסנו בטרמיקה -1ך ד. חני78
 דקות.  1:51שניות הטיסן השתחרר מהחוט וגלש בטרמיקה  10 -החל לפעול. לאחר כ

I.   ות. דק  1:51מתחרה לרשם תחשב כרשמית ויהטיסה 
II. ה מפני שאסור להפעיל טיימר לפני השחרור.הטיסה פסול 

III.  ת, מפני שהדבר לא היה באשמתוהמתחרה זכאי לטיסה חוזר. 
IV.  .הטיסה היא ניסיון טיסה והחניך יזכה לניסיון נוסף 
V.  דקות.  2הטיסה תחשב כמכסימום, מכיון שהטיסן דאה מרגע שיחרור הפין, מעל 

 
ע"י המזניק במרכז וזאת לאחר שצוין   -2ה של טיסן דלב לרגע ההזנק   א שםמודד בתחרות ל .79

ר, לא זיהה את הטיסן של  ותשניות מאוחר י 10 -להסתכל, כבפניו ש"הטיסה רשמית". כשהחל 
 המתחרה, בתוך "ענן" הטיסנים בטרמיקה. 

I.  .על המתחרה להגיש ערעור בפני הבורר 
II. י המשחרר. ע יסן אה את שיגור הטהטיסה פסולה, שכן המודד לא ר" 

III. נק'.   0ן טיסה נוסף והתוצאה של הנסיון הראשון תחרה יקבל נסיוהמ 
IV.  נק' )כל הטיסנים עשו   180 ק' שכן הטיסן היה עושה ודאיתנ  180התוצאה תרשם 

 מקסימום(.           
V. .המתחרה זכאי לטיסה חוזרת, באישור בורר, מפני שאינו אשם 

 
חל לגלוש עם  מגליל. הטיסן ה וך הר החוט מתהשתחרטיסנו כשלפתע  העלה את  1. מתחרה ד80

שניות עד לנגיעתו   56והטיסן גלש   שניות השתחררה הטבעת והדגל נפל 15החוט והדגל. לאחר 
השניות בהם הטיסן   15מה יקבל המתחרה? כמו כן, המתחרה רץ לכיוון המרכז  במשך . בקרקע

 טיסה !!!".  גלש עם החוט וצעק "ניסיון טיסה, ניסיון
I. 56  ות. נקוד 

II. 0 דות. נקו 
III. 0 ונסיון טיסה . 
IV. .המתחרה יכול לבחור בין תשובה א' לטיסה חוזרת 
V.  ור בין תשובה ב' לתשובה ג'. המתחרה יכול לבח 

 
 המתחרה דורש טיסה חוזרת, והבורר אינו נמצא לאשר את הטיסה: ש . במידה81

I. סה חוזרת. המתחרה יוכל לערער בכתב לאחר התחרות, אך לא יוכל לבצע טי 
II. חרות לפני ביצועה. רת ע"י בורר הת מאושבת להיות ה חייהטיס 

III. זרת. מודד הזמן יכול במקרה כזה לאשר בעצמו טיסה חו 
IV. שת לבורר לאחר מכן. לגיש לאפשר למתחרה לבצע את הטיסה, ו 
V. .המתחרה יבצע את הטיסה החוזרת בהפסקה בנוכחות הבורר 

 
 הוא  -2. נפח המנוע בטיסני מנוע חופשי מ82

I.  סמ"ק.  2.5נפח מזערי 
II. כח סוס.  -2יותר מ לא 

III. סמ"ק.   2.5רבי נפח מי 
IV.  גרם   -300היות נמוך מההגבלה היא אינה על הנפח אלא על המשקל אשר חייב ל 

 לדצמ"ר.             
V. סמ"ק.   1ירבי מ  נפח 

 
  9דקות מרגע השיגור נעלם בענן למשך   1:34י. לאחר שהייה של רביעשוגר בסיבוב  -2. טיסן ג83

שניות, הופיע פעם נוספת ועד לנגיעה   3בענן למשך עלם דקות, נ 1:05  ס עודהופיע שנית וט  שניות
 . הזמן שירשם בטופס השיפוט הוא: שניות 15בקרקע המשיך לטוס 

I. 180  .נקודות 
II. 186  .נקודות 

III.  12הטיסה פסולה משום שפעמיים אבד הקשר עם הטיסן בענן למשך זמן כולל של   
 שניות.           
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IV. 174  ות. נקוד 
V. 168 נקודות . 

