
 

 

 ם השוניםמפרש בדגמימספרי נהלי  

בספר   Gפי נספח  - מתבצעים על באירועי איגוד השייט הישראלי,בדגמים השונים  זיהוי על מפרשיםחוקי מספרי 
 החוקים, ותוספות/שינויים המופיעים בחוקת הדגם הבינ"ל. 

החוקים באים להבטיח שייט הוגן לכלל המשתתפים בתחרות ולמנוע טעויות שיפוט בזיהוי מתחרים בזינוק  
 ובגמר. 

בנוסף, על מנת למנוע כפל מספרים בעת ההרשמה, וצורך של אחד או יותר מהנרשמים לשנות את מספרו, נהוגה  
.  מסמך מזה מרכז את כל הנחיות מספור המפרשים  הקצאת מספרים למועדונים השונים בכל דגם  חלוקת

 והקצאת המספרים למועדונים השונים בכל דגם.
 . בתחרויות לאומיות אין חובה לספורטאים ישראלים להציג אותיות לאום -77בשינוי לחוק *
 . נה אחרתמהרשמה עם אותיות לאום של מדייש להימנע במידת האפשר  **

 
 רוח:  גלשני

 :נוער( IQ FOILעד   4)דגמי טכנו  טבלת הקצאת מספרי מפרש  .1
 
 
 
 
 
 
 

 :  7.8, 6.8, 5 ,4 טכנו דגמי .2
 יש להימנע מהקצאת מספר זהה לדגמים השונים.  .א
 )בהתאם לחוקת הדגם(מ'  5-עם מפרש קטן מבכל עת ניתן לגלוש   - 5  טכנובדגם  .ב

 . בעל אותו מספר מפרש
 )בהתאם לחוקת הדגם(מ'  4-עם מפרש קטן מבכל עת ניתן לגלוש   - 4  טכנובדגם  .ג

 . בעל אותו מספר מפרש
 (  2a.9C) לחוקת הדגםבהתאם  7.8-6.8 טכנובדגמי מספרי המפרש  .ד
 : 4-5 טכנומספרי המפרש בדגמי  .ה

 מ"מ   230גובה מינימאלי לספרה:  •

 מ"מ.  45מרחק מינימלי בין ספרות ומקצה המפרש:  •
 . די המפרש, אלה שבצד ימין גבוהים יותריהספרות ימוקמו בגבהים שונים על שני צ •

 יש להקפיד על ניגוד צבעים בין המספרים לרקע המפרש.  •

 מ"מ.  35-40ספרה:  כל רוחב  •
 : IQ FOILדגמי  .3

 ( 1H  ,2H) לחוקת הדגםמספרי המפרש יהיו בהתאם   .א
 . לאומיים אין חובה להציג את שם המתחרה ודגם המדינה בשיוטים -בשינוי לחוקת הדגם .ב

 :)עתודה, גברים ונשים( אולימפי  IQ FOILדגמי
 במספרים בין הדגמים השונים. רשאים להציג מספרי מפרש לפי בחירתם, ללא כפל  

 :  קדטים נוער
 מספרים ע"פ טבלת ההקצאה למועדונים. יש להימנע מהקצאת מספר זהה לדגמים השונים. 

 
 : FOILקייט 

 על פי חוקי התחרות יסופקו לגולשים חולצות עם מספרי זיהוי בעת ההרשמה לתחרות/סדרה. 
 
 

 

 מספרים מועדון  מספרים מועדון  מספרים מועדון 
אביב -תל  750-799 נחשולים  500-549 גינוסר  100-199 

 800-899 חיפה  550-599 אשדוד 200-299 שדות ים 
 900-999 הרצליה  600-699 אילת  300-399 מכמורת 
   700-749 חדרה  400-499 נהריה 

2120/20/2  

https://www.sailing.org/tools/documents/T2932012CR201112-%5b13928%5d.pdf
https://www.sailing.org/classesandequipment/89639.php


 

 

 אופטימיסט משה"ח וירוק:

 ספרות   2בשני צידי המפרש יופיעו אות סימול המועדון ועד  .1
 מ"מ   230גובה מינימאלי לספרה:  .4

 מ"מ.  45ספרות ומקצה המפרש: אותיות ו מרחק מינימלי בין  .5
 הספרות ימוקמו בגבהים שונים על שני צידי המפרש, אלה שבצד ימין גבוהים יותר.  .6
 המפרש. יש להקפיד על ניגוד צבעים בין המספרים לרקע  .7
 מ"מ.  35-40ספרה:  כל רוחב  .8

 אותיות הסימול:  .2
 נחשולים  -נח הרצליה  -ה  אילת  -א 

 עכו  -ע חיפה  -ח  אשדוד  -אש 
 שדות ים  -ש  מכמורת  -מ  גינוסר  -ג 

 תל אביב  -ת  נהריה  -נ  חדרה  -חד
 
 ופטימיסט בינ"ל:א

 הקצאת מספרים למועדונים: 

 

 

  
 

420   : 

ניתן להשתמש בכל מספר   –( 10.3A)לפי סעיף   חוקת הדגםפי - עלספרות  5 בןמפרש מספר  •
 השייך לסירה הנמצאת בבעלות השייטים או המועדון. 

 אין חובה להציג מספר מפרש על גבי הספינקר בתחרויות לאומיות  •
 

 :(ILCAלייזר )

ניתן להשתמש בכל מספר השייך   –(  4)לפי סעיף   חוקת הדגםפי - עלספרות  6 בןמפרש מספר  •
 לסירה הנמצאת בבעלות השייטים או המועדון. 

 /רדיאל/סטנדרט( 4.7)  יש להימנע מהקצאת מספר זהה לדגמים השונים •
 

RS FEVA : 

  חוקת הדגם פי- מפרש על מספרי •

 הקצאת מספרים למועדונים: •
 

 

 

 

 

704 : 

 חוקת הדגםמספרי מפרש על פי  •

 ניתן להשתמש בכל מספר  •

 מספרים מועדון  מספרים מועדון  מספרים מועדון 
אביב -תל  850-899 גינוסר  500-549 אשדוד 100-199 

 900-949 מכמורת  550-599 אילת  200-299 שדות ים 
 950-999 עכו  600-699 הרצליה  300-399 נהריה 
   800-849 חדרה  400-499 חיפה 

 מספרים מועדון  מספרים מועדון  מספרים מועדון 
אביב -תל  850-899 גינוסר  400-499 אשדוד 1-99 

 900-949 מכמורת  500-599 אילת  100-199 שדות ים 
 950-999 עכו  600-699 הרצליה  200-299 נהריה 
   800-849 חדרה  300-399 חיפה 

https://www.sailing.org/tools/documents/4202017CR250917V2-%5b22945%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/2020ILCAClassRules-%5b26057%5d.pdf
https://www.sailing.org/26035.php
https://www.sailing.org/28259.php

