
 

 

 7102 -תכנית שיוטים שנתית בארץ 

 הערות מבחנים דגמים מקום  שם התחרות  מועד 

-7.7 לייזר  7.7לייזר  חיפה 7.7מבחני לייזר  /6-71שבת -שישי
 ארופה.א

 

   כל הדגמים חיפה1כמורת מ שיוט איגוד  /71שבת  

1 אשדוד1 ים-שדות1  נהריה שיוט איגוד  /71/ שבת
 א"ת1הרצליה

   כל הדגמים

   כל הדגמים עכו איגוד שיוט /1/1שבת 

   כל הדגמים גינוסר1אילת1 נהריה1מכמורת1א"ת שיוט איגוד  711  שבת

   כל הדגמים עכו איגוד שיוט 11//שבת 

-7/שבת -שישי
/111 

-7.7 לייזר  7.7לייזר  נהריה 7.7מבחני לייזר 
 ארופה.א

 

   כל הדגמים הרצליה1 אשדוד1 ים-שדות1 חיפה  שיוט איגוד   111/  שבת

-1/שבת -רביעי
/111  

א"ת אליפות ישראל 774  אפשרות   470 
לעבור 
לחיפה 

במזג אויר 
 גרוע

 שיוט איגוד 11111/7שבת 
 

   כל הדגמים אילת

   הדגמים כל  עכו איגוד שיוט 111411/7שבת 

גלשנים כל  אילת גביע אילת בגלישה /1-71שבת -חמישי
 הדגמים

 BIC 

 RSX נוער 

 

-// שני -שבת
//1/ 

 אופטימיסט  לייזר+אופטימיסט אילת שיוט הבנים 

 1 7.7 יזריל
- U/11רדיאל

 עולם.א
 714 

 

-//שני  –שבת
//1/ 

   470  -420  חיפה גביע ישראל

-//שני  –שבת
//1/ 

  נוער RSX  RSX הרצליה  גביע ישראל

   כל הדגמים   אשדוד1נהריה 1מכמורת שיוט איגוד  /11/  שבת 

   כל הדגמים  הרצליה1 י "ש1 חיפה  שיוט איגוד /111 שבת

   כל הדגמים גינוסר1א"ת שיוט איגוד 17/ שבת

-7  חמישי-שלישי
617 

 -אליפות ישראל לנוער
ש אסף "שיוט אביב ע

 .אסולין

 אופטימיסט  כל הדגמים א"ת

 לייזר רדיאל 
 714 
 BIC 

 RSX נוער 

 

אליפות  –חומות עכו  117/שבת 
 הפועל

   כל הדגמים עכו

-11שבת  -שישי
1217 

 שיוט נהרי
 

 כל הדגמים נהריה
 

 רדיאל + 7.7 יזריל
  עולם.א

 U21-שיוט חובה 

 

   כל הדגמים  גינוסר1אילת שיוט איגוד 611שבת 

   BIC גלשנים  הרצליה שיוט הרצליה-1/ ראשון -שישי



 

 

/711  
 
 

-1/ראשון -שישי
/711 

 ,ייזרל,420 אשדוד   שיוט עמוס   

 אופטימיסט 

  BICגלשנים 

 אופטימיסט 

 רדיאל + 7.7 לייזר
-U21+עולם .א

 שיוט חובה
 714 

 

   כל הדגמים מכמורת1 קריית ים  שיוט איגוד  1411  שבת 

   כל הדגמים עכו " דקר"שיוט  16141-שישי

   כל הדגמים אילת1 שדות ים  איגודשיוט  1711שבת 

-/שבת  –חמישי 
/16 

ש איתי "גביע קיסריה ע
  אמיר

 ים -שדות

 
 כל הדגמים

 
 אופטימיסט 

 רדיאל + 7.7 יזריל
 עולם .א

       +U21-שיוט חובה 

 714 
 BIC 

 RSX א) נוער. 
 (עולם בלבד

 

   כל הדגמים חדרה " מן'קריצ"שיוט  416/שבת    

   כל הדגמים גנוסר שיוט אגוד 716/ שבת

-11  שבת-חמישי
1716 

רק  -כל הדגמים  גנוסר שיוט הבנים 
 גלשנים בחמישי

 714 
 BIC 

 

   כל הדגמים א"ת1מכמורת1 נהריה1 י "ש שיוט איגוד 17/שבת 

   כל הדגמים גינוסר שיוט איגוד 12171/7שבת 

   כל הדגמים מכמורת איגוד שיוט 111שבת 

   כל הדגמים י"ש1 א"ת1 נהריה  שיוט איגוד 211/ שבת 

-6/שבת -רביעי
/211 

   RSX מכמורת RSXאליפות ישראל 

   כל הדגמים חיפה שיוט המפרץ 1111שישי 

אליפות " -שיוט איגוד  1611שבת 
 "מכבי

   כל הדגמים גינוסר1מכמורת1  חיפה

   כל הדגמים ים-שדות שיוט מויש -שיוט איגוד 1611שבת  

   כל הדגמים א"ת1עכו1גנוסר1 אשדוד1 הרצליה איגודשיוט  1611 שבת 

   כל הדגמים נהריה1 אילת  שיוט איגוד 212שבת 

-1/שבת -שישי
/612 

, לייזר, 714 שדות ים אליפות ישראל לקבוצות
 אופטימיסט

  

   כל הדגמים  מכמרות1הרצליה1 א"ת1 חיפה  שיוט איגוד 1/12שבת 

   כל הדגמים אילת1יםשדות  שיוט איגוד 71/4שבת  

-1/שבת -חמישי
/71/4  

 שיוט שמשון בובר 
  714אליפות ישראל 

   כל הדגמים ים-שדות

   כל הדגמים שדות ים שיוט איגוד 1/1/4שבת 

-11שבת -רביעי
111/4 

 רדיאל, סטנדרט נהריה אליפות ישראל לייזר 
 נשים

  



 

 

-17שבת  –שישי 
111/4 

   קטמרן   ים -שדות קטמרן -אליפות ישראל

   סאפ נחשולים סאפ -אליפות ישראל 111/4שבת 

   כל הדגמים נהריה1חיפה1א"ת1 ים-שדות שיוט איגוד 111/4שבת  

   כל הדגמים אשדוד1הרצליה1 נהריה1 י"ש שיוט איגוד 11/1שבת 

-7/שבת -חמישי
/61/1 

ש ראובן "שיוט החורף ע
 סדנאי

   כל הדגמים חיפה 

-/1 שישי -חמישי
111/1 

   כל הדגמים אילת שיוט חורף

 Europa Cup לייזר חיפה   

 

 :הערה

 BIC 7.1יהוו כמבחנים לאליפות העולם , צרפת, בלורנט BICבאליפות אירופה לגלשני 

 


