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.20214.9 
                                                                       הודעה  על תחרות   

       NOTICE  OF  RACE 

 תשתיות   -מכמורת  שיוט גביע      רוע:ישם הא
 
                                         מכמורת  -  2021במאי   1 –באפריל  30    -    שבת-שישי :  ועד ואתרמ

                              

 מכמורת  שייט מועדון -ו    גוד השייט בישראליא     : רשות המארגנתה       
 

 י וחוקי התחרות  נהל 
 
 איגוד "שייט עולמי"    של 2024  - 2021ט  יהתחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השי  .1

   World Sailing  ( ה"חוקי   -להלן)"חוקי הדגמים המשתתפים )מלבד אם    ,תחרויות 
 שבנספח  ט קבע י הוראות שי  את, הודעה ז  פורשת אליו(, מ יחסות י מהם שונה בהת  איזה    
     ,הוראות השייט ונספח מסלולהשלמה 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     

 בהתאם להקשר.  –המונח "מפרשית" מתייחס גם לגלשן       
 

 המשתתפים 

  Bic ,5 Bic  4גלשנים משרד החינוך, אופטימיסט  :מוזמנים להשתתף הדגמים. 2
 גלשנים דגם אחיד, אופטימיסט דגם אחיד                                                   
                                                   

         וממלאים בישראל  השייט גוד ימתחרים הרשומים כחוק בא  בתחרות רשאים להשתתף. 3
        לגרועאו  ובמיוחד, ומבלי לפגוע  ,1988-, התשמ"חחוק הספורטכל הוראות  אחר    
 לא    אשר מתחרה וביטוח. ,כלליות האמור לעיל בסעיף זה, בדיקה רפואית תקיפהמ    
 רפואית  אישור על בדיקה   -עד לאות ההתראה הראשון לתחרות   -  המציא לאיגוד    
 שילם את דמי  רשם במועד ואף אם נלא יהיה רשאי להשתתף בתחרות, גם אם  בתוקף,    
   בתחרות. ההשתתפות    
 
 תכנית וסדר התחרות   

   11:00בשעה  תחרות יהיההראשון ב  זינוקאות ההתראה ל )א( . 4

 )ב(   הודעות למועדי זינוק ביום השני, תתפרסמנה בלוח המודעות של אתר התחרות, עד      
 למועד האחרון להגשת ערעורים בכל המסלולים, של היום הקודם.           

 
    ביום. תחרויות 3תתקיימנה עד  ( ג)    

 נתן  י לא י  המסלולים,, בכל  בתחרות )ביום האחרון(נוק אחרון יז אות התראה ל ( ד)    
 .15:00 לאחר שעה              
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 וביטוח   אחריות

 
 ,    1988-וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם לפי חוק הספורט, התשמ"ח כל מפרשית.  5

    וכן יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.       

 ובכלל זאת,   -אמור בהודעה זאת   פעולות כלשהן בהתאם למבצע אדם או גוף השום   .6
 לחוקי    89בחוק הגדרתה הרשות המארגנת כ אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,       
 ה מוועדות התחרות, שופטים וצוותי    כל ועדחברי  , שהיא כל ועדת תחרותהתחרויות,      
 , בין נזקי רכוש  ותלכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחשהיא שא בכל אחריות ילא י   -עזר      
 ובין נזקי גוף, בין למתחרים ובין לצדדים שלישיים, בין הנובעים ישירות מפעולותיהם       
   או מחדליהם ובין בעקיפין, בין הנובעים מחוקי התחרויות