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סקייל  בטיסני בינלאומיות, תחרויות אירופה/עולם לאליפות נבחרת בחירת תקנות 2. 

 ( IMAC) רדיו מונחי אווירובטיקה

 אירופה/עולם לאליפות ישראל נבחרת לבחירת הייחודיים הנושאים את מגדיר זה תקנון 2.2 

 . של המחלקה הכללי לתקנון בנוסף רדיו מונחי IMAC אווירובטיקה בטיסני סקייל

בשנה שלפני אליפות  אליפות ישראלגמר,  ובתחרות מוקדמות בתחרויות תיבחר הנבחרת 2.2 

בארה"ב פרטנית   IMACועל פי תקנות ודרישות אשר פורסמו על ידי מחלקת   העולם/אירופה
 לתחרות המדוברת של אותה שנה.

, SPORTSMAN,INTERMEDIATE ,ADVANCEDתבחר נבחרת לכל אחת מארבע הרמות,  2.2.2

UNLIMITED 

  מוקדמות תחרויות 2.6 

  הבשנ הראשונה הארצית בתחרות יחלו אשר, רצופות מבחן חרויותת 6 תתקיימנה 2.6.2 
  של התחרות הבינלאומית.הקודמת 

 .בלבד 2121יהיה תקף לתחרות אליפות העולם/אירופה של  2126לדוגמה, סבב תחרויות של שנת 
תחרויות המתחרה יוכל להתחרות באליפות העולם/אירופה אך ורק ברמה עליה הוא נבחן ב2.6.2.2
וזאת ללא קשר אם הוא החליט לעלות רמה  של השנה הקודמת לאליפות העולם/אירופה המבחן

 אחת או יותר למעלה בשנה של אליפות העולם/אירופה.

בישראל יוכלו לאשר באופן חריג אם המתחרה יוכל   IMACהמועצה של מחלקת  2.6.2.2
תחרה מ, לא לפני שהולא נבחן עליה להתחרות באליפות העולם/אירופה ברמה אליה הוא עלה

 2.6.2.6חוק את  מקיים
( במקום הראשון בתחרות שבה השתתפו לפחות 2על המתחרה לזכות לפחות פעמיים ) 2.6.2.6

 באותה השנה של אליפות העולם/אירופה. ,( מתחרים באותה הרמה אליה הוא עלה6שלושה )

משולבות עם סבב לא ידוע וסבב  בחןמ תחרויות 6 תתקיימנה מבחן תחרויות סבב בכל 2.6.2 

 .IMACפריסטייל על פי חוקת 

 IMAC אווירובטייםתחרות האחרונה תקרא אליפות ישראל בהטסת טיסני סקייל ה 2.6.2.2 
  .ת המבחןיונוקד בתוצאות תחרוילא  סבב הפריסטייל, ואליפות ישראל בהטסת פריסטייל

 ידועים סיבובים שני בה שהסתיימו זו במחלקה ארצית תחרות כל תחשב מבחן תחרות 2.6.6
 . לפחות שופטים 2 בה ושפטו, סבב לא ידוע אחד לפחות וסבב פריסטייל אחד לפחות לפחות

 . לתחרות הרשמה אי של מהסיבה גם מבחן תחרויות התבטלו אם תתקיים חלופית תחרות 2.6.1 

 תהיה הארציות הראשונות המוקדמות התחרויות( 2שתי ) בסיום מתחרה של התוצאה ..2.6 
 . ביותר הטובה התוצאה את שהשיג המתחרה לפי, 2111-ל תמנורמל

 גמר, אליפות ישראל. תחרות 2.1 

 תיחשב בשנה שלפני אליפות העולם. הגמר תחרות 2.1.2 

 

 



 

 

 ותתקיים וסבב לא ידוע יחד עם פריסטייל משולבת תחרות תהיה תמיד הגמר תחרות 2.1.2 
 .הארציותכתחרות האחרונה של עונת התחרויות 

 הידוע הסיבוב תוצאת כאשר, ידועים סיבובים 6 בת תהיה / אליפות ישראלהגמר תחרות 2.1.6 
 מהתוצאה הסופית. 21%-ובעלת סבב לא ידוע אחד לפחות אשר יחשב כ.  תחשב לא ביותר הנמוך

 ובסבב פריסטייל אחד, שלא יחשב לתוצאה הסופית.

, בסבבים השונים שהשיג התוצאות סכום תהיה בתחרות הגמר, מתחרה של התוצאה 2.1.1 
 . ביותר הגבוה הניקוד את שהשיג המתחרה לפי,  2111 -ל מנורמל

 של הגמר תחרות בסיום לתחרויות המבחן לאליפות העולם/אירופה תהיה הסופית התוצאה ..2.1 
 ביותר, התוצאה הנמוכה תורד.בוהות סכום שתי התוצאות הגמ מורכבת תהיהו מתחרהה

אחת התוצאה של  1%.-תחרות הגמר/אליפות ישראל ו 1%.-כאשר התוצאה תהיה מורכבת מ
  בעלת התוצאה הגבוהה ביותר.הארצית הראשונות, ת יוהתחרו

 תילקח 011ותחרות ארצית שניה  011כלומר, אם מתחרה קיבל על תחרות ארצית ראשונה 
תחובר לתוצאה של אליפות ישראל/גמר. התוצאה שתתקבל היא התוצאה הגבוהה מבין השניים ו

 התוצאה הסופית.

, לאותה הרמה נבחרת קביעת מונע אשר הסופי בדירוג המתחרים בין שיווין שיש במידה 2.1.7 
 יהיה שעדיין במידה. הגמר תחרות לתוצאת בהתאם המשותף במקום המדורגים המתחרים ידורגו
 . זו לתחרות המשך בטיסות ההכרעה תיפול, שיווין

  הנבחרת מחברי נוספות דרישות. ..2

( תחרויות, אחת מהן חייבת להיות אליפות ישראל, 2התחרה לפחות בשתי ) – מינימום תנאי. 2...2
  תחרות גמר.

 

   

  

 


