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הודעה

על

תחרות

NOTICE OF RACE

שיוט אזורי תל אביב
מקום ותאריך  :תל אביב ,שבת  13באפריל .2019
הרשות המארגנת  -איגוד השייט בישראל והפועל תל אביב.
 .1התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השיט של  ,2017-2020 World Sailingנספח אגוד השייט
הישראלי ,חוקי הדגמים המשתתפים (מלבד אם מי מהם שונה בהתיחסות מפורשת אליו),
הודעה זו והוראות השיט קבע כפי שהושלמו בדף ההשלמות.
 .2מוזמנים להשתתף הדגמים :גלשנים דגם אחיד ,גלשנים ביק  ,4ביק  ,5ביק  ,6.8ביק ,RSX ,7.8
אופטימיסט משה"ח ,אופטימיסט ירוקים ,אופטימיסט בינ"ל ,לייזר  ,4.7לייזר רדיאל ,לייזר
סטנדרט.470 ,420,
 .3בתחרות רשאים להשתתף אך ורק מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השיט וממלאים אחר כל
הוראות חוק הספורט ,התשמ"ח ( 1988-ובמיוחד ,ומבלי לפגוע או לגרוע מכלליות האמור
בסעיף זה ,בדיקה רפואית תקיפה וביטוח).
 .4א .השיוט האזורי יתקיים במתכונת של  4מסלולים ()D,C,B,A
ב .אחסנת הסירות ושטח ההתארגנות כפי שנקבע בהנחיות מרינה ת"א המצ"ב ,בעת ההרשמה
כל נציג מועדון יחתום על טופס דף תדרוך והנחיות מועדונים ושייטים.
ג .דגל  Dיונף לכל מסלול בנפרד .אין להגיע לאזור הסליפ לפני הנפת דגל  Dלמסלול הספציפי.
ד .אין להשאיר עגלות השקה באיזור הסליפ .יש להחזירן לשטחי ההתארגנות ,כל עגלה תסומן
בסרט בצבע של המועדון.
 .5א .אות ההתראה לזינוק הראשון יהיה על פי לוח הזמנים הבא:
•
•
•
•

לדגמים במסלול הצפוני מסלול  Aיהיה בשעה 11:30
לדגמים במסלול המרכזי אופטימיסטים מסלול  Bיהיה בשעה .12:00
לדגמים במסלול הדרומי גלשנים מסלול  Cיהיה בשעה .12:00
לדגמים במסלול תשתיות  Dיהיה לדגם אופטימיסט משה"ח בשעה  ,11:00גלשני ביק 5
וגלשני ביק  4מסלול  Dיהיה בשעה .12:00

•
ב .לא תהיינה יותר מ 3-תחרויות ביום.

לגלשנים דגם אחיד בכל יום בשעה .11:00

ג .אות ההתראה לזינוק האחרון לא יינתן לאחר שעה .15:00
 .6א .תיתכן חלוקה לבתים בדגם האופטימיסט הבינלאומי ,במידה וירשמו מעל  65סירות,
ההחלטה תפורסם בבוקר התחרות עד שעה .09:00
ב .פורמט החלוקה לבתים בדגם האופטימיסט הבינלאומי מופיע בנספח המצורף.
 .7אחריות ובטוח
שום אדם או גוף המפעיל פעולות כלשהן בהתאם לחוקים אלה ( כולל ,בלי להגביל ,את הרשות
המארגנת כמוגדר בחוק  ,89כל 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
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או לאנשים אחרים ,הנובעים ישירות או בעקיפין מהחוקים ,מדרך הפעולה או מהחלטותיהם או
מכל פעולות או מחדלים שלהם ,לפני במשך או אחרי התחרות.
 .8כל מפרשית וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם וכן ,יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.
 .9הרשמה:
א .תשלום דמי ההרשמה לתחרות יערך במשרדי ועדת התחרות שבמועדון בבוקר התחרות משעה
09:00
ב .דמי ההרשמה הינם  ₪ 30לכל מתחרה בדגם אחיד ו ₪ 40 -לכל שאר המתחרים ,שישולמו
במשרדי ועדת התחרות.
ג .הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו לחוק 77
לחוקי התחרות והוראות נספח .G
 .10מסלול התחרות יפורסם בנספח השלמה להוראות השייט קבע.
 .11שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות בתוקף.
 .12טכס חלוקת הפרסים יתקיים על פי הודעת המועדון המארח.
 .13בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט ,או עם מנהלי המועדון:
• שגיא טריפמן מייל  hapoel.club@gmail.comנייד 054-9143656
• יהודה מעיין נייד 0505339202
• מיקי מזריץ נייד ,054-7709460
• אמנון ארז טל' .050-2515705

