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 6102ספטמבר  01 

 תחרותהודעה     על      
NOTICE OF RACE 

 

 6102 -אליפות ישראל לקבוצות : שם האירוע
 

    .נהריההשייט מועדון   :מקום

 

    .6102באוקטובר  8שבת יום  :מועד

                              
 .הימיה –והעמותה לקידום השייט בנהריה  איגוד השייט בישראל - הרשות המארגנת

 

 :ניהול התחרות והמשתתפים
נספח אגוד השייט , ISAFשל  4910-4916התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השיט  .1

, (מי מהם שונה בהתיחסות מפורשת אליו מלבד אם)חוקי הדגמים המשתתפים , הישראלי
השלמה להוראות השייט ונספח , שבנספח איגוד השייט הישראליהודעה זו והוראות השיט קבע 

שיפורסמו על לוח , מסלול שיפורסמו וכן הוראות השלמה נוספות להוראות השייט ככל שתהיינה
 .המודעות של האירוע

 .249, לייזר סטנדרט, מיאופטימיסט בינלאו: הדגמיםמוזמנים להשתתף  .4
 בתחרות רשאים להשתתף אך ורק מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השיט וממלאים אחר כל  .א .0

 ומבלי לפגוע או לגרוע מכלליות האמור , ובמיוחד)   1088-ח "התשמ, הוראות חוק הספורט             
 (. בדיקה רפואית תקיפה וביטוח, בסעיף זה             

 תורכב  249-כאשר כל קבוצה בדגמי לייזר סטנדרט ו, תשתתפנה ותתחרינה קבוצותבתחרות . א .2
 .ואילו כל קבוצה בדגמי אופטימיסט בינלאומי תורכב מארבע סירות, משלוש סירות    

 .קבוצה תכלול סירת בנות אחת לפחות, 249 -בדגמי אופטימיסט בינלאומי ו. ב
 ביום 16ול להשתתף רק מי שטרם מלאו יכ: נלאומיהגבלת גיל בדגם אופטימיסט בי. ג

 .ואילך 4991דהיינו יליד שנת  01.14.4916    

 ובטוח אחריות .4

את , להגבילי בל, כולל) שהן בהתאם לחוקים אלה אדם או גוף המפעיל פעולות כל שום .א

ועדת ביקורת , ערעורים כל ועדת, כל ועדת תחרות, 80הרשות המארגנת כמוגדר בחוק 

פגיעה או אי נוחות למפרשיות , נזק, לא ישא בכל אחריות לכל אובדן( הןוכל החברים של

מדרך , הנובעים ישירות או בעקיפין מהחוקים, לציודם או לאנשים אחרים, או למתחרים

לפני במשך או אחרי , פעולות או מחדלים שלהם הפעולה או מהחלטותיהם או מכל

 .התחרות

 .יישאו ביטוח צד שלישי ראוי, וכן וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולםכל מפרשית  .ב

 :הרשמה .6

עד ולא יאוחר , במשרדי איגוד השייט, תהיה הרשמה מוקדמת בלבד חרותהרשמה לתה .א

 .לא תותר ולא תתקבל הרשמה לאחר המועד. 14:99בשעה  40.0.4916מיום חמישי 

לצרף ניתן . בעת ההרשמה חובה לציין את מספר הקבוצות ושמות השייטים המתחרים .ב

למקרה שבו ייבצר , "(השייט המחליף"-להלן)שם של שייט מחליף אחד בכל קבוצה 

 . פציעה או אירוע אחר, מחלה: משייט שנרשם להשתתף בשל

 .החלפת שייטים תיעשה רק בהתאם לנוהל המפורט להלן בהודעה זו .ג

 .לפקודת איגוד השייט, בעת ההרשמהשיושלמו , שייטל₪  69דמי ההרשמה הינם  .ד
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 י מפרשמספר .7
הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו לחוק  .א

 .Gלחוקי התחרויות והוראות נספח  77
 .נא להקפיד שסירות מאותו מועדון לא יישאו מספר זהה .ב

 שיטת התחרות .8
 .בהתאם למספר הנרשמים, התחרות תהיה בשיטת ליגה או שיטת נוק אאוט .א
 .מועד תחילת התחרות הודעה על השיטה תפורסם עד .ב
 .הגרלת הקבוצות וסדר התחרויות תתפרסם עד שעתיים לפני אות הזינוק הראשון .ג
 11:99אות ההתראה לזינוק   הראשון יהיה בשעה   .ד

 החלפת סירות .0
חייב להופיע לתחרות עם שש סירות , מועדון הנרשם עם יותר משתי קבוצות באותו דגם .א

ונה סירות לפחות בדגם אופטימיסט ולייזר סטנדרט ועם שמ 249לפחות בדגמי 
 .בינלאומי

בדגמי  והגיע עם שש סירות בלבד, מתחרים ממועדון שנרשם עם יותר משתי קבוצות  .ב
יורשה להחליף , ולייזר סטנדרט ושמונה סירות בלבד בדגם אופטימיסט בינלאומי 249

. על ידי קברניט התחרות סירות לקבוצה מתחרה וזאת במסגרת הזמן שיוקצב לכך
 .החלטתו של קברניט התחרות בעניין זה אינה ניתנת לערעור

 .אך ורק במקום שיוקצה לכך בנספח המסלול שיפורסם, ההחלפה תיערך בים .ג

 החלפת שייט .19

( המחליף הרשום" )השייט המחליף" רק ב (הגאי או איש צוות)ניתן יהיה להחליף שייט  .א
 :באותה קבוצה ובאופן שלהלן

 ובלבד שההודעה תימסר לקברניט התחרות  בהודעה בכתב לקברניט התחרות
וקברניט התחרות , עד ולא יאוחר משעתיים לפני אות הזינוק הראשון באותו יום

 .אישר בכתב בחתימתו את ההחלפה

 במקרה של פציעה במהלך השיוטים באישור קברניט התחרות. 

 סימוני הקבוצות .11
ופן בולט ומעל לביגוד חובה ללבוש את החולצות בא. כל קבוצה תקבל חולצות בצבע זהה .א

 .וחגורת ההצלה בכל זמן השהייה בים

 שיפוט .14

 .לחוקי תחרויות השייט Dבהתאם לנספח  , התחרות תתקיים עם שופטי ים .א
 .אין צורך להניף דגל אדום – D2.2(a)בשינוי לחוק  .ב

 כניסה לאתר האירוע .10
ם העמותה לקידו –כניסה לכלי השייט המתחרים בתיאום מראש עם המועדון המארח  .א

 הימיה -השייט בנהריה

 ופרסיםמסלול התחרות ניקוד  .12
 .קבע פורסם בנספח השלמה להוראות השייטמסלול התחרות י .א
 .ביום התחרות כשעה לאחר גמר התחרות האחרונה  יתקייםטקס  חלוקת  הפרסים  .ב

 

     בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט

 156-6655826 –משה מור  –או למנהל המועדון המארח 

 

 ,בברכת   שייט   מוצלח                                                                           

 גילי אמיר                                              

                                            ד השייטר  אגו"יו                                                                                 


