
  .F3Aמתחרות הפתוחה מחלקת  יחוויותי
  

   סטר'שלומי צ: מאת
  
  

   .נהוגי רדיווחשמלי /מנוע דלקבעלי טיסנים  לשקת וימדהירובטיקה ואה מחלקת היא – A3Fמחלקת 
 WORLD–רופה ועולם עבור מתחרים מארופה וישראל בפרט יקיימת ליגה מקבילה לליגה לאליפויות א

CUP  
 שיטת שארים זהים הםדים שנחיקים ההחו .בין תחרות לתחרות שתנים מעטלתחרויות אלה יש חוקים שמ

הוא זה   WORD CUPהזוכה הגדול בתחרות ה .FAIידי ה השיפוט וסדרת התרגילים שהיא קבועה על
  . העונה הצבירה מתווספת מתחרות לתחרות במהלךב הנקודות ושצבר את מיר

  
  .קרתי ועל כך ברצוני לספר יבתחרות שכזו אני ב

קילומטר מזרחית  100 מרחק, ד אשפורדישל' רץ'שנקרא ווד צ ישובייים של אהתחרות התקיימה בשדות חקל
  .ללונדון באנגליה הגשומה

עשר  השיורק חמ 13Pסדרות  ביצוע שלושמתחרים על  35כאשר  FAIחוקי התחרות היו על פי חוקי ה
המוגדרת בתחרות רישמית כסדרה של  13Fטיסות נוספות של סידרת  2המתחרים הטובים ביותר מבצעים 

על  13Pשל  נוספים שני סיבוביםלביצוע מתפצלים לתחרות נפרדת וממשיכים יתר המתחרים , חצי גמר וגמר
  .סידרת המוקדמותתואר אלוף 

לשם השוואה הטיסן היחיד  ( ג "ק 4חתי זכיתי בתואר זה בתחרות ואף הוענק לי גביע ענק במישקל לשמ
  )ג"ק 4.850שלקחתי איתי שוקל 

תפקיד חשוב  ות בתחרות וביצעהתה שותפה להטסייהשהתחרות ניגמרה בשמחה גדולה שלי ושל בת הזוג שלי 
  .תודה רבה מאסיו - )caller( זרתוכע
  

, ")רמבו("רם זהבי  - לשדה התעופה בעזרתו של חבר ומתחרה במחלקה 5.6.12של יום שלישי  ריצאנו בבוק
  .על גג רכבו אשר העמסנו מ"ס 65מ על "ס 35מטר על  2עם ארגז בגודל 

 ...על שמדובר בתחרות ספורטיבית של טיסנים ובארגז יש טיסן קליל את אל כנעשלכמובן שזה לא קל 
בעבר עשרות  נעשהכשם ש בקלות את המטען החורג הזה יכול להכיל 747הענק ביותר שלהם  המטוסוש

   ...נסיונות השכנוע צלחו בסוףל, פעמים
  

ר את סידור הארגז בחברת שלוש וחצי שעות קודם כדי להסדילפחות להגיע לשדה התעופה  -  1מספר  טיפ
  התעופה 

  
עם  עזר לנו להגיעשגר בלונדון כל חייו ו קרוב משפחה ,יתרו שבלונדון ושם המתין לנו הדוד בובנחתנו בה

  .אל המלון שלנו אשר במרכז לונדון הארגז הענק
  

כזה ברכב יהיה מקום לארגז ששעל זה  ולא לסמוך יע מצויד בגגון נייד ואפילו מתנפחיש להג -  2' טיפ מס
  סטנדרטי

  
. לפני תחילת התחרותשיום ברה להתאמן בשטח ההטסה יים לפני התחרות במטיומ הטיסות תוכננו כך  שנגיע

ר בלונדון לטובת שאילצנו להולכן נא אימון התברר שאתר התחרות לא יהיה זמין להטסות לאחר ההזמנה
  ...מסאיו מאוד נהנתה זוגתי, "תיירות"
  
  .ניות האימון שלךת תוכההטסה לטוב שטחיש לוודא זמינות  טיסה מינים כרטיסלפני שמז -  3 'יפ מסט
  



הגגון , אספנו רכב בחברת השכרה - יומיים ות אשר ארכווחשוב ביצוע משימות תיור מאוד מעניינות לאחר
  .עדות רכב סטיישן מבעוד מנצותו וזאת למרות הזמיהפתיע בפעם השנייה בנח

  ...נוהגים בצד שמאל של הכביש כ להבין כיצד"ר סהאנש עכשיו
  ...היום  גם הבריטים מצפצפים בחוסר סבלנות בכביש בסוףמסתבר בסוף ש

עם ארגז גדול על הגג וגשם בריטי מרטיב הגענו בשלום מ אשר ארכה כשעתיים "ק 100לאחר נסיעה של 
  לנווט למלון באשפורד מזל שמסאיו נהגה כול חייה הבוגרים ביפן בצד שמאל של הכביש ועזרה 

