
לוח אירועים, תחרויות ארציות ובינלאומיות לשנת 2022 ועדת ספורט ק.ה.ל. טיסנאות
מחלקות מונחי רדיומחלקות נהוגי כבלים ורחפניםמחלקות טיסנים חופשייםחודש
ינואר

פברואר
תחרות טיסני פנים, מבחן 2 ל- 52023

תחרות דאונים מקומית  קדימה   121

 מבחן IMAC  1 מגמת פריסטייל "WINTER BREAK"25/26"תחרות מקומית נהוגי כבלים ע""ש עמית שני ז""ל."25
"תחרות מקומית פת  ע""ש עמית שני ז""ל."25

1מרץ

 F3A מבחן 1 ל 2023  3סיבובים P23  באשרד 4
תחרות מחלקת רחפנים3

עתודה לתחרות מחלקת רחפנים11

12
תחרות פורים F1Q  + תחרות פורים F1ABC לא לסבב נבחרת, 

מדידה הדדית
תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 1 ל-122023

תחרות דאונים מקומית קדימה 122

תחרות F5J מבחן 2 ל2022  12

תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30, מנוע חשמלי E36 וגלשון 26
גומי

19-18F3F אליפות ישראל

F3A מ.מ.ב.מ 1 בפתח תקווה18
   F3K  מבחן     2       2023   26

חלופי  26-25F3Fתחרות מקומית פתח תקווה נהוגי כבלים לנחיתות דיוק25
תחרות מקומית פתח תקווה לנחיתות דיוק25

אפריל
2

מועד חלופי: תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30, מנוע 
חשמלי E36 וגלשון גומי

Spring Day" in memory of Mike Karnes"  מגמת דיוק IMAC מבחן 1/22תחרות מחלקת רחפנים1

F3A תחרות גמר לנבחרת א.ארופה בספרד2022 4 סיבובים, P23 & F23  8תחרות ארצית נהוגי כבלים F2A/C/D    מבחן 1 ל-22023תחרות טיסני פנים, מבחן 3 ל- 92023
באשרד

תחרות דאונים מקומית קדימה 83עתודה לתחרות מחלקת רחפנים8
תחרות F5J מבחן 3 ל2022  9

יום הטיסנאות - תחרות גלשונים וגלשוני קלע ארצית                               12

22-23
פסח - שישי: ד2, ג1, שבת: ג2, מ2, ד1, מבחן 4 ל- 2023 ו- 2 

לנוער 2023
23-22F3F ארצית

F3A מועד חליפי לגמר 2929
אירוע טיסנאי השנה29

תחרות מקומית פתח תקווה לנחיתות דיוק6מאי
6F3F חלופי

מבחן IMAC 3 מגמת פריסטייל "MAY DAY" 6/7תחרות מקומית פתח תקווה נהוגי כבלים לנחיתות דיוק6
תחרות דאונים מקומית קדימה 144תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 2 ל-132023

  מבחן4 לF5J 2022 תחרות14
14F1Q ארצית14-13אליפות ישראל F3F
F3A מ.מ.ב.מ 2 באשרד13תחרות מחלקת רחפנים20תחרות גלשונים וגלשוני קלע21

עתודה לתחרות מחלקת רחפנים25מועד חלופי לתחרות גלשונים וגלשוני קלע28
21-20 F3F   חלופי

F3A מבחן 2  3סדרותP23 ל2023  פתח תקווה20

28  F3K   2023   3 אליפות ישראל    מבחן

תחרות ארצית נהוגי כבלים F2A/C/D    מבחן 2 ל-112023יוני

4-5
שבועות - שבת: ג2, מ2, ד1, ראשון: ד2, ג1, מבחן 5 ל- 2023 ו- 

3 לנוער 2023
2-5IMAC & Freestyle INVITAIONALS TOC2 USA

תחרות דאונים מקומית קדימה 114
אליפות ישראל נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 3 ל-182023

18
 ,E36 מנוע חשמלי ,P-30 אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי

וגלשון גומי
24

תחרות מחלקת רחפנים

25
מועד חלופי: אליפות ישראל בטיסני מנוע גומי P-30, מנוע 

חשמלי E36, וגלשון גומי

F3A מ.מ.ב.מ 3 פ"ת1עתודה לתחרות מחלקת רחפנים1תחילת החופש - שישי: ג2, מ2, מבחן 6 ל- 12023יולי
תחרות מקומית פתח תקווה לנחיתות דיוק1תחרות מקומית פתח תקווה לנחיתות דיוק1גמר 1 ד2, מבחן ל- 22023