בברכת שייט מוצלח,
גילי אמיר
יו"ר אגוד השייט
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פורמט חלוקה לבתים בדגם האופטימיסט הבינלאומי
לדגם האופטימיסט הבינלאומי ועדת התחרות רשאית לפצל את הצי לשניים ,במידה וירשמו יותר מ65 -
סירות.
במקרה זה המתכונת תהיה כדלהלן:
 .1ליום התחרות הראשון המפרשיות יוצבו בציים צהוב וכחול לפי מיקומם בשיוט הבנים באילת שנערך
בפורים  2019שאר המפרשיות שלא השתתפו בשיוט זה יוצבו בסדר רנדומלי.
 .2החלוקה תהיה :
צבע ההצבה
מיקום בסדרה
צהוב
ראשון
כחול
שני
כחול
שלישי
צהוב
רביעי
צהוב
חמישי
כחול
שישי
 .3הצי יחולק בשווה ובמידה יהיה מספר לא זוגי ,האחרון יהיה בצי הצהוב.
 .4החלוקה לציים תפורסם בכל יום עד  90דקות לאות ההתראה המתוכנן.
 .5מפרשיות יוצבו לציים לאחר כל יום תחרויות לפי סכום השיוטים שנסתיימו ע"י שני הציים.
 .6באם אחד מהציים לא סיים את אותה כמות השיוטים הוא ישלים את השיוט לפי ההצבה הישנה
ולאחר מכן כל המפרשיות יתחרו בהתאם להצבה החדשה.
 .7ביום השיוטים האחרון במידה ולצי אחד יהיה תחרות אחת פחות .התחרות האחרונה לצי השני
תתבטל.
 .8סרטים צהובים וכחולים יחולקו ע"י ועדת התחרות.
 .9אות ההתראה לכל צי יהיה דגל בצבע הצי (צהוב או כחול).
 .10יש לחבר את הסרטים לקצה הגף.
 .11חל איסור לחתוך את הסרטים.
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הנחיות בדבר כניסה והתנהגות במרינה – חלק בלתי נפרד מההזמנה לתחרות.
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

תשומת לב מופנית להוראות ההתנהגות במרינה ת"א ,שהתפרסמו באתר האיגוד וכן כנספחים מצורפים.
המועדונים מתבקשים למלא אחר הוראות והנחיות המרינה.
המועדונים מתבקשים לחתום על נספח דף תדרוך מועדונים ושייטים במייל יחד עם מייל הכנסת הציוד למרינה.
הכנסת ציוד למרינה תתאפשר רק מתאריך  11באפריל  2019בשעות .18:00 – 8:00
נוהל הכנסת ציוד למרינה תא  -לא יאוחר מה  7באפריל ( 2019לאחר מכן הרשימה ועבר למרינה תל אביב),
כל מועדון ימלא ברשימה מרכזת בקובץ שיתוף של  Google sheetsשישלח לכל המועדונים על ידי שגיא
טריפמן.
בטופס יש למלא את שם המועדון ,תאריך הבאת הציוד ,שעה משוערת שם הנהג וסוג הציוד.
כל הנגררים יוצאו מיד עם תום הפריקה לחניה מסודרת בטיילת ת"א ,בקצה הדרומי של בריכת גורדון ,דרך השער
הדרומי של המרינה.
אין להשאיר נגררים או כלי רכב בתחום המרינה.
בכניסת נגרר למרינה ,הנהג ידאג לקבל תווית עם מספר לנגרר .התווית תוצמד אל הנגרר עד לנסיעה הביתה.
בחניית הטיילת ניתן להשאיר נגררים בלבד .כלי רכב שיושארו במקום עלולים לקבל דו"חות חניה עירוניים.
כל עגלות ההשקה של סירות המפרש תסומנה בסרטים צבעוניים – לפי מועדונים .סרטים ימסרו ביום ההגעה
למרינה.
לאחר הורדת סירות למים ,יש לרכז את עגלות ההשקה באופן מסודר ,במקום שיוקצה ויסומן בשטח לכל מועדון .חל
איסור על השארת עגלות ההשקה ליד הסליפ.
בכל ימי התחרויות חל איסור שטיפת הסירות וכלי השייט השונים במים מתוקים.
מצורף שרטוט מיקום הסירות בכל ימי התחרות על פי הדגמים
לסירות אשר לא משתתפות בשיוט האיגוד ביום שבת  ,13/4לא תתאפשר ירידה למים בין השעות 10:00-
15:00

