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תחרות NOTICE OF RACE -

משט אזורי עכו
מקום ותאריך  :עכו ,שבת  14באפריל 2018
הרשות המארגנת  -איגוד השיט בישראל והפועל זבולון עכו
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חוקים
 1.1התחרות תנוהל על פי החוקים כפי שהוגדרו בחוקי תחרויות השיט של "שיט עולמי "2017-2020
ונספח אגוד השיט הישראלי.
 1.2נספח מסלול הכולל שינויים אפשריים ,יפורסם על לוח המודעות הרשמי של האירוע ,שעתיים לפחות
לפני גמר ההרשמה לאירוע.
 1.3חוקי הדגמים המשתתפים.
פרסום
על פי קוד פרסום –  20של "שייט עולמי" .איגוד השיט ישתמש בשטחים המפורטים בתקנה  20.4.1כראות
עיניו כולל מתן רשות למארגני התחרות להשתמש בשטחים אלה .מתחרה שירצה להשתמש בשטחים
אלה ,יפנה מראש ובכתב לאיגוד השיט כדי לקבל אישור בכתב לתקופה שתצוין באישור.
דגמים וכשירות
 3.1מוזמנים להשתתף שייטים בכל הדגמים המוכרים ע"י איגוד השיט.
 3.2בתחרות רשאים להשתתף רק מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השיט וממלאים אחר כל הוראות חוק
הספורט ,התשמ"ח  .1988-לא תותר השתתפות שייטים שאינם רשומים באיגוד השיט ואשר לא עברו
בדיקות רפואיות כמחויב על פי חוק הספורט ,והמציאו על כך אישור לאיגוד השיט בטרם ההרשמה
לאירוע ,וזאת גם אם שילמו את דמי ההרשמה.
אחריות ובטוח
 4.1כל מפרשית וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם וכן ,יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.
 4.2אף אדם או גוף הפועל והעושה פעולות כלשהן בהתאם לחוקי התחרות והוראות נספח זה (והכלל זה,
אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,הרשות המארגנת כהגדרתה בחוק  ,89כל ועדת תחרות ,כל
ועדת ערעורים ,ועדת ביקורת ,ועדה טכנית וכל חבריהן) ,לא יישא בכל אחריות לכל אובדן ,נזק ,פציעה
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.
 4.3האחריות להחלטת מפרשית להשתתף בתחרות או להמשיך להתחרות היא שלה או של המאמן שלה
או של המועדון.
הרשמה:
 5.1הרשמה לתחרות תיערך במשרדי ועדת התחרות שבמועדון בבוקר התחרות משעה 09:00
 5.2גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
 5.3דמי ההרשמה הינם  ₪ 30לכל מתחרה ,שישולמו במשרדי ועדת התחרות.
 5.4הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו להוראות חוק 77
לחוקי התחרות והוראות נספח .G
 5.5גם מי שהרשמתו נתקבלה והתברר כי לא עמד בכל דרישות סעיף  3.2יוצא מהתחרות.
תכנית התחרויות
 6.1אות ההתראה לזינוק הראשון יהיה בשעה .11:00
 6.2יתקיימו עד  3תחרויות ביום.
 6.3אות ההתראה האחרון בתחרות לא יינתן לאחר שעה .15:00
שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות בתוקף.
טקס חלוקת הפרסים יתקיים ע"פ הודעת המועדון המארח .
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט
או למנהל המועדון המארח – ליאור דהן 052-8066611

בברכת שייט מוצלח,
גילי אמיר
יו"ר אגוד השייט