אליפות ישראל - שישי: ד2, ג1, שבת: ג2, מ2, ד1, מבחן 1 ל- 2024 ו- 8-9
4 לנוער 2023

תחרות מחלקת רחפנים15

עתודה לתחרות מחלקת רחפנים29
קורס מדריכים ארצי17-29
אליפות העולם לנוער F1ABP בולגריה25-30

F3A מבחן 3 ל2023  4סיבובים P23 & F23 באשרד5תחרות ארצית נהוגי כבלים F2A/C/D    מבחן 3 ל-62023אוגוסט

מקדוניה F1ABC אליפות אירופה16-20
ספרד F3Aאליפות ארופה21-28

תחרות דאונים מקומית קדימה 315
ספטמבר

תחרות מחלקת רחפנים2מועד חלופי: גמר 1 ד2, מבחן ל- 32023
10F1Q 9/10עתודה לתחרות מחלקת רחפנים16תחרות"SEPTEMBER FEST"  מגמת דיוק IMAC 4 מבחן
מבחן  10F3K   2023 4תחרות ארצית נהוגי כבלים אוירובטיקה F2B מבחן 4 ל-172023אליפות ישראל בטיסני פנים, מבחן 4 ל- 172023

F3A מבחן 4 ל2023 , 4סיבובים P23 & F23, אליפות ישראל, פתח תקווה 23

תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30, מנוע חשמלי E36 וגלשון 24
גומי

F3A מ.מ.ב.4 אליפות ישראל אשרד7אוקטובר

1
מועד חלופי: תחרות ארצית בטיסני מנוע גומי P-30, מנוע 

חשמלי E36 וגלשון גומי
22F2B 8מועד חליפי לנהוגי כבלים אוירובטיקהF3F  ארצית

תחרות F5J מבחן 1 ל2023  15תחרות מחלקת רחפנים7
תחרות דאונים מקומית קדימה 156עתודה לתחרות מחלקת רחפנים14

14-15
סוכות - שישי: ג2, מ2, ד1, שבת: ד2, ג1, מבחן 2 ל- 2024 ו- 5 

לנוער 2023
22-21F3F  חלופי

אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע22
12-16IMAC & Freestyle Tucson Aerobatic Shootout USA

מועד חלופי: אליפות ישראל בגלשונים וגלשוני קלע29
מועד חלופי מבחן נבחרת 28F3Aתחרות מקומית פתח תקווה נהוגי כבלים לנחיתות דיוק28

תחרות מקומית פתח תקווה  לנחיתות דיוק28
מבחן 29F3K    2024     1תחרות ארצית נהוגי כבלים F2A/C/D    מבחן 4 ל-292023

תחרות מחלקת רחפנים4גמר 2 ד2, מבחן ל- 52023נובמבר
IMAC אליפות ישראל מגמת דיוק (חלק א')  מבחן 4-55עתודה לתחרות מחלקת רחפנים11תחרות טיסני פנים, מבחן 1 ל- 122024
מועד חליפי נהוגי כבלים 19F2A/C/Dמועד חלופי: גמר 2 ד2, מבחן ל- 192023

12F3K  חלופי
26F2B 11- 12מועד חליפי לנהוגי כבלים אוירובטיקהF3F  חלופי

28-30
רומניה F1D אליפות העולם בטיסני פנים

IMAC אליפות ישראל מגמת פריסטייל "גביע עידו שגב"(חלק ב')  מבחן 18-196

תחרות דאונים מקומית קדימה 127דצמבר
17F5J חלופי
"תחרות מקומית פתח תקווה   ע""ש אליעזר רוזנברג ז""ל"23

31-30F3F  חלופי

22
"NEGEV OPEN" - ד2, ג2, מ2, מ1, חWorld Cup - 2 (לא לסבב 

נבחרת)

23-24,25
חנוכה - HANUKKAH OPEN" World Cup" - שישי: ג2, מ2, 

שבת: ד2, ח2*, מבחן 3 ל- 2024 ו- 1 לנוער 2024, ראשון: יום 
השלמה

תחרות מקומית נהוגי כבלים ע"ש אליעזר רוזנברג ז"ל23
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