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24.2.2020        
                                                                      הודעה  על תחרות   

NOTICE  OF  RACE        

            רוע:ישם הא
 אסף אסולין רס"ן על שם  -אליפות ישראל לנוער   –אביב -תלבאביב           

 2020באפריל      2-3-4  שבת  -ששי-חמישי:  ועד ואתרמ        
  אביב-תלמרינה                          

 הפועל תל אביב –מועדון ימי  -ו  גוד השייט בישראליא     : רשות המארגנתה      
 

 י וחוקי התחרות נהל
 
 איגוד "שייט עולמי"   של 2017 - 2020ט יתחרויות השיהתחרות תנוהל על פי חוקי  .1

   World Sailing  ( ה"חוקי  -להלן)"חוקי הדגמים המשתתפים )מלבד אם  ,תחרויות 
 שבנספח ט קבע יהוראות שי את,הודעה ז פורשת אליו(, מיחסות ימהם שונה בהת איזה    
    ,השייט ונספח מסלולהוראות השלמה ל -; וכמו כן גם איגוד השייט הישראלי    
 להוראות השייט ככל שתהיינה, שתפורסמנה על לוח  נוספות הוראות השלמהו    
 .    , לא יאוחר משעתיים לפני הזינוק הראשון בכל יום של התחרותרועיהמודעות של הא    

 
 המשתתפים

    אופטימיסט משרד החינוך, אופטימיסט ירוקים,  :מוזמנים להשתתף הדגמים. 2
 , 420, לייזר רדיאל, לייזר סטנדרט, 4.7לייזר , RS FEVA אופטימיסט בינלאומי,     

                                                          גלשנים דגם אחיד. , X:RS -ו   Bic 5,Bic  6.8Bic  ,7.8 Bic, 4 גלשני ,470    
                                                  

        וממלאים בישראל השייט גודימתחרים הרשומים כחוק בא בתחרות רשאים להשתתף. 3
       לגרועאו  ובמיוחד, ומבלי לפגוע ,1988-, התשמ"חחוק הספורטכל הוראות  אחר    
 לא  אשר מתחרה וביטוח. ,תקיפהכלליות האמור לעיל בסעיף זה, בדיקה רפואית מ    
 רפואית אישור על בדיקה  -עד לאות ההתראה הראשון לתחרות   - המציא לאיגוד    
 שילם את דמי נרשם במועד ואף אם לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות, גם אם  בתוקף,    
  בתחרות. ההשתתפות    
 
 ם באתר איגוד השייט.הגבלות גיל לאליפות ישראל בנוער, תחולנה בהתאם למפורס   
 

 תכנית וסדר התחרות

 מסלולים השונים בתחרות, יפורסמו בנספח הראשון ב זינוקההתראה ל ותאות )א(. 4
 . 11:00ההשלמה להוראות השייט, אך האות הראשון לא יהיה מוקדם מהשעה             

   ביום. תחרויות 3תתקיימנה עד  )ב(    

 נתן ילא י , בכל המסלולים,בתחרות )ביום האחרון(נוק אחרון יזאות התראה ל )ג(    
 .15:00 לאחר שעה            
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 פרסום
 

 ."שייט עולמי"של  "קוד פרסוםתקנות "לפי  -. פרסום ופרסומות 5
     לפי צרכיו ושיקול דעתו  איגוד השייט זכאי להשתמש ולהורות על פרסוםהואיל ו    

 לתקנות קוד  20.4.1הבלעדי של איגוד השייט, בכל השטחים המפורטים בתקנה     
 פרסום, ובכלל זאת מתן רשות למארגני התחרות לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי     
 , הרי בתחרות זאת ישנה חובת הדבקת מדבקות פרסום של נותן החסות פרסום    
   לתחרות.    
 י ועדת התחרות בעת הרישום לתחרות. את המדבקות מדבקות אלה יש לאסוף במשרד    
 כדלהלן:יש להדביק     
  5ס"מ מקו החרטום, ובמרחק של  10על סירות תודבק מדבקה אחת בכל דופן, עד     
 ס"מ מתחת לקו הלזבזת.    
 בגלשני רוח תודבק המדבקה משני צידי המפרש.    

 ללא יוצא מן הכלל. על המדבקות להישאר מודבקות עד לסוף התחרות,    
 נקודות בשיוט הראשון באותו יום  2הפרת הוראה זאת תהיה עונש חובה של     
 למפרשית או לגלשן, ללא שיקול דעת.               

