
לוח אירועים, תחרויות ארציות ובינלאומיות לשנת 2021 ועדת ספורט ק.ה.ל. טיסנאות
מחלקות מונחי רדיומחלקות נהוגי כבלים ורחפניםמחלקות טיסנים חופשייםחודש
ינואר

21FRIL תחרות מרוצי רחפנים

תחרות מקומית פ"ת, נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק5-6פברואר

 תחרות מקומית פ"ת, ע"ש עמית שני ז"ל אוירובטיקה נהוגי כבלים.19תחרות טיסני פנים מבחן 2 ל- 132022
19FRIL תחרות מרוצי רחפנים

תחרות פורים F1Q  + תחרות השלמה ל ג2 נוער מבחן 4 202021

פורים שישי: ג2, מ2, שבת: ד2 מבחן 3 ל 2022 מבחן 2 לנוער 2022  26-27
ומבחן 5 לנוער 2021

תחרות דאונים מקומית עין ורד 1

טקס טיסנאי השנה2מרץ
F3A מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס. 1, פ"ת5

אליפות ישראל  F3F צוקים      5-61תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 1 ל- 62022

F3A מבחן1 2022 3סיבובים, אשרד 19
תחרות ארצית F3K  מבחן 2 202022

תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30, מנוע חשמלי E36, גלשון 13
גומי

26
IMAC +FREESTYEL

20
מועד חלופי לטיסני מנוע גומי ומנוע חשמלי + תחרות השלמה ל 

ג2 נוער מבחן 4 2021 (דחייה)
חלופית לאליפות ישראל  צוקים26-27

26FRIL מבחן 2      272021תחרות מרוצי רחפנים  f5j  אליפות ישראל

יום הטיסנאות- תחרות גלשונים וגלשוני קלע ארצית - נדחה23
אפריל

2-3
פסח -   שישי: ד2, ג1 שבת: ג2, מ2, ד1. מבחן 4 ל 2022, מבחן 

תחרות ארצית צוקים 32-3F3F     2 לנוער 2022

מבחן 2 לF3A 2022(וגם גמר ל 2021 ארה"ב ) 4סיבובים, פ"ת9
חילופית לתחרות צוקים9-10
16 F3A מועד חליפי מבחן נבחרת
תחרות F5J  מבחן 3  172021
F3A מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס.2  .אשרד23

30IMAC +FREESTYELתחרות טיסני פנים מבחן 3 ל- 172022

תחרות מקומית פ"ת, נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק23-24
23FRIL תחרות מרוצי רחפנים

23-24F3F       3 תחרות ארצית צוקים
חילופית לתחרות צוקים30-1

יום הטיסנאות- תחרות גלשונים וגלשוני קלע ארצית1מאי
תחרות דאונים מקומית עין ורד 72
7FREESTYEL (IMAC)
F3A מועד חליפי  מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס.7

מבחן F3K  2022 3-אליפות ישראל ב8אליפות ישראל נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 2 ל- 82022

14-15F3F       4 תחרות ארצית צוקים

15-16
שבועות - טיסנים חופשיים. שבת: ג-2, מ-2, ד-1, ראשון: ד-2, ג-

1  מבחן 6 ל2022, מבחן 4 לנוער 2022
תחרות F5J  מבחן 4  222021

חילופית לתחרות צוקים28-29
28 F3Aחליפי מבחן נבחרת

29F1Q 28אליפות ישראלFRIL תחרות מרוצי רחפנים

תחרות מקומית פ"ת, נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק4-5תחרות גלשונים וגלשוני קלע5יוני
חילופי לתחרות צוקים4-5
F3A מועד חליפי  מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס.11

אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי P-30 ומנוע חשמלי E36, גלשון 19
גומי

תחרות  דאונים מקומית  עין ורד 183

26
מועד חלופי: אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי P-30 ומנוע 

