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   אליפות ישראל בלייזר
 נהריה

 2015   אוקטוברב  24 - 23 - 22   שבת  -ששי  –חמישי 

 נספח השלמה להוראות השייט     
 

 )חלק ב' של נספח איגוד השייט הישראלי,     בהוראות שייט קבע  
 , יבוא:11.1במקום סעיף (, ISAFלחוקי תחרויות השייט של            

 
    11.1  

 
 בתוקף. -לחוקי התחרויות  Aשיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  )א(     
 

 , יינתן ניקוד בדגמי לייזר סטנדרט ולייזר רדיאל, A4.1בשינוי לחוק  )ב(      
 קשר ומעלה בעת הזינוק,  12כפול בכל תחרות שבה תהיה הרוח   
 12-", וזאת גם אם ירדה הרוח מתחת לBוקברניט התחרות הניף דגל "  
  אחר מכן, והכל בהתאם לנוהל המפורט להלן:קשר ל  

 
 יונף בהינתן אות ההתראה, ויורד בהינתן אות הזינוק. "B"דגל  .1  

 
 תוצאת ניקוד כפול תהיה ניתנת ל"זריקה". )א( .2  

 
באם בכל ימי סדרת התחרויות היתה רק תחרות אחת שבה )ב(   
  בלבד 50%ניתן ניקוד כפול, תהיה הזריקה במקרה זה     
 (; "זריקת החצי" –להלן מהתוצאה של הניקוד הכפול )    
    
כי באם למתחרה תוצאה אחרת, בזאת  להסרת ספק מובהר )ג(   
תחרות", הגבוהה בניקודה מהBתחת דגל " השאינתחרות מ    
 תיזרק התוצאה האחרת. ,או מזריקת החצי " Bדגל "תחת     

 
)שני  2/3ול, לא יעלה על  מספר התחרויות שבהן יינתן ניקוד כפ .3  
באופן  "B"שליש( מסך כל התחרויות שהתקיימו. באם הונף דגל    
 )שני שליש( מסך כל  2/3שמספר התחרויות בדגל זה עלה על    
 התחרויות שהתקיימו, תחושבנה בניקוד רגיל כל התחרויות    
 )שני שליש( כאמור. 2/3האחרונות העולות על    

 
, הרי הניקוד והתוצאות ייחשבו 8Aיון הנדון לפי חוק במקרה של שוו .4  
 " בסדרה. Bכאילו לא הופעל דגל "   
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 )חלק ב' של נספח איגוד השייט הישראלי,     בהוראות שייט קבע       

 :, כדלהלןא9יתווסף סעיף (,ISAFלחוקי תחרויות השייט של             
 
 
 Uדגל     –   .א9
 

 מפרשית, צוותה   מפרשית, צוותה הוצג כאות ההיכון, לא יהיה חלק כלשהו של גוף  Uאם דגל            
    הראשון,  ןסימואו ציודה, בתוך המשולש הנוצר על ידי קצוות קו הזינוק וה            

 מפרה  מפרהבמהלך הדקה האחרונה שלפני אות הזינוק שלה. אם מפרשית             
  מוזנקת הוראה זאת וזוהתה, היא תיפסל ללא שמיעה, אבל לא אם התחרות            
 זאת   זאת  מחדש או מתחדשת או נדחית או מבוטלת לפני אות הזינוק. הוראה            

 משמש כאות   משמש כאות U.  כאשר דגל 63.1ואת חוק  תחרויות הזנקת 26משנה את חוק             

 , אינו חל. קיצור רישום הניקוד לעונש תחת החזרה בודדת 29.1ההיכון, חוק             

 .קיצורים לרישומי ניקוד 11A, וזאת בשינוי לחוק UFDהוא  Uדגל             
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 נהריה    -אליפות ישראל בלייזר 
 2015   אוקטוברב  24 - 23 - 22   שבת  -ששי  –חמישי 

 
  לייזר רדיאל )נשים((; לייזר סטנדרט )גברים:   מיםדג

 
 אודי אדלמן :קברניט התחרות                           

 , רון יפהצבי זיבלט         שופטים:     
                      

                                                                                                                        
 "B"דגל                                                                                                                            

 )ניקוד כפול(                                                                                                                          
                                                                  

                                                                              

                                                                                                                     
                      

 
 

                      
   
               בחוף  ”D“לים מותרת  רק לאחר הנפת דגל   יציאה   

 סדר הקפת הסימונים                                       
 י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימוניםאטהשרטוט סכמ

 כתום מתנפחים בצבעצילינדר )גליל(  יהיו מצופי  5, 4,3,2,1 מצופים  – סימוני המסלול
 על סירת ועדת התחרות כתוםדגל ו  -כתום  מצוף דגל בין  :קו הזינוק

 הגמר קו הזינוק יהיה גם קו :  קו הגמר

    INNER                                             
In                 2 –  גמר - 5 - 3 - 2 - 1 - 4 -1 -זינוק 
In                 3 –  גמר - 5 - 3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 4 -1 -זינוק 
In                 4 –  רגמ - 5 - 3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 -1 -זינוק 

    OUTER    
Out              2 – גמר - 5 -3 -2 - 3 - 2 -1 -זינוק 
Out              3 – גמר - 5 - 3 -2 -3 -2 - 3 - 2 -1 -זינוק 

Out              4 – גמר   - 5 – 3 - 2 - 3 -2 -3 -2 - 3 - 2 -1 -זינוק 

( בליווי מספר,                Out) OUTER ( אוInn)  INNERעם או לפני אות ההתראה, יוצג לוח או יונף דגל
    לציון המסלול
 גמר  - 5 -  3   -  2  -  1  -זינוק "(:  S)"  מסלול מקוצר

 יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

 

 