 
תקל בחוט של מטיס אחר, כך שהחוט שלו נקרע והטיסן לא  נעלה את טיסנו וה  -1. מתחרה ד84

 יסן ברח עם הטבעת הדגלון וחלק מהחוט. למה זכאי המתחרה? השתחרר. הט 
I. ון טיסה, מכיון שהארוע מוגדר "איבוד מגע עם הטיסן". סילני 

II.  ן לאחר המקרה.לטיסה חוזרת, מפני שלא יכול היה לשלוט בטיס 
III. דקות ללא שליטה.  2 -ל טיסן דאה מעבר מום, מכיון שהלמכסי 
IV. ללא אשמת המטיס.   לטיסה חוזרת, מפני שהארוע מוגדר כחוט בחוט 
V.   רקע מבלי שחרור הטיסן". לקלניסיון טיסה, מכיון שהארוע מוגדר "חזרה 

 
  10סן טיפס העלה את טיסנו, כאשר לקראת השחרור זרק את חוט ההטסה. הטי  2. מתחרה ד85
דקות. למתחרה   2:46והדגלון נפל, לאחר מכן גלש  ת שהשתחרר מהטבעוך טרמיקה עד ות בתשני

 ירשם:
I. 166 נקודות . 

II. 166 .נקודות וזכות לנסיון טיסה 
III. 0  טיסה פסולה.  -נקודות 
IV. 146  .נקודות 
V. 176  .נקודות 

 
 124שה של שניות ולאחר מכן גלי 37.6נמדד זמן טיפוס של  -2. בטיסה רשמית בתחרות ג86

 וע התרחש בסיבוב החמישי? למתחרה, אם הארה תוצאה תרשם  איז  תשניו
I. ך מדי. הטיסה פסולה, מפני שזמן הטיפוס היה ארו 

II.  נקודות.  161הטיסה תחשב כרשמית והתוצאה 
III. אפס והמטיס חייב בניסיון טיסה נוסף. כ הטיסה תחשב 
IV.  .המטיס זכאי לטיסה חוזרת, מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מדי 
V. ון נוסף. יס זכאי לניסיוהמט   וצאה תחשב כאפסהת 

 
 במחלקות הטיסנים הבינלאומיות המשקל המינימלי של הטיסן הוא:. 87

I. ק"ג.  5ה כוללת של מגבל 
II. ם. גר 750 -2ובמ  ללא מנוע גרם  190 -2גרם, בג 400 -2בד 

III. גרם/סמ"ק.  20 -2ובמ כולל מנוע  גרם  195 -2גרם, בג 410 -2בד 
IV. גרם/סמ"ק 300 -2ובמ ע מנו כולל גרם  200 -2גרם, בג 410 -2בד . 
V. מ"ק. גרם/ס 300 -2ובמ המנוע  ללא גרם  200 -2, בגגרם 410 -2בד 

 
 ( -2אתו של המתחרה הבא )במחלקת מ. חשב את תוצ88

 דקות. 3:24: 1סיבוב 
 דקות בטיסה חוזרת )מאושר ע"י הבורר(. 2:47 -ו   דקות בנסיון הראשון 0:56: 2סיבוב 
 דקות. 3:06: 3סיבוב 
 דקות. 2:41: 4סיבוב 
 דקות. 0:36: 5סיבוב 