חשמלי E36, גלשון גומי
FRIL תחרות מרוצי רחפנים

F3A  מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס. 3 . אשרד   25

יולי
2-3

תחילת החופש: שישי: ג2 מ2, שבת: ד2 מבחן 5 ל 2022 מבחן 5 
לנוער 2022

תחרות דאונים מקומית עין ורד 94תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 3 ל- 102022

30FRIL ארה"ב11-20תחרות מרוצי רחפנים F3A אליפות העולם

30-31
אליפות ישראל - ד2, ג1 שבת: ג2, מ2, ד1. מבחן 6 ל 2022, 

30-31מבחן 1 ל 2023 מבחן 6 לנוער 2022
תחרות מקומית פ"ת, נהוגי כבלים לנחיתות דיוק מרחק

קורס מדריכים ארצי1-13אוגוסט
F3A מבחן 3 ל2022 3סיבובים . פת9-1413

אליפות העולם בנהוגי כבלים F2 פולין9-14אליפות העולם F1ABC צרפת14-21
אליפות העולם נוער F1ABC צרפת (נדחה מ 2020)

F3A מועד חלילפי מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס.20אליפות ישראל מרוצי רחפנים FRIL העפלות לאליפות עולם20

27-28
**תאריך חליפי** שבועות - טיסנים חופשיים. שישי: ג-2, מ-2, 

ד-1, שבת: ד-2, ג-1  מבחן 7 ל2022, מבחן 4 לנוער 2022
27 F3Aחליפי מבחן נבחרת

3IMAC +FREESTYELספטמבר

F3A מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס.4 אליפות ישראל . פת 10

17FRIL תחרות דאונים מקומית עין ורד175תחרות  מרוצי רחפנים

24-25
סוכות - טיסנים חופשיים שישי: ג-2, מ-2, ד-1, שבת: ד-2, ג-1 

מבחן 2 ל- 2023 ו- 7 לנוער 2022

F3A מבחן 4 ל2022  4סיבובים  אליפות ישראל . אשרד1אוקטובר
F3A מועד חליפי מתחילים, מתקדמים, בכירים, מסטרס.15

תחרות ארצית F3K  מבחן 4 162022תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 4 ל- 92022

תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30,מנוע חשמלי E36, גלשון 9
מועד חלופי מבחן 4 ל-2022 תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה16גומי

F3A מועד חליפי מבחן נבחרת 22

16
מועד חלופי: תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30,מנוע חשמלי 

E36, גלשון גומי
22FRIL תחרות דאונים מקומית עין ורד 225תחרות מרוצי רחפנים

(בישראל) FREESTYEL+ IMAC סבב בגביע אירופה20-23תחרות אוקטובר  F1Q ח2 23
אליפות ישראל בטיסני פנים מבחן 4 ל- 302022

FREESTYEL+ IMAC  אליפות ישראל12-13

תחרות F5J מבחן 1 ל2022  13מועד חלופי 6F2Bאליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע6נובמבר
מועד חלופי: אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע13
תחרות טיסני פנים מבחן 1 ל- 202023

מבחן F3K  2023 1 תחרות ארצית20
19FRIL תחרות מרוצי רחפנים

 מועד חלופי 2-4IMACדצמבר
אליפות העולם בטיסני פנים F1D רומניה (נדחה מ 2020)6-8

16
"NEGEV OPEN"  ד-2, ג-2, מ-2, מ-1, ח-world cup 2 (לא 

לסבב נבחרת)

17-18
 world cup טיסנים חופשיים  -"HANUKKAH OPEN" -חנוכה
שישי: ג-2, מ-2, ח-2 שבת: ד-2. מבחן 3 ל- 2023 ו- 1 לנוער 

2023

 F3K מועד חלופי11תחרות מקומית פ"ת ע"ש אליעזר רוזנברג ז"ל3

19NEGEV ו HANUKA OPEN :יום השלמה
24FRIL 18תחרות מרוצי רחפניםF5J חילופי
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