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 חוקי ַשִיט וערעורים לדגמים מתחילים 511.04.0

 כללי .1

 חוקי את לפשט הוחלט, תחרותי טבשי דרכם בתחילת צעירים שייטים על להקל בכדי .1.1

 :הבאים לדגמים הַשִיט איגוד תחרויות בכל ַשִיטה

 .)פלסטיק(, אופטימיסט ירוקאופטימיסט משה"ח  .1.1.1

 .5.0וביק  4.0גלשני ביק  .1.1.2

 .אופטימיסט דגם אחיד .1.1.3

 .גלשנים דגם אחיד .1.1.4

 להתנהגות יינתן מיוחד דגש ,שבתוקף RRS)) יטהש חוקי ספר על מבוססים החוקים .1.2

 .בתחרויות התנהגות ולימוד הוגן ַשִיט ,השייטים בין הדדי וכבוד ספורטיבית

 ואופטימיסט ירוק:ה"ח מש אופטימיסט בדגם לתחרויות התקפים החוקים .2

 2חלק  .2.1

 .12, 11, 10חוקים  Aפרק  .2.1.1

 בלבד. 18.2b ,18.2aחלקים  -  18חוק  Cפרק  .2.1.2

 3חלק  .2.2

 .31, 30.3, 30.1, 29, 28 יםחוק .2.2.1

 4חלק  .2.3

 .יהיה סיבוב אחד 44בשינוי הבא: העונש למפרשית בהתאם לחוק  44חוק  .2.3.1

 5חלק  .2.4

 " :זה במסמך החוקים על רק לערער רשאית מפרשית "בשינוי הבא: 60חוק  .2.4.1

( בשינוי הבא: "יש לקרוא ערעור למפרשית האחרת" a) 61.1רק חלק  61חוק  .2.4.2

 ובתוספת לחוק יש להודיע בגמר על הרצון להגיש ערעור וכנגד מי.

 ההגדרות השייכות לחוקים אלו. – 62, 61.3, 61.2חוקים  .2.4.3

 :5.0וביק  4.0החוקים התקפים לתחרויות בדגם ביק  .3

 2חלק   .3.1

 10,11,12חוקים   Aפרק  .3.1.1

 )נספח גלשנים( B2.18חוק  -Cפרק   .3.1.2

 3חלק   .3.2

 30.3,  30.1, 29, 28חוקים   .3.2.1

 4חלק   .3.3

 )נספח גלשנים( B4.44חוק   .3.3.1

 5חלק   .3.4

 בשינוי הבא:" מפרשית רשאית לערער רק על החוקים במסמך זה":  60חוק  .3.4.1



  בישראל הַשִיט איגוד  
 ועדת חוקה

 2020 ינואר –' ימהדורה  –אוגדן נהלי קבע 
 

( בשינוי הבא: "יש לקרוא ערעור למפרשית האחרת" a) 61.1רק חלק  61חוק  .3.4.2

 וספת לחוק, יש להודיע בגמר על הרצון להגיש ערעור וכנגד מי.ובת

 ההגדרות השייכות לחוקים אלו. -, 62, 61.3, 61.2  .3.4.3

 הגשת ערעור .4

 יש להגיש טופס ערעור למשרד ועדת התחרות כנדרש )עד תום זמן ערעורים(. .4.1

המשרד יעביר עותק מטופס הערעור לשני המאמנים אשר יפגשו וישתדלו לפתור את  .4.2

הסוגיה החוקית. כאשר המאמנים יגיעו להסכמה ופוסקים כי אחת הסירות נמצאה 

 .ממספר הנרשמים ולא יותר מפסילה 20%אשמה בתקרית, עונשה יהיה תוספת של 

המאמנים ירשמו את החלטתם על טופס הערעור, יחתמו ויגישו אותו ליו"ר ועדת  .4.3

 זמן הגשת ערעורים. דקות מגמר 30 –הערעורים מוקדם ככל האפשר ולא יותר מ 

במידה והמאמנים לא הגיעו להחלטה ולהסכמה, הדיון בערעור יועבר ליו"ר ועדת  .4.4

 הערעורים לבוררות.

 בוררות .5

 יו"ר ועדת הערעורים יקבע שופט יחיד כבורר. .5.1

יהיו נוכחים בבוררות, יעמדו מאחור ולא ) המאמנים או מבוגר (נציג אחד לכל שייט .5.2

 יתערבו.

 .Tה עלפי נספח הבוררות תתנהל בעמיד .5.3

החלטת הבורר הינה סופית ולא ניתן להגיש ערער. במידה והבורר פסק כי אחת מהסירות  .5.4

ממספר הנרשמים ולא יותר  40%נמצאה אשמה בתקרית, עונשה יהיה תוספת של 

 מפסילה.

 החוקים התקפים לתחרויות בדגם אחיד לגלשני רוח .6

, 11, 10במקרה הצורך ע"פ חוקים על השייטים והגולשים המתחרים לנסות ולפנות דרך  .6.1

12 

התחרות תנוהל ע"י קברניט התחרות שיהיה פוסק בלעדי בכל נושאי השיפוט במהלך  .6.2

 התחרות.

ענישת מתחרה , ך התחרות ויפסוק עפ"י שיקול דעתוקברניט התחרות יעקב אחר מהל .6.3

 .)שייט הוגן( 2תתבצע רק אם הופר חוק 

 .ניתנת לעררפסיקת קברניט התחרות הינה סופית ואינה  .6.4

 הגשת ערעורים/ערר נשללת. .6.5

 


