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 ל"ז החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאישיוט 
 6-72.2.1.7 שבת  –שישי 

 אופטימיסטים דגם אחיד 

 72.2.1.7-6שבת  –ימים שישי 

 נספח השלמה להוראות השייט
של נספח איגוד השייט הישראלי לחוקי תחרויות ' חלק ב) בהוראות שייט קבע 

 :כדלהלן', א9יתווסף סעיף ( ISAFהשייט של 

 

 Uדגל  –2 א9

צוותה , לא יהיה חלק כלשהו של גוף מפרשית, הוצג כאות ההיכון Uאם דגל       

במהלך , הראשוןסימון בתוך המשולש הנוצר על ידי קצוות קו הזינוק וה, או ציודה

, אם מפרשית מפרה הוראה זו וזוהתה. הדקה האחרונה שלפני אות הזינוק שלה

אבל לא אם התחרות מוזנקת מחדש או מתחדשת או , היא תיפסל ללא שמיעה

 .נדחית או מבוטלת לפני אות הזינוק

 Uכאשר דגל . 60.6ואת חוק  הזנקת תחרויות 66הוראה זו משנה את חוק 

קיצור רישום הניקוד . אינו חל, החזרה בודדת 68.6חוק , משמש כאות ההיכון

 .קיצורים לרישומי ניקוד A11וזאת בשינוי לחוק , UFDהוא  Uלעונש תחת דגל 

 

 

 

              Uדגל              
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 מערבי -נספח מסלול 
 771, 7.1 ,727לייזר , לייזר רדיאל, לייזר סטנדרט  :דגמים

 יוחאי פלצור: קברניט התחרות

 גיא ברוקמן, טל ברמן ,צבי זיבלט: שופטים

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      בחוף" D"יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל 

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 גליל ורודיםיהיו מצופי  .,.,7,2מצופים   –סימוני המסלול 

 2ום לדגל כתום בסירת ועדת התחרותכתבין מצוף דגל : קו הזינוק

 2ועדת התחרות בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת: קו הגמר

 : מסלול

INNER In  2   -גמר-.-7-.-.-2-זינוק 

In  3 – גמר-.-7-.-7-.-.-2-זינוק 

In  4 – גמר-.-7-.-7-.-7-.-.-2-זינוק 

OUTER Out  2   -גמר-.-.-2-.-2-זינוק 

Out  3 – גמר-.-.-2-.-2-.-2-זינוק 

Out  4 – גמר-.-.-2-.-2-.-2-.-2-זינוק 

בליווי  OUTER (Out)או , INNER (In): עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן

 .מספר לציון המסלול

 גמר-2-.-.-זינוק":  S"מסלול מקוצר 

 2יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

 

 

4 

 גמר

2 

 3 זינוק

6 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

בכיתה  19:11יתקיים בכל יום בשעה 
 של המרכז הימי
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 מרכזי -נספח מסלול 
 ח"אופטימיסט משה, אופטימיסטים ירוקים, ל"אופטימיסט בינ  :דגמים

 אודי ברעם: קברניט התחרות

 גיא ברוקמן, טל ברמן, צבי זיבלט: שופטים

 

 

 

 

 

 

              

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      בחוף" D"יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל 
 סדר הקפת הסימונים

 בין הסימונים השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות

 יהיו מצופי פירמידה כתומים 2,7,.,.מצופים   – סימוני המסלול

 2בין מצוף דגל אדום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות: קו הזינוק

 2חול לדגל כחול בסירת ועדת התחרותבין מצוף דגל כ: קו הגמר

  :אופטימיסט בין לאומי בלבד מסלול

INNER In  2   -גמר-.-7-.-.-2-זינוק 

In  3 – גמר-.-7-.-7-.-.-2-זינוק 

In  4 – גמר-.-7-.-7-.-7-.-.-2-זינוק 

OUTER Out  2   -גמר-.-.-2-.-2-זינוק 

Out  3 – גמר-.-.-2-.-2-.-2-זינוק 

Out  4 – גמר-.-.-2-.-2-.-2-.-2-זינוק 

בליווי  OUTER (Out)או , INNER (In): עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן

 .מספר לציון המסלול

 גמר-2-.-.-זינוק":  S"מסלול מקוצר 

  גמר - 2 – . – . –זינוק  :מסלול אופטימיסטים משרד החינוך וירוקים בלבד

 2יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

  גמר

3 

2 

 זינוק

6 

4 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

בכיתה  19:11יתקיים בכל יום בשעה 
 של המרכז הימי
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 

 ציים בדגם אופטימיסט בינלאומי לוקתחנספח 

 2לדגם האופטימיסט הבינלאומי ועדת התחרות רשאית לפצל את הצי לשניים

 :במקרה זה המתכונת תהיה כדלהלן

 2אדום וירוק ,כחול, צהוב 2קבוצותכל המתחרים יחולקו לארבע  2.

 2החלוקה תהיה רנדומלית בתוך המועדונים 2.

הצבעים יתמלאו לפי  פר לא זוגייהיה מסובשווה ובמידה שווה  ויחולקקבוצות ה 22

 2הרשום מטההסדר 

 2לכל ימי התחרויות רצבע המתחרה יישא 72

 שני צבעים יוזנקו בכל שיוט ויוחלפו לפי סדר קבוע בכל יום 52

 2אדום וירוק -צהוב וכחול    :שיוט ראשון 2א 62

 2ירוק וצהוב -כחול ואדום   :      שיוט שני 2ב

 2כחול וירוק -אדום וצהוב    : שיוט שלישי2 ג

הכמות שנקבעה את צי שלא השלים 2 כל אחד מהציים יפליג אותה כמות של שיוטים 72

 2למחרת עלפי ההצבה הישנה המקוריתאת השיוט ישלים  

התחרות האחרונה 2 ביום השיוטים האחרון במידה ולצי אחד יהיו פחות תחרות אחת 82

 2לצי השני תתבטל

 2שינוי הקבוצות הקברניט יהיה רשאי להזניק את הקבוצות ללא 92

 2במשרדי ועדת התחרות בעת ההרשמה סרטי זיהוי יחולקו 12.

 

 

כפי שפורסמה על ידי איגוד השייט  יםאופטימיסט ירוקלהלן חוקת דגם 

 בישראל

מדים מורשים להתחרות שייטים וסירות העו, בדגם האופטימיסט ירוקים 2.

 :בקריטריונים הבאים
 :השייטים 2.

 ריתשנים על פי שנה קלנד 60רם מלאו לו הגבלת גיל מי שט. 

 :הסירה 22

 :למעט הסעיפים הבאים, "IODA"על פי חוקת הדגם של אופטימיסט בין לאומי            

 אופטימיסט משרד החינוך"על פי חוקת הדגם של  –מנור ומפרש , גף, תורן." 

 אחת משתי האפשרויות: חרב והגה: 
 :המופיעה באינטרנט בכתובת IODAעל פי חוקת הדגם של  .6

140114.pdf-http://www.optiworld.org/files/CR2014 

 .על פי חוקת הדגם של אופטימיסט משרד החינוך .6
 

 

 

 

 

 

http://www.optiworld.org/files/CR2014-140114.pdf
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 מזרחי -נספח מסלול 
 BIC 5, BIC 6.8, BIC 7.8 ,RSX  :דגמים

 : קברניט התחרות

 גיא ברוקמן,  טל ברמן ,צבי זיבלט: שופטים

 

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      בחוף" D"יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל 

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 2פירמידה צהוביםיהיו מצופי  .,.,7,2מצופים   –סימוני המסלול 

 2כתום בסירת ועדת התחרותום לדגל כתבין מצוף דגל : קו הזינוק

  2ועדת התחרות תין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירביהיה :  קו הגמר

 : בלבד BIC 6.8, BIC 7.8, RSXלדגמי  מסלול

INNER In  2   -גמר-.-7-.-.-2-זינוק 

In  3 – גמר-.-7-.-7-.-.-2-זינוק 

In  4 – גמר-.-7-.-7-.-7-.-.-2-זינוק 

OUTER Out  2   -גמר-.-.-2-.-2-זינוק 

Out  3 – גמר-.-.-2-.-2-.-2-זינוק 

Out  4 – גמר-.-.-2-.-2-.-2-.-2-זינוק 

בליווי  OUTER (Out)או , INNER (In): עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן

 .מספר לציון המסלול

 גמר-2-.-.-זינוק":  S"מסלול מקוצר 

 גמר - 2 – . – . –זינוק : בלבד BIC 5מסלול לגלשני 

 2יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

 

 

 זינוק

2 

4 

6 

 גמר

3 

 COACH –מפגש מאמנים 
MEETING 

 19:11יתקיים בכל יום בשעה 
 של המרכז הימיבכיתה 
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 

 

 Bic 7.8 –ו  Bic 6.8הודעה לגולשי 

 חובת סימון גלשנים

 

לסמן את מפרשיהם בכל שלבי ,  Bic 7.8 -ו Bic6.8חובה על הגולשים בגלשני 

 :כדלהלן( שפה אחורית)התחרות בסרט צבעוני הקשור לשחיף העליון 

 

 סרט בצבע ירוק – Bic 6.8גלשני 

 

 סרט בצבע צהוב – Bic 7.8גלשני 

 

 .במשרדי ועדת התחרות, הסרטים יסופקו לגולשים בעת הרישום לתחרות 
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 דגם אחיד –משט הפעלה אופטימיסט 

 

כללים ונהלים ": הוראות והנחיות הפעלה על פי נוהל איגוד השייט

יגוד קישור לאתר אהמתפרסם ב ,"למשט אופטימיסט דגם אחיד

 2השייט
 שייט חיפהמועדון : הפעלה על ידי המועדון המארח

 הסירות תסופקנה  על ידי המועדון המארח

 2באירועי דגם אחיד רשאים להשתתף שייטים הרשומים כחוק באיגוד השייט

 

 .ההפעלה תיעשה בשיטת מרוץ שליחים

 .בהתאם למספר הקבוצות הרשומות לתחרות ,בכל סיבוב תהיינה מספר קבוצות

 .שלושה שייטים קבוצה יהיובכל 

כל שייט שישלים את המסלול , למסלול יצא, שייט אחד כל קבוצה בסירה שלו

עד שכל שלושת השייטים בכל קבוצה ישלימו את , יוחלף בחוף בחברו לקבוצה

 .המסלול

 .בסיום האירוע יחולקו לכל המשתתפים מדליות השתתפות

 

                                      . 

   

                                                      . 

 

 

 מצוף דגל          גמר  / החלפה/ זינוקמצוף דגל                

 

 

 סדר הקפת הסימונים

 ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים השרטוט סכמאטי

 יהיו מצופי כדור בצבע אדום .,.מצופים  – סימוני המסלול

 בין שני מצופי כדור אדומים על קו החוף – קו הזינוק

 קו הזינוק הוא גם קו הגמר – קו הגמר

 גמר – .- . –זינוק  – סדר הקפת הסימונים

 שמאל יש להשאיר את כל הסימונים על דופן

 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

 19:11יתקיים בכל יום בשעה 
 בכיתת הלימוד במרכז הימי

http://sailing.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98.pdf
http://sailing.org.il/wp-content/uploads/2016/09/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98.pdf
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 ל"שיוט החורף בחיפה על שם רב חובל ראובן סדנאי ז
 6-72.2.1.7שבת   –שישי 

 

 דגם אחיד –נספח מסלול גלשנים 

 הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח

 על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

 

 דני דקל:  קברניט התחרות

 

 

 

                                       

   

                                                       

 

 

 גמר    מצוף דגל –מצוף דגל   זינוק                 

 

 סדר הקפת הסימונים

 

 י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימוניםהשרטוט סכמאט

 

 2יהיו מצופי כדור בצבע כתום .,.מצופים  – סימוני המסלול

 

 בין שני מצופי כדור כתום על קו החוף – קו הזינוק

 

 קו הזינוק הוא גם קו הגמר – קו הגמר

 

 גמר – . - . –זינוק  – סדר הקפת הסימונים

 

 כל הסימונים על דופן שמאליש להשאיר את 

 

 

 

1 
2 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

 19:11יתקיים בכל יום בשעה 
 בכיתת הלימוד במרכז הימי