I. 754 ודות. נק 
II. 637  .נקודות 

III. 736  .נקודות 
IV. 748  .נקודות 
V. 1154  .נקודות 

 
 ילו מהטיסנים הבאים חוקי? . א89

I. ק"ג.  55סמ"ק ומשקל   1עם מנוע  -1טיסן מ 
II. דצמ"ר. 31.7על שטח משטחים של ובגרם   412השוקל  -2טיסן ד 
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III. דצמ"ר.  18.5ם של גר' ושטח משטחי 9.7עם מנוע גומי במשקל  -1טיסן ג 
IV. גרם. 300ל סמ"ק השוק 1.2עם מנוע בנפח   -2מ יסן מנוע חופשיט 
V. דצמ"ר.  13.5רם ובעל שטח משטחים של ג 220השוקל    1טיסן ד 

 
ו מאשר אותה, עליו לפנות לשם ינ. מתחרה זכאי, לדעתו, לטיסה חוזרת אך מודד הזמן א90

 אישור טיסה חוזרת בשטח התחרות ל: 
I.  ת.יצוע טיסה חוזראין אפשרות לב אשר, מודד הזמן לא מ אם 

II.  .למנהל התחרות 
III. לבורר התחרות . 
IV. .עליו לפנות בכתב לועדת ספורט 
V. אחד מנציגי קלוב התעופה המצויים בשטח. ל 

 
 לאותו טיסן: ם זמנים שוני 2מדדו המודדים  -2. בתחרות גמר ב ד91

 3:03.7מודד א' )עם משקפת( 
 2:56.2מודד ב' )ללא משקפת( 

 רה תהיה: למתח התוצאה שתרשם
I. 3:00 

II. 2:59 
III. 2:56 
IV. 2:58 
V. 3:03 

 
שניות שב המודד לראותו,   8לאחר דקות עד שנעלם מעין המודד,  0:56 גלש במשך -2. טיסן ד92

לאחר שהופיע שוב, המשיך הטיסן  ,  שניות  -11שניות נוספות נעלם הטיסן מעיני המודד ל 32לאחר 
 יה: וב תהוצאה בסוף הסיבדקות עד לנחיתה. הת  1:05לגלוש במשך 

I. 64 נקודות . 
II. 96  .נקודות 

III. 107  .נקודות 
IV. 172  .נקודות 
V. 56 וסף. דות. והמתחרה זכאי לניסיון טיסה נ נקו 

 
  העלה טיסן ובמשך ההזנקה נתקל החוט בחוט של מתחרה אחר, הטיסן השתחרר  -1. מתחרה ד93

ם.  המפגש של החוטידקות. המתחרה שהלך למודד נדהם לשמוע כי המודד לא ראה את  0:54גלש ו
ה"חוט בחוט", מה יקבל  עדים מסניפים שונים שראו את  2יה, הלך והביא תחרה בעל התושהמ

 המתחרה: 
I. 54  .שניות ואפשרות לניסיון טיסה 

II.  .פרס על תושיה ויכולת אירגונית 
III. 54 מודד לא ראה את ה"חוט בחוט". ה שניות ללא נסיון טיסה כי 
IV.  .יש לברר זאת עם הבורר 
V. בעינינו.  רט לצורך דיוןת ספויש עירעור לועדעל המתחרה להג 

 
ס"מ.   5הטבעת הוא   ס"מ. קוטר 50 -מטר ו 49אורך החוט ס"מ.  25אורכו של המגליל הוא  .94

 ס"מ. האם המגליל חוקי ?  25למגליל בקצהו קשורה רצועה באורך 
I. מטר. 50 -כולל של כל אביזרי המגליל גדול מה לא, אורכם 

II. מטר. 50 -כן, אורך החוט קצר מ 
III. מטר. 50 -חדיו קצרים מהחוט והטבעת י ליל, כן, המג 
IV. ארכה )הרצועה(.לא, אין לחבר למגליל ה 
V. ס"מ של הטבעת ניתן לאשר את   5 -לל של המגליל ארוך רק ב מכיוון שאורכו הכו 

 המגליל.            
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בזמן ההמראה נתקל החוט בחוט אחר, הטיסן השתחרר ושהה  , -1. מתחרה הטיס טיסן ד95
 אתו היא: , תוצדקות 1:53וויר בא

