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הודעה

על

תחרות:

NOTICE OF RACE

שיוט גביע קסריה –ע"ש איתי אמיר
מקום ותאריך  :שדות ים

 11-13ליוני לכל הדגמים מלבד לאופטימיסט דגם אחיד.
 21-21ליוני לאופטימיסט דגם אחיד.
הרשות המארגנת  -איגוד השייט בישראל ומועדון הפועל שדות ים-עמותת רחף.
 .1התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השיט  4910-4916של  ,ISAFנספח אגוד השייט
הישראלי ,חוקי הדגמים המשתתפים (מלבד אם מי מהם שונה בהתיחסות מפורשת אליו),
הודעה זו והוראות השיט קבע כפי שהושלמו בדף ההשלמות.
 .4מוזמנים להשתתף הדגמים :גלשנים דגם אחיד ,ביק ,4ביק  ,6.8ביק  ,RSX ,8.8אופטימיסט דגם
אחיד ,אופטימיסט פלסטיק ,אופטימיסט ירוקים ,אופטימיסט בינ"ל ,לייזר  ,2.8לייזר רדיאל ,לייזר
סטנדרט.289 ,249,
 .0בתחרות רשאים להשתתף אך ורק מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השיט וממלאים אחר כל
הוראות חוק הספורט ,התשמ"ח ( 1088-ובמיוחד ,ומבלי לפגוע או לגרוע מכלליות האמור
בסעיף זה ,בדיקה רפואית תקיפה וביטוח).
 .2אות ההתראה לזינוק הראשון יהיה:
א .בשעה  22:10לכל הדגמים הלאומיים (פלסטיק ,ירוקים ,ביק  ,4דגמים אחידים)
ב .בשעה  21:00לכל הדגמים הבינלאומיים .
 .4יתקיימו עד  0תחרויות ביום מלבד בדגמיי אופטימיסט פלסטיק ואופטימיסט ירוקים ובדגמים
האחדים.
 .6בדגמיי אופטימיסט פלסטיק וירוקים יתקיימו עד שבעה שיוטים סה"כ ולא יותר משלושה שיוטים
ביום.
 .8אות ההתראה לזינוק אחרון בתחרות(ביום האחרון) לא יינתן לאחר שעה .16:99
 .8אחריות ובטוח
שום אדם או גוף המפעיל פעולות כלשהן בהתאם לחוקים אלה ( כולל ,בלי
להגביל ,את הרשות המארגנת כמוגדר בחוק  ,80כל ועדת תחרות ,כל ועדת
ערעורים ,ועדת ביקורת וכל החברים שלהן) לא ישא בכל אחריות לכל אובדן,
נזק ,פגיעה או אי נוחות למפרשיות או למתחרים ,לציודם או לאנשים אחרים,
הנובעים ישירות או בעקיפין מהחוקים ,מדרך הפעולה או מהחלטותיהם או מכל
פעולות או מחדלים שלהם ,לפני במשך או אחרי התחרות.
 .0כל מפרשית וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם וכן ,יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.
 .19הרשמה:
א .הרשמה לתחרות תיערך במשרדי ועדת התחרות שבמועדון ביום התחרות הראשון
משעה .98:09
ב .גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
ג .דמי ההרשמה הינם  ₪ 09לכל מתחרה מלבד לאופטימיסט דגם אחיד שישלמו , ₪ 69
דמי ההרשמה ישולמו במשרדי ועדת התחרות.
ד .הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו לחוק
 88לחוקי התחרות והוראות נספח G
ה .הרשמה מוקדמת יש לשלוח לסופי תירוש עד יום רביעי  8ליוני שעה 10:99
 .11מסלול התחרות יפורסם בנספח השלמה להוראות השייט קבע.
 .14שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות בתוקף( גלשנים ע"פ נספח ) B8
 .10טקס חלוקת הפרסים יתקיים ע"פ הודעת המועדון המארח .
 .12בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט.
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 .14או גלעד גלבוע  944-2408410שחף אמיר944-8804240-
בברכת שייט מוצלח,
גילי אמיר.
יו"ר אגוד השייט.

