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 :הודעה     על      תחרות
NOTICE OF RACE 

 הבנים  גינוסרשיוט 
   גינוסר  ריך :מקום ותא

 בלבד.  Bic 6.8Bic 7.8גלשני   יוניב 22                  
  .כל הדגמים המוזמנים יוניב 22-24                  

 .מגל אל גלעמותת -נוסריגהפועל ומועדון  איגוד השייט בישראל - הרשות המארגנת 
, נספח אגוד השייט הישראלי, World Sailing 2017-2020יט של ת תנוהל על פי חוקי תחרויות השיהתחרו .1

הודעה זו והוראות השיט קבע חסות מפורשת אליו(, יחוקי הדגמים המשתתפים )מלבד אם מי מהם שונה בהתי
 כפי שהושלמו בדף ההשלמות.

פלסטיק, אופטימיסט ירוקים,  טאופטימיס ,RSX, 7.8, ביק 6.8ביק  ,5 קבי הדגמים:מוזמנים להשתתף    .2
 .420 , לייזר רדיאל, לייזר סטנדרט,4.7אופטימיסט בינ"ל ,לייזר 

 Bic 7.8, Bic 6.8, 420: מבחנים
 בתחרות רשאים להשתתף אך ורק מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השיט וממלאים אחר כל  .3

 )ובמיוחד, ומבלי לפגוע או לגרוע מכלליות האמור    1988-הוראות חוק הספורט, התשמ"ח              
 בסעיף זה, בדיקה רפואית תקיפה וביטוח(.              

 לכל הדגמים. 14:00בשעה  :הראשון יהיה אות ההתראה לזינוק  .4
 .תחרויות ביום 3תקיימו עד י .5
  .17:00ההתראה לזינוק אחרון בתחרות)ביום האחרון( לא יינתן לאחר שעה  אות  .6
 ובטוח אחריות .7

 אדם או גוף המפעיל פעולות כלשהן בהתאם לחוקים אלה ) כולל, בלי שום       

 ועדת תחרות, כל ועדת , כל89להגביל, את הרשות המארגנת כמוגדר בחוק        

 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       

 לות או מחדלים שלהם, לפני במשך או אחרי התחרות.פעו       

 וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם וכן, יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.כל מפרשית  .8

 הרשמה: .9

 11:00 שעההמהחל ביום התחרות הראשון  התחרות שבמועדוןחרות תיערך במשרדי ועדת הרשמה לת .א

 גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן. .ב

 .Bic 7.8-ו Bic 6.8לגלשני ₪  90דמי ההרשמה הינם  .ג

 במשרדי ועדת התחרות.דמי ההרשמה ישולמו , ₪  60ישלמו  כל שאר הדגמים .ד

לחוקי התחרות  77הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו לחוק  .ה

 .Gוהוראות נספח 

 .19:00יוני שעה ב 21הרשמה מוקדמת יש לשלוח לסופי תירוש עד יום רביעי  .ו

 קבע. פורסם בנספח השלמה להוראות השייטמסלול התחרות י .10

 .לחוקי התחרויות בתוקף  Aשיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  .11

לירידה במחסום  שייטים ,מאמנים ומלוים מתבקשים לציית להוראות הסדרנים במקום,-כניסה לאתר האירוע .12

 לים תותר מעבר לכלי רכב הגוררים כלי שיט בלבד ואת הנגררים יש להשאיר במקום שיועד לכך.

 שייטים המעוניינים בלינה במקום, מתבקשים לפנות מבעוד מועד ל: .13

 04-6700320: או מלון נוף גינוסר טל:04-6798763-פונדק גינוסר טל

 ום השיוטים.יוני מיד בתב 24בשבת  יתקייםחלוקת  הפרסים   טקס .14

             או: בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט .15

 050-73342432או לדני דיאמנט   050-7282817 לרונן דוידי
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