I. נקודות.  153והתוצאה שתירשם לניסיון נוסף   זכאי 
II.   נקודות.  0נוסף והתוצאה שתירשם זכאי לניסיון 

III.  דקות.  1:53זכאי לניסיון נוסף והתוצאה שתירשם 
IV. 113  .נקודות 
V. 153  .נקודות 

 
יג  , נבדק מתקן ההזנקה של אחד המתחרים אשר הש-1ת בטיסני דצי. בתום תחרות אר96

 טיסות שביצע. כל אחד מחמש הדות במקסימום נקו
מטר ואורך   49.8וט ס"מ, אורך הח  3הטבעת   ק"ג ונמצא כי קוטר 5מדידה בוצעה בעומס של ה

 ס"מ. סמן את המשפט הנכון:  22המגליל עצמו 
I.  הטיסה האחרונה פסולה( ותוד נק  480תוצאת המתחרה בסיום התחרות תהיה( . 

II. שתי טיסות   )פסילת נקודות 360 ום התחרות תהיהתוצאתו של המתחרה הנ"ל בסי 
 .(כעונש  - אחרונות          

III.   על פי טענת  -ודות נק 600תהיה תוצאתו של המתחרה הנ"ל בסיום התחרות 
 . תו הטיס אינו שלוהמתחרה, המגליל אי            

IV.  שום בעייה המגליל חוקי. אין  – נקודות  600תוצאת המתחרה בסיום התחרות תהיה 
V. נקודות.  0 יהתה  ת המתחרה בסיוםתוצא 

 
אחד  שניות מהשיגור, נעלם הטיסן מעיני  10מדידת הזמן. לאחר ב מן החלו. שני מודדי ז97

 המודדים. המודד השני המשיך לראות את הטיסן. על המודד השני:
I.  המשקפת כדי שיוכל לאתר את הטיסן. לתת למודד הזמן הראשון את 

II.   ו את  מודדים לא מצאשני העשר שניות ואם לספור ביחד עם מודד הזמן הראשון 

 שניות מהתוצאה.  10וני העצר ולהפחית שע הטיסן, לעצור את             
III. ך במדידה כרגיל. מודד הזמן הראשון עוצר את הסטופר לאחר ספירת עשר  להמשי 

 שני המודדים. שניות. בסיום המדידה עושים ממוצע בין           
IV. איבוד הטיסן.ד עם מודד הראשון מילעצור את הסטופר ביחד עם ה 
V.   במידה   יום המדידהבסולתת הוראת "עצור" למודד הראשון להמשיך במדידה( 

 . (והראשון לא חזר לראות את הטיסן בעצמו           
 

 . נסיון טיסה יתקבל כחוקי בתנאי:98
I. .שהטיסן יסיים את שהותו באויר לפני תום הסיבוב 

II. .שיתבצע עד סוף הסיבוב הבא 
III. ה. ד עד תום ההפסקשימד 
IV. ם הסיבוב. טיסנו לפני תו מתחרה שחרר אתשה 
V.  .שהבורר יאשר את הניסיון 

 
 ות יהיה: . הזמן לביצוע טיסות חוזר99

I.  .במהלך הסיבוב 
II. ם להנחיות בורר התחרות, אך באותה התחרות. תאבה 

III.  .עד תום התחרות 
IV.  .אין מגבלת זמן לביצוע טיסה חוזרת 
V. מרכז ההטסה. בזמן הנוח למתחרה ע"פ שאר המתחרים ב 
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 סטופרים לכל אחד.   2די זמן, עם מוד  2מדדו  -2מ. למתחרה 100
 דקות.  2:36 ניות. סטופר זמן טיסה כלליש 3.53מודד א': סטופר זמן מנוע 
 דקות.  2:40שניות. סטופר זמן טיסה כללי  4.14מודד ב': סטופר זמן מנוע 

 תוצאת המתחרה: 
I. 2:38 .דקות 

II. 0:00 יסיון טיסה.והמתחרה זכאי לנ 
III. 2:36 ות.דק 
IV. 2:43 דקות. 
V. 2:42 .דקות 

 
  3:10תחרות. הטיסן גלש דקות לפני סיום ה  2:50הטיס את טיסנו ושחרר אותו   -2. מתחרה ד101