  
  .על גג רכב נוסע דאג שהיה עמיד לגשם , הכן את ארגזך לחורף לבל ירטב הטיסן -  4 'טיפ מס

  
הטיסן מגיב , אני בלחץ לא רגיל עבורי -טיסה ראשונה , אימון רשמי מטעם אירגון התחרות, אימון ראשון

  , ר מכול תרגיל שאני הורסק את הסטיקים לכול כיוון ללא טיפת עדינות ומתעצבן עוד יותרמוזר וגם אני זו
   מטר בשנייה צולבת מסלול לכאורה נראה בלתי אפשרי לשמור על קו טיסה אחד ישר   10היתה רוח של 

      צור גאומטריה סבירהלו
תי איתי כיסוי למשדר מה שמאוד הפתיע מזל הכנתי את עצמי למצב זה ולקח, טיסה שנייה גשם בנוסף להכול

את אפי  אני שבא מארץ הגמלים והמדבר מוציאשחק אצלהם ווגשם מפסיק מ חרים המקומיים מאחראת המת
 שם אחרי הכול גשם אותי שהם לא מטיסים בגשם ועודמהרכב ומטיס כאילו לא רטוב בחוץ ועוד יותר מפתיע 

   ...ל היוםכל יום למשך כ  -  זה כמו שמש אצלנו זה שם
  

גם כאשר  - "מלך התחביב" בחנות למשדרי טיסנים דיעוייש לרכוש כיסוי י, הכן משדרך לחורף -  5 'טיפ מס
  .מועיל מאודזה  ,כלל אצבעות ללא גשם יש רוח מקפיאת

  
מטר לשנייה צולבת   12רוח מעל  8.6.12התחרות יום שיש  יום ראשון של ...ו ליפים יותראן החיים הפכומכ

  .)מזל ( ללא גשם 
יטול היום הראשון של התחרות מה שהפך אותי לערוך הצבעה על בהנהלת התחרות מחליטה בצורה מוזרה 

ל יתר המתחרים ואני צריך לבחור אם יום מרחק עצום יחסית לכ  -  הגעתי מישראל –למבולבל לחלוטין 
  .ג אוויר בהחלטה דמוקרטיתיום התחרות בסופו של דבר בוטל בשל מז, התחרות הראשון יבוטל

  
טיסה מוצלחת יחסית  .24ור ההטסה להיות מתחרה הוגרלתי בסיד - 9.6.12יום שבת  - יום תחרות שני

קטור זו הוא שאין אפשרות לשכוח את רכיב וברוח כ היתרון היחיד. צולבת ,מטר 8-10רוח של ,לתנאים
התרגילים יחסית  נכונה של רגיל וזאת כדי לשמור על גאומטריהתטציה של היינל אורכנגד הרוח בכירות ההמ

הוא שהסחיפה במהלך התרגיל מורגשת  היתרון, בטיסה מסוג זה מדד ונשפטאני נ על כך כן בדיוקש לקרקע
    .צברת במהלך מיספר תרגיליםה מתפתחת עוד במהלך התרגיל ולא ניאהשג -  לרוח תמידי ודורשת תיקון

 .ביותר עבוריחשוב מנטלי רוח ומתברר כמרכיב הצב ממה שמרים לי את בסוף הטיסה  נקודות 398
מוצלחת ובה גם כן הגב היתה טיסה כיוון מים ומלא רוח אוויר במיפרשמלא  ,יבוב שניס, שעתיים לאחר מכן

    !נקודות משמחות למדי 407
אך מתפצל לתחרות  Fלא מטיס את סידרת שאני מה שאומר  16 - לאחר הסיבוב השני מיקום בסוף היום
  . אלףתוך מ נקודות מנורמלות 14אחרת בפער של 

ביום  F13לשופטים של סדרה  לבצע את טיסת החימום ,היות ואני ממש קרוב ,לת התחרות ביקשה ממניהנה
   !למחרת
יב וחימום היא טיסה חשובה ומשמעותית מאוד להמשך התחרות והרגשתי שאני מחהטיסת  – 13Fסידרת

  ...ילהסיבה טובה לא להרדם בל שזו הייתהמיותר לציין , לבצע אותה כאילו זו הטיסה החשובה בחיי
  

ניפגשנו במלון הולידי אין . נס לארוחה חגיגית של אירגון התחרותם השני לתחרות נהוג להתכבסוף היו
צרפתי צנוע וצעיר הביא ארגז , הערב היה כאשר אחד מיושבי השלחן איש ,היה ערב משגע... באשפורד 

לם הזה לא יין פשוט לא מהעו, םומזג לכול) דורות מתברר 8כבר (המישפחתי שלו בקבוקי יין בוטיק מהיקב 
  .. מזל שמאסיו נהגה ...יין כזה הרבה זמןהתמוגגתי מ