          
 אך ורק בכפוף לצרכי פרסום, הנותרים מתחרים יהיו רשאים לעשות שימוש בשטחים     
 המארגנת של התחרות, וקבלת אישורה לכך מראש,  להודעה על כך מראש לועדה    
 ובהתאם לתנאי האישור, ככל שיינתן    
 

 וביטוח אחריות
 
        ראוי. וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם, וכן, יישאו ביטוח צד שלישי כל מפרשית.  6
 
 האחריות להחלטה על השתתפות בתחרות הינה של כל שייט וכל מתחרה, הוריו,   .7

 המאמן שלו, והמועדון אליו הוא משתייך.     
 

 ובכלל זאת,  -   אמור בהודעה זאתפעולות כלשהן בהתאם למבצע אדם או גוף השום      
 לחוקי  89בחוק הגדרתה הרשות המארגנת כאך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,      
   ה מוועדות התחרות, שופטים וצוותי כל ועדחברי , שהיא כל ועדת תחרותהתחרויות,      
 , בין נזקי רכוש לכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחותשהיא שא בכל אחריות ילא י  - עזר     
 ובין נזקי גוף, בין למתחרים ובין לצדדים שלישיים, בין הנובעים ישירות מפעולותיהם      
  רויות או חוקים אחרים וביןאו מחדליהם ובין בעקיפין, בין הנובעים מחוקי התח     
 .במשך או אחרי התחרות ,לפניוהכל  ,מדרך הפעולה או מהחלטותיהם     

  הרשמה
 
 הרשמה לתחרות תיעשה בשני שלבים:  )א( .8

  -הרשמה מוקדמת  (1)    
 הרשמה מוקדמת הינה חובה. יש לשלוח בקשה להשתתף בתחרות, בדואר                        
 עד ולא יאוחר מיום   :sofi@tirosh.info e-mailאלקטרוני לסופי תירוש                        
   .19:00שעה  31.3.2020                       

 
  -תחרות הההרשמה במשרדי ועדת  (2)       

  החל מהשעה,  2.4.2020חמישי ביום , הפועל תל אביבמועדון ימי הרשמה ב                       
                       08.30 .                                                                                                                           
  .גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן                       
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 גלשנים דגם אחיד.מלבד  -  ש"ח לכל מתחרה  120 הינם הרשמההדמי  (  ב)    
 ש"ח לכל מתחרה. 90דמי ההרשמה למתחרים בגלשנים דגם אחיד, הינם             

 וכתנאי להרשמה. , בעתישולמו במשרדי ועדת התחרותדמי ההרשמה 

 הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו (  )ג    
 . Gלחוקי התחרויות, והוראות נספח  77 לחוק          

 
 

 התחרות  ימסלול

 מסלולים:חמישה בתחרות יהיו   .9

 .470, 420, לייזר רדיאל, לייזר סטנדרט, 4.7לייזר   :צפונימסלול   –   Aמסלול 
  אופטימיסט ירוקים ,אופטימיסט בינלאומי  מערבי:-מסלול מרכזי  –   Bמסלול 

   RS FEVA -ו                     

 X:RS -ו   Bic  ,7.8 Bicגלשני   :דרומימסלול   –    Cמסלול

   Bic 5,Bic, 4 גלשני מזרחי: -מסלול מרכזי – מסלול תשתיות  –   Dמסלול 
 אופטימיסט משרד החינוך                                                                                        

 חוף הילטון – מסלול לגלשנים דגם אחיד  –  E  מסלול
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , ועל לוח הוראות השייטהשלמה לבנספח  מויפורס ןומועדיה התחרות ימסלול
 .המודעות של התחרות, באתר התחרות
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  בדגם האופטימיסט הבינלאומי – חלוקה לבתים
 

 .  בדגם האופטימיסט הבינלאומי תיתכן חלוקה לשני בתים, בהתאם להחלטת ועדת 10
             .סירות בדגם 66 -לתחרות למעלה מ נהירשמתהתחרות ושיקול דעתה הבלעדי, באם        
 .09:30החלטה על הצבה לבתים תתפרסם ביום התחרות הראשון, עד השעה        

 תהיה החלוקה כדלהלן:התחרות תחליט על חלוקה לבתים,  ככל שועדת       
 

 )א(  ביום התחרות הראשון תוצבנה הסירות בציים המסומנים כצי צהוב וצי כחול.       
 החלוקה תיעשה בהתאם למיקומן של המפרשיות המתחרות בשיוט הבנים              
                                                                                       באילת, שייערך בפורים התש"פ.              
 מפרשיות שלא השתתפו בתחרות באילת, תוצבנה בסדר רנדומלי.             