 פני נגיעתו בקרקע. תוצאת המתחרה: ל דקות
I. 190  .נקודות 

II. 180  .נקודות 
III. 0  .נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת בתחרות הבאה 
IV. 310  .נקודות 
V. 170  .נקודות 

 
 ה: ( מתחיל-2מי )גטיסני מנוע גוב זמן. מדידת ה102

I.  זהו ניסיון טיסה.  -השניות 5במידה וזמן פעולת המנוע עבר את 
II. ובב ומתקפלים.סת אחר שהפרופלורים מפסיקים להל 

III.  שניות פעולת המנוע, כאשר זמן פעולת המנוע נלקח בחשבון. 5לאחר 
IV.  .מרגע שחרור הטיסן מהיד 
V.  ( טוך לגם אם הוא ממשילאחר שהטיסן נוגע באדמה)ס אחר כך 

 
ספת,  שניות, כשהועלה בפעם נו 18מטר וגלש  10ועלה לאויר השתחרר מגובה שה -1. טיסן ד103

ס את החוט, סובב את הטיסן מעל  ומגליל. המתחרה הצליח לתפה השתחרר חוט ההטסה מתוך 
 דק'. התוצאה שתרשם:  1:38הראש ושחרר, עשה 

I. 18  .נקודות 
II. 98  .נקודות 

III. סולה.טיסה פ 
IV. 18 סה חוזרת. ית וט נקודו 
V. נקודות.  98 -ון טיסה ו נסי 

 
והעלה את הטיסן לפתע, נשמע    . מתחרה חזר בשארית כוחותיו למרכז, חיבר את המתקנים104

שניות השתחרר הטיסן מהחוט. מה ירשם למתחרה בסיום   2צוף לסיום הסיבוב ולאחר צפ
 דקות?  2:02הסיבוב, אם בטיסה זו הטיסן גלש 

I. 56  ות. נקוד 
II. 120 נקודות . 

III. 2 לטיסה חוזרת.  קודות ואפשרותנ 
IV. 0  .נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת 
V. 0  .נקודות 

 
, 1:42, 0:53, 0:06. תוצאתיו היו: "לראאת טיסנו בתחרות "אליפות יש הטיס P-30 מתחרה. 105

 . תוצאתו הסופית היא: 0:13, 0:09
I. 168  נקודות 

II. 186  נקודות 
III. 183  נקודות 
IV. 223  נקודות 
V. 208  נקודות 
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לבצע  לו   יש לאפשר יצוע הטיסה, האם  הבורר מתנגד לביסה חוזרת אך ורש טמתחרה ד . 106

 טיסה חוזרת? 
I. ת למתחרה בעקבות ערעורו, יאפשרו לו לבצעה  זרשר טיסה חובמקרים שבהן תאו 

 . אין לאפשרלכן   – בתחרות הראשונה לאחר שהאישור התקבל           
II. ורר. הב לבצען ע"י  אם ישהחלטה סופית ב אין לאפשר ביצוע טיסות חוזרות, לפני 

III.  ןולו לבצע את הטיסה ולהעביר את תוצאות הטיסה וכן את ערעור, לדי יש לאפשר     
 הדירוג בתחרות תחשב ללא הטיסה רךבוררים שימונו לטיפול בענין, תוצאתו לצו           
 החוזרת.            

IV.  שר פאאין לל פסיקתו, לכן רק פסיקת בורר התחרות בשטח קובעת ואין לערער ע 
 טיסה חוזרת.  למתחרה לבצע            

V. רך החלטה מסוג זה. ש להוועץ במנהל התחרות לצוי 
 

שניות. הטיסן טס   5.7( שוגר. מרגע השיגור עד כיבוי המנוע עברו -2. טיסן מנוע חופשי )מ107
נן  הטיסן יצא מהע שניות. 8.3דקות נכנס לענן ונעלם למשך  1:27אוויר( במשך ל )מרגע זריקתו

טיסן המשיך  שניות. ה 4נעלם מאחורי גבעה והתגלה לאחר דקות,  0:27וד משיך בטיסתו עוה
 שניות עד נגיעתו בקרקע. זמן הטיסה שירשם הוא: 42בטיסתו עוד 