  
  

עליתי לאוויר ,  13P סדרת צעתי טיסה שלישית שלישינה והמון מחשבות ב יום שלישי לתחרות לאחר מעט
רגילים במהלך חלק מהתלהעלם בעננות הנמוחה  הטיסן הצליח ,בסיבוב מוקדם בבוקר מכל המטיסים הראשון

את התרגיל כאשר הטיסן נעלם  טשפואחר וחוקי השיפוט אינם מאפשרים למאך  טמע חיץמל ,וחזור חזרה
  .היה אכן כך ורגילים הנעלמים שאבצע טיסה חוזרת של הת בעננים הוחלט
פעם וגם השופטים  ייין זו הטיסה הטובה ביותר שהצלחתי להוצא מעצמי בתחרות אללא עוררולמרות הכול 

  !!!ון בפער גדול על שאר המתחרים בתחרות זונקודות וניצח  - 430חשבו כך 
  

  ...כולתי לבקש עשה חשק לבצע הדרןל מחיאות הכפיים שיקיבלתי את כ
  

הפעם הראשונה לפי מה  זוהי - 13Fאך נישאר לחמם את השופטים לסידרת , אז התחרות שלי נגמרה  ,טוב
   .ן לאומיתמישראל מבצע סידרת גמר בתחרות בי ישהושזכור לי שמ

טיסת תאום  זוומצד שני אני רק מחמם את השופטים , ל כך הרבה מה שיכול להתפשלויש כ לי לפשל אסור
  .את סטנדרט השיפוט בתחרות ציפיות של השופטים שקובעת 

נת להיבחן מחוץ לישראל  וייות מצנזדמהייתה ה זו –בסוף הטיסה מתברר שהיה שווה לעשות את ההדרן הזה 
  !מצוות שופטים בין לאומי "לב מיממח"קונית כזו ועוד לקבל ציונים דרועל סידרה תרגילים חשובה 

  
הזו אני מתחיל  םנים את מי שעלה להתחרות ברמת ההטסה בסידרת התרגילימה שעצוב הוא שכאשר בוח

  .להרגיש את הפיספוס
  ...מיכמה חבל שהוא אינו רש, שכן עלו תחריםהממ 8 מ היה טוב בחימום  הניקוד שלי

  
רמזים שהיה שם  ללא רוח והגשם לא השאיר שום כמעט, רות נגמרת במזג אוויר טובהתח, ירוניבאופן מאוד א

  .באנגליהכך זה , בבוקר
זו המתנה , ל המתחרים מהסוףאת שמות כ אהמארגנים בוחרים להקרי -מאוד טקס סיום בהתרגשות גדולה 

טוב שהם מסודרים ולא  ,חינםאולי יש טעות והתרגשותי היא ל אמאוד ארוכה ואפילו קצת פרנואדית שמ
  ...עיםוט

  .כיף גדול, ל נוצץ יחד עם פרגון מחמם  מתקבל לזרועותי"ק 4 משקלגביע ב
  

  בחשבון שתקבל גביע לחזור איתו לישראל הכן מקום ואפשרות לגדול במשקל בטיסה חזרה   תמיד קח -  6טיפ 
  
  

 מדהיםצהוב  צבוע דו כנפי סטירמן אימון הוא טייס ובבעלותו מטוסבו התקיימה התחרות  החקלאי בעל השטח
   ...ביופיו

ם בטיסה לכבוד התחרות במפגן ביצע תימרוני, בשנה שעברהשהיה ברשותו  51P ה הזה החליף את "סכןמ"ה
  .נפלא

  ...זההעתיק הכוכבי המנוע הבוכנה קשה לתאר את הצליל הנפלא של 
  

העיר  ,למלוכת המלכה 60פורים לאחר חגיגות הימים ס. כן חזרנו ללונדון לטיול בעיר האפורהיום לאחר מ
נראה קצת מגוחך  ,בריטית מבוגרתכמו עוד  ת סתם ישלדעתי היא נראאישה התה מלאה דגלים ותמונת של יה

זוג שלי נהנתה מאוד מכול תרבות המלוכה הבת , משלנואין ספק שזו תרבות אחרת , יאבל גם מאוד פטריוט
  ...בד בישראל לאורך זמןוה לא היה עכל מה שיש לי לאמר זה שזאבל הזו 
  

ים סכאילו שהכול מסתדר מעצמו ומטו, לארץ עם הרבה פחות בעיות מהדרך הלוך עם חברת התעופהחזרנו 
   .המהיר והיישום  ל הכבוד על התחקורכ... דם יותרימים מוק 7ז הטיסה האחרונה גדלו משמעותית מא

  על תודה רבה  אל



  
   ...רות החדשות שלילהגשים את כל המטלתחרות זו ולנסות  בעונה הבאה מקווה להגיע שוב

  
  סטר'שלומי צ

  סניף פתח תקוה