 )ב(   החלוקה תיעשה כמפורט בטבלה להלן:      
 

 צבע ההצבה       מיקום בסדרה                 

 צהוב ראשון
 כחול שני

 צהוב שלישי
 עחול רביעי

 צהוב חמישי
 כחול ששי

 ...... וכך הלאה...
 

 זוגי, הסירה האחרונה -)ג(  הציים יחולקו באופן מספרי שווה. ככל שיהיה מספר אי     
 תוצב בצי הצהוב.          

 
 דקות לפני אות המתוכנן  90)ד(  החלוקה לציים תפורסם בכל יום על לוח המודעות, עד     

 באותה עת.                 
 
 )ה(  המפרשיות תוצבנה לציים לאחר כל יום תחרות, לפי סיכום השיוטים שהסתיימו    

 בשני הציים.          
 באם לא סיימו שני הציים אותו מספר השיוטים, יושלם השיוט בהתאם להצבה           
 ם, תתחרינה המפרשיות        האחרונה, ורק לאחר מכן, במידת האפשר באותו יו         
 בהתאם להצבה חדשה.          

 
 צהוב וכחול.         –יקבלו בעת הרישום במשרדי ועדת התחרות, שני סרטים )ו(  המתחרים    

 כל מתחרה לחבר לקצה הגף בסירה, את הסרט בצבע המתאים לצי אליו       לחובה ע         
 שויך באותו יום.          

 התחרות  (  בתום יום השיוטים האחרון, במידה ולצי כלשהו תהיה תחרות עודפת,ז)   
 העודפת תבוטל.        

 ניקוד בתחרות

  בתוקף. -לחוקי התחרויות  Aקוד הנמוך על פי נספח ישיטת הנ)א(     . 11
 .8Bגלשנים לפי נספח                 

 
 ככל שיתחרו שייטים בוגרים באליפות ישראל לנוער, תוצאות שייטי הנוער      )ב(       

 פי הניקוד הכללי.-תיקבענה על                
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  אביב-הנחיות בדבר כניסה והתנהגות במרינה תל

12 . 
 שהתפרסמו באתר    אביב, -תשומת לב מופנית להוראות ההתנהגות במרינה תל )א(

  השייטים, המאמנים ומנהלי המועדוניםהאיגוד )וכן כנספחים להודעה זאת(.       
 מתבקשים למלא אחר ההוראות וההנחיות של מרינה תל אביב. יש לקרוא בעיון       
 את דף ההנחיות בדבר כניסה והתנהגות במרינה, המצורף להודעה זאת.      
 ים להשתתף בתחרות, לחתום על בנוסף מתבקשים מנהלי המועדונים המגיע      
 לשגיא טריפמן, בדואר אלקטרוני:     ,1.4.2020, עד ליום הנספח המצורף, ולהחזירו      

      hapoel.club@gmail.com          

 , או 054-9143656שגיא טריפמן בתאום עם  -הכנסת סירות/נגררים למרינה  )ב(

     . 050-2515705אמנון ארז      
                 :להלן לבצע את תיאום הכניסה למרינה בקישור חובהכמו כן      

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dCRMYFhsIbJllU8fkvthfP- 

       oYWLHsTWrAdBgqi8wOjM/edit?usp=sharing                                                                                                 
 כל מועדון יעביר רשימה מרוכזת של כלי השייט שהוא מבקש להכניס ולהוציא        
 סוג )מספרי רישוי( ושמות הנהגים,  פרטי כלי הרכבשם המועדון,  מהמרינה, כולל      
 מועדי כניסה ויציאה )תאריכים מדוייקים, ושעה משוערת(. את כל  ן,וכהציוד,       
  לא יאוחר מיום בדואר אלקטרוני, שגיא טריפמןהרשימות והבקשות יש להעביר ל      

       23.3.2020.              

 , בין ואילך 24.3.2020 רביעי, תתאפשר רק מיוםהכנסת סירות ונגררים למרינה  )ג(     
 . בלבד 19:00 – 08:00השעות             
 לא תותר כניסת כלי רכב לתוך שטח המרינה. נגררים יוכנסו לשטח המרינה             
 לאחר הפריקה יוצאו כל הנגררים למיתחם  של המרינה. צפוני)ברגל!(, מהשער ה            
  העגלות, מחוץ למרינה, מצידה הצפוני, לאורך קו הטיילת.             
 עם הכניסה למרינה, כל נהג ידאג בעצמו לקבל מהועדה המארגנת תווית עם               
    מספר עבור הנגרר. התווית תוצמד לנגרר, עד לתום התחרות ועזיבת המקום.            
 בקצה  אביב,-מיד בתום הפריקה לחנייה מסודרת בטיילת תלכל הנגררים יוצאו             
 אביב/ בריכת גורדון. אין להשאיר נגררים או כלי רכב -הדרומי של מרינה תל            
 בחניית הטיילת ניתן להשאיר רק נגררים. כלי  המרינה לאחר הפריקה.  בתחום            
 דו"חות חנייה עירוניים. לקבל רכב שיושארו במקום עשויים             