I. 168  .נקודות 
II. 87  .נקודות 

III. 174 יסה ט  נקודות, זכאי לניסיון 
IV. 0 .נקודות, זכאי לניסיון טיסה 
V. 101  סיון טיסה נקודות, זכאי לני 

 
 הם: -2קת ד ני מגליל במחל. נתו108

I. דצמ"ר. 5ק"ג ושטח דגלון מינימלי   2.5מטר במתח  50ך אור 
II.  דצמ"ר. 2.5ק"ג ושטח דגלון מינימלי  5ר במתח מט 50אורך 

III.  דצמ"ר. 5ק"ג ושטח דגלון מכסימאלי  5מטר במתח  50אורך 
IV. דצמ"ר. 2.5ק"ג ושטח דגלון מכסימאלי  5מטר במתח  50 רךאו 
V.  דצמ"ר. 2.5ון מינימלי ק"ג ושטח דגל 10תח בממטר  50אורך 

 
  2:41שניות לאחר מכן גלש הטיסן  4.08בסיבוב חמישי ומנועו פעל למשך  שוגר -2. טיסן מ109

 שניות עד לנגיעה בקרקע. 5וד ע שניות ולאחר שהופיע גלש 7.2דק', נעלם מאחורי עץ למשך  
I. 165  .נקודות וטיסה חוזרת 

II. 0 ונסיון טיסה . 
III. 120  .נקודות 
IV. 165 קודות. נ 
V. 177 ודות. נק 

 
 הם:  שניני הטיסה הנמדדים בסיבוב ה. זמ110

I. 3:30 -2ובמ 4:00 -2, בג3:30 -2בד. 
II. 3:30 -2ובמ 3:30 -2, בג3:00 -2בד. 

III. 4:00 -2ובמ 4:00 -2, בג4:00 -2בד. 
IV. 4:00 -2ובמ 3:00 -2בג, 3:00 -2בד. 
V. 3:00 -2ובמ 3:00 -2, בג3:00 -2בד. 

 
שניות ופתאום החל   73טיסן ת הטיסן, גלש הלאחר ששחרר א יסנו, הזניק את ט  -2ד. מתחרה 111

שניות פעל מתקן הצינוח והטיסן   18פים(. לאחר עוד לעשות סטולים חזקים עד כדי לולאות )לו
המתחרה שהלך לקחת את הטיסן חזר למודד והסביר   ע.שניות עד לנגיעתו בקרק  29צנח במשך 

היה הטיסן  יסה שאלמלא כן  והרס לו את הטקלקל  משוכלל שלו, התלו, שהטיימר האלקטרוני ה 
 וזרת". מה מגיע למתחרה? ום, המתחרה ביקש מהמודד להטיס "טיסה חעושה לבטח מקסימ

I. 73  .נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת 
II. 120  .נקודות 
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III. 73  שרות לטיסה חוזרת. אפנקודות ללא 
IV. 120  .נקודות ואפשרות לטיסה חוזרת 
V. 120 ת לניסיון טיסהנקודות ואפשרו . 

 
שניות ולאחר מכן   10.1ד זמן מנוע של בנסיון טיסה שני, נמד, -1ת בתחרות מ. בטיסה רשמי112

 שניות, עד לנגיעתו בקרקע. 174יסן גלש הט
I.  שניות.  30 -פחות מ יההמתחרה זכאי לטיסה חוזרת, מפני שזמן הטיפוס ה 

II.  .הטיסה פסולה, מפני שזמן הטיפוס היה ארוך מידי 
III. אפס נק'. וצאה חשב כרשמית והת הטיסה ת 
IV. נוסף.   והוא זכאי לנסיון טיסהת המתחרה אפס, תוצא 
V.  נקודות.   120תוצאת המתחרה היא 

 
, מדדו את זמן הטסת הטיסן עם החוט, מרגע הזנקת הטיסן,  -2. בטיסה רשמית בתחרות ד113

, הטיסן נגע  שניות והופעל מנגנון צינוח 15דק', לאחר שחרורו גלש הטיסן  2:30מצא כי היה ונ
 מכן. שניות לאחר  10רקע בק