הוצאת כלי שייט ביום הסיום
.1
.2
.3
.4
.5
.6

לא תאושר הכנסת רכבים לתוך שטח המרינה.
נגררים יוכנסו לשטח המרינה ידנית (ברגל) ,מהשער הדרומי של המרינה.
כלי רכב של מועדון הפועל (בלבד) יוציאו סירות מנוע אל הרחבה ,שלפני הכניסה למרינה.
ביום האחרון .נגררים המיועדים לסירות המפרש בלבד .יוכנסו לרחבות ההתארגנות לאחר היציאה לים (באחריות
בעלי הנגררים) לצורך העמסת סירות מפרש על הנגררים .כאשר רוצים להוציא את הנגרר מבחוץ למרינה ליצור
קשר עם ב  VHFעם מנהלי ההוצאה (בבוקר התחרות בפגישת מאמנים יתואם תדר).
סירות המועמסות על רכבים פרטיים ללא נגרר יעמיסו מחוץ למחסום העליון (כביש הגישה ליד מלון קרלטון).
השארת ציוד במרינה לאחר התחרות תינתן באופן אישי לאחר תיאום מול איל המבורגר.
מצ"ב בקובץ נפרד הנחיות מרינה ת"א שהינן חלק בלתי נפרד מההודעה על התחרות.
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אל :מנהלי המועדונים
רכזי הדגמים  :אופטימיסט  ,גלשנים  ,לייזר  420 ,ו470-
אליפות תל אביב 2019
יום שבת ה—13.04.2019

ואליפות ישראל לנוער 2019
ימים שלישי – רביעי-חמישי .16-18 04.2019.--
מצ"ב מפה של המרינה תל אביב  ,בה מסומנים מקומות העגינה של כלי השייט הממונעים וחניית סירות
המפרש על הרציפים:

כל האופטימיסטים על הדק הצפוני של המרינה -

החניה לפי שמות המועדונים מסומנים על עמודי העץ

לאורך הדק
הנגררים יכנסו למרינה בתיאום  ,יורידו את הסירות ( כולל סירות המנוע למים )  ,ויצאו דרך
השער הראשי לחניית הנגררים שמאחורי הגלידריה ,הכניסה לתחום הטיילת מבוקרת ע"י אמנון ארז ,
שיפתח וינעל את העמודים לטיילת ,כל נגרר יקבל ויסומן במספר הנגרר לקראת הוצאתם ביום הסיום .

לכל עגלות ההשקה של כלי השייט הר"מ יש לקשור סרט צבעוני שיזהה
את המועדון אליו שייכת כל עגלה
סרט כחול
נהריה  ,חיפה  ,עכו
סרט ירוק
שדות ים ואילת

סרט צהוב
מכמורת  ,הרצליה  ,חדרה ,
סרט אדום
גנוסר  ,בת-ים ואשדוד

את סרטי הסימון אפשר לקבל אצל אמנון ארז ,עם הגעתכם למרינה תל אביב .

נא תדרכו את הספורטאים שלכם  ,בכדי למנוע צפיפות וחסימה בירידה
למים ,כל ספורטאי שיורד למים מהממשה  ,חייב להרחיק את עגלת
ההשקה מהסליפ  ,ולהניחה במקום החניה של המועדון שלו .
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