 מצורף להודעת זאת שרטוט של מיקום הנגררים וכלי השייט.          *        

                      לפי המועדונים.  –כל עגלות ההשקה תסומנה בסרטים צבעוניים   )ד(     
 סרטים יימסרו ביום ההגעה למרינה.           
 .סרט כחול: נהריה, חיפה, עכו 
סרט צהוב: מכמורת, הרצליה, חדרה 
 , נחשוליםסרט ירוק: שדות ים, אילת 
 סרט אדום: גנוסר, אשדוד            

 בהתאם לשרטוט המצורף להודעה זאת,    –אחסנת הסירות והגלשנים ברציפים )ה(      
 ובהתאם להוראות הועדה המארגנת בשטח, שתהיה רשאית לשנות את המיקומים            
 לאחר הורדת סירות למים, יש לרכז את עגלות ההשקה בהתאם לשיקול דעתה.            
 שיוקצה ויסומן בשטח לכל מועדון. באופן מסודר, במקום           
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 ת השקה ליד מדרון הירידה למים )"הסליפ"(.)ו(  חל איסור מוחלט על השארת עגלו     

 נקודות בשיוט הראשון באותו יום  2הפרת הוראה זאת תהיה עונש חובה של            
 למפרשית, ללא שיקול דעת.                      

 
 (   מובהר כי חל איסור, בכל יום, להוציא את כלי השייט והגלשנים מהמיתחם ז)    

 ". הוצאת כלי השייט מהמיתחם, Dהמיועד להם על הרציפים, בטרם הונף דגל "           
 " כאמור.  Dוירידה למים, תהיה מותרת רק לדגם עבורו הונף דגל "           
 נקודות בשיוט הראשון באותו יום  2הפרת הוראה זאת תהיה עונש חובה של            
 למפרשית, ללא שיקול דעת.              

         
  (  בכל שלושת ימי התחרות חל איסור שטיפת הסירות וכלי השייט השונים במים        ח)    

  מתוקים.           

 אביב(, יכניסו ויוציאו סירות מנוע אל -)ט(  רק כלי רכב של המועדון המארח )הפועל תל    
 הרחבה שלפני הכניסה למרינה )מול ה"סליפ"(.           
 העלאת סירות ביום האחרון, תום התחרות, תתבצע על ידי כלי רכב של המועדון            
 המארח, שיוציאו את הסירות מיד מהמרינה, לרחבת הטיילת, לסיום העמסה            
  .VHF -ב 77בערוץ  –תאום הוצאת סירות מנוע מהמים ביום האחרון והתארגנות.            

   
 נגררים המיועדים לסירות מפרש בלבד, יוכנסו לרחבת ההתארגנות לאחר היציאה  )י(      

 לים ביום האחרון )באחריות המועדונים/בעלי הנגררים(, לצורך העמסת סירות            
  ,VHF -המפרש על הנגררים. יש לתאם הוצאת כל נגרר מועמס מחוץ למרינה, ב           

 . ייתכן VHF   77עם האחראי לתאום הוצאת הסירות מהמועדון המארח )תדר           
 תדרוך  הבוקר, ביום האחרון של התחרות(.שהתדר ישתנה, בהתאם ל           

 
 )יא(   סירות המועמסות על כלי רכב פרטיים, ללא נגרר, תועמסנה מחוץ ומעבר   

 רלטון(.למחסום העליון )כביש הגישה ליד מלון ק           

 לאחר התחרות: אך ורק בתאום  –במרינה  –מכל מין וסוג שהוא  –)יב(   השארת ציוד   
 מראש עם שגיא טריפמן.           

 
 חלוקת פרסים

 , ברחבה שמעל 17:00שעה ב  4.2.2020 .  טקס חלוקת הפרסים יתקיים ביום שבת,12
 למרינה )הרחבה הצמודה לבריכת גורדון(.       

 

                                                       לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט 

 054-9143656  -שגיא  טריפמן  ל או

 

                 בברכת  שייט מוצלח,                                                                                                                                                      
                                                       גילי אמיר       

 גוד השייט  ייו"ר א             
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