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         :מניעים להפסקת חלוקת פרסים בדגמים האחידים

 ,שלום רב

הורים ומנהלי מועדונים לגבי הפסקת חלוקת , מאמנים, לאחר מספר תגובות ושאלות אשר עלו מספורטאים
ברצוננו להאיר ולהציג את המניעים , רוח-הפרסים למנצחים בשיוטי הדגמים האחידים אופטימיסט וגלשני

 .לקבלת החלטה זו את הנהלת איגוד השייטוהסיבות אשר הביאו 

     -תחרות בגיל צעירספורטאים המתחילים לה .א
מנת לאפשר חשיפה לאירועי שייט ארציים עבור ילדים הנוטלים חלק בחוגים -הדגמים האחידים הוקמו על

שהם גילאי החשיפה )בגלשני רוח   11-11באופטימיסט וגילאי  8-9במועדונים השונים החל מגילאי 
ים במשך תקופה ארוכה יותר לפני לפני הקמת הדגמים האחידים ילדים אלו היו מתאמנ(. הנפוצים בארץ

 .שהיו ברמה מספקת להתחרות במסלולים בים הפתוח
       -חוקי דרך תחרויות ללא אכיפת .ב

הספורטאים הצעירים אינם בעלי ידע בחוקי הדרך החלים בתחרויות ולעיתים מנצחים במקצה ספורטאים 
מבחינה זו נפגעים . שנפגעו מתקריות אלואשר עברו על חוקים ובכך זכו בעדיפות על פני ספורטאים אחרים 

  .פי הכללים מפני שלא מבוצעת אכיפה מבחינת חוקי הדרך-ספורטאים אשר התחרו על
 -נטייה להשארות ארוכה מדי של ילדים בדגמים אחידים .ג

, לעומת זאת .חידים גדלה באופן מובהק ומשמעותיבשנים האחרונות כמות המשתתפים בדגמים הא
בחינה של הנושא העלתה את . ותר לא היה גידול משמעותי בכמות המשתתפיםבדגמים מתקדמים י

המתאימה להתחרות במסלול בחוץ גלישה 5שייטהאפשרות כי ישנה נטייה להשאיר ילדים בעלי יכולת 
למסלול מאתגר  םבשיוטי דגם אחיד במקום להעביר יםפרסם אלו בדיבמטרה לתת עדיפות לזכייה של יל
 .וח תוך חשיפה הדרגתית ומותאמת לרמתםשיתרום להתפתחותם ארוכת הטו

        -בין המתחריםמוחלט פורמט התחרות אינו מאפשר שוויון  .ד
אך , נקבעים באופן אקראי על ידי מחשב הזינוק קוגולשים על 5הציוד ומיקום השייטים, חלוקת המקצים

כך שחלק מהילדים  הטייהקיימת ברוב המקרים , היות ומתקיימים מספר שיוטים קטן יחסית בכל תחרות
 .יותר על הקו מאשר ילדים אחרים יםטוב מיםמקבלים ציוד ומיקו

 .עובדה זו מביאה פעמים רבות לתסכול אצל הילדים אשר קבלו ציוד ומיקום פחות טובים
 -סביבה תחרותית מדי בחשיפה ראשונית של הילדים לענף .ה

העובדה כי מאמני והורי הילדים נמצאים , באופן השונה מהותית מתחרויות השייט בדגמי הנוער והבוגרים
מייצרת פעמים רבות מתח וחרדה , בקרבה גדולה ואף רשאים ליצור תקשורת עם הילדים המתחרים

 . במיוחד כאשר מדובר על תחרות נושאת פרסים, גדולים אצל הילדים
, יות הענףהמטרה העיקרית של אירועי הדגמים האחידים הייתה לאפשר לספורטאים חשיפה נעימה לתחרו

היות ובתחרויות בדגמים מתקדמים יותר אפשרות זו קשה , לצפות בילדיהם בפעולה םולאפשר להורי
 .יותר

 

 :טווח ואופטימאלית של הספורטאים הצעירים בענף הוחלט על-ארוכת במטרה לקדם התפתחות

 הפסקת חלוקת פרסים למנצחים בדגמים האחידים וחלוקת מדליות לכלל המשתתפים. 
 דגמי מעבר מתאימים לחשיפה הדרגתית של הילדים לתחרות במסלול בים והתאמת יצירת- 

בגלשני הרוח ' מ 4קטגוריית ביק יצירת ו( לערך' דק /1לזמן מטרה של )מסלול  אופטימיסט פלסטיק יקוצר 
 .(לערך' דק 11מסלול באורך )

 
 ,בברכה              
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 איגוד השייט-רכז תשתיות                                                                                                                      