I. דק'. 2:55הרשמי הוא  זמן הטיסה 
II.  שניות.   25זמן הטיסה הרשמי הוא 

III.  שניות והמתחרה זכאי לנסיון נוסף.  45הרשמי הוא זמן הטיסה 
IV. ת זכאי המתחרה לנסיון טיסה. יו שנ 20 -מכיוון שזמן הגלישה קטן מ 
V.  נקודות ואפשרות לנסיון טיסה.  0למתחרה ירשם 

 
שניות   4לאחר  אחר מכן זרק את הטיסן.שניות. ל 5.1ך את מנועו למש הפעיל  -2. מתחרה מ114

שניות. אחר    3דקות פגע הטיסן בעץ ונעצר עליו למשך  2ש. לאחר נכבה המנוע והטיסן החל לגלו
 שניות. מהי תוצאת המתחרה ?  20ל במשך דר המשיך לגלוש ללא דה

I. 120  .נקודות 
II. 0  .נסיון טיסה 

III. 127 ת. נקודו 
IV. 147  .נקודות 
V. 124  .נקודות 

 
 (: -2)במחלקה ג הסופית של המתחרה הבא חשב את תוצאתו .115

 דקות.  1:45 - 1סיבוב   
 דקות.  0:59 - 2סיבוב   
 דקות.  2:50 - 3סיבוב   
 שניות.  180 - 4סיבוב   
 דקות  1:00 - 5סיבוב   

I. 574  .נקודות 
II. 734  .נקודות 

III. 614  .נקודות 
IV. 534  .נקודות 
V. 564  .נקודות 

 
ם, מהם יצא אחרי  ואז נכנס פתאום ללופי שניות 39במשך  סה רשמית, גלש, בטי-1. טיסן ד116
שניות עד שפעל הצינוח, מרגע הצינוח ועד לנחיתה עברו   38לוש עוד שניות, הטיסן המשיך לג  29

 היה תוצאתו בסיבוב זה? ת שניות. מה 8עוד 
I. 106  .נקודות 

II. 68  .נקודות 
III. 114  .נקודות 
IV. 98  .נקודות 
V. 110  .נקודות 



 -51-   
 

 

 חרות: הזמן במהלך הת מודד . 117
I. מתחרים רוצים להטיס והם קוראים לו למרכז. מצא במרכזו רק כאשר החייב להי 

II. ייב להימצא במרכזו במהלך התחרות כולה, סיבובים והפסקות. ח 
III. בהפסקות חופשי. –מהלך הסיבובים ב   חייב להימצא במרכזו רק 
IV. המדידה    טופסיסקות יחליף את בהפ  -חייב להימצא במרכזו רק במהלך הסיבובים 

 רכזו בסיבוב הבא, ואחר כך חופשי ופסי המדידה של המתחרים שיהיו במשבידו לט          
 עד תחילת הסיבוב הבא.          

V.  יקראו לו.   –יידע את המתחרים על מיקומו וכשהמתחרים מעונינים להטיס 
 

ות הפסיק  שני  5.2נוסק ולאחר  זרק את טיסנו תוך כדי קפיצה. הטיסן החל -1. מתחרה מ118
 ה: שניות גלישה הטיסן פגע בקרקע. תוצאת המתחר  10ע. לאחר עוד המנו 

I. 0  מעבר זמן מנוע.  –יסה נקודות ונסיון ט 
II. 15  אפשרות לנסיון טיסה.  –נקודות 

III. 10  .שניות ואפשרות לניסיון טיסה 
IV. 0  אסור לקפוץ.   –ה פסולה יסט –נקודות 
V. 15  ת. אפשרות לטיסה חוזר –נקודות 

 
המגליל מידיו. הטיסן השתחרר בעצמו מהחוט,  ן השחרור נעזב טיסן ובניסיו   העלה . מתחרה119

 יות.שנ 51.5עשה תוצאה של ו
I.  שניות.   51המתחרה זכאי לבחור בין נסיון טיסה לבין תוצאה של 

II.  י לפ נקודות מאחר ומעגלים כ 51א הי הטיסה נחשבת כחוקית והתוצאה שתרשם 
 מטה.            

III.  פס. שתירשם היא א   תוצאהיסיון טיסה, והזהו נ 
IV. 51לטיסה חוזרת והתוצאה שתירשם היא  מתחרה זכאי . 
V. ירשם היא אפס. התוצאה שתזו טיסה פסולה, ו 

 
שניות. כשהועלה פעם   13מטר וגלש במשך  10שהועלה לאויר השתחרר מגובה  -1. טיסן ד120

ת  ובב אנפילה לקרקע, סיל מיד המתחרה, המתחרה הצליח לתפסו לאחר ה גלנוספת נשמט המ
 דק'. התוצאה שתרשם: 1:38 ראש ושחרר, עשההטיסן מעל ה

I. 98  .שניות 
II. 13  .שניות 

III. סה פסולה. טי -אפס 
IV. שניות.  -20אפס וזכאי לניסיון טיסה לפי חוק ה 
V. 98  .שניות וזכאי לניסיון טיסה. המתחרה איבד מגע עם חוט ההטסה 

 
 ניתק דיהדרל במהלך הטיסה.  -E-36לטיסן . 121

I. טיסה חוזרת. נפילת החלק ולעד ל יס זכאי לתוצאההמט 
II. לל תקנות הבטיחותיסה פסולה בגהט . 

III. וצאה שמתקבלת תירשם בטופס. הטיסה צריכה להימדד עד תומה, והת 
IV.  טיסה.  וןוהמטיס זכאי לניסי   0תוצאת הטיסה תרשם 
V.  0תוצאת הטיסה תרשם . 

 
לא   תה אךך עזר לו בהחזקהתקשה במתיחת הגומי במקדחה ולכן המדרי צעיר P-30 . מתחרה122

טיסה עם זמן שהייה מירבי )מקס(   . המתחרה שחרר את טיסנו וביצעומי באופן פעילמתח את הג
 צאת המתחרה בטיסה:  תו

I. 120  .נקודות 
II. 0  ה פסולה. נקודות, טיס 

III. 60 נקודות . 
IV. 0 .נקודות וזכות לניסיון טיסה 
V. 180 נקודות . 
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וע  מנ זמן ה אוףיית הפלבטיס. ה מלאהצאתו שני מתחרים להשיג  הצליחו  E-36בתחרות . 123
זמן המנוע    ואילו  סה"כ מרגע השיחרור  דקות 1:38והטיסן טס שניות   5.09ה א' : שנמדד למתחר 

 תאצו ת  ה. מסה"כ מרגע השחרור  דקות 2:55והטיסן טס שניות  5.11: שנמדד למתחרה ב'
 תחרות? ה

I.  על מנת לקבוע נוספת  )פלייאוף(סת המשך טייש לבצע 
II. 'נקודות  360+175עם   –' שני קודות מתחרה ב נ 360+98ראשון עם  -מתחרה א . 

III. 'נקודות 360+0עם   –נקודות מתחרה ב' שני  360+98ראשון עם  -מתחרה א . 
IV.  נקודות  360+98עם  –' שני  אנקודות מתחרה  360+175ראשון עם   -'במתחרה . 

V.  ת. נקודו 360+0עם  –' שני  אנקודות מתחרה  360+175ראשון עם   -'במתחרה 
 

מר הטיפוס  . בג שניות 31מנוע פועל במשך הטיסן טיפס עם  חרר את טיסנוש P-30 . מתחרה124
טיסה   וביצע  . למרות זאת הטיסן גלשה ואחד הגפים נשאר פתוח לא התקפל המדחף בצורה טוב

 עם זמן שהייה מירבי )מקס( תוצאת המתחרה בטיסה:  
I. 120  .נקודות 

II. 0  ה פסולה. נקודות, טיס 
III. 60 נקודות . 
IV. 0 טיסה.  יסיוןקודות וזכות לננ 
V. 180 ודותנק . 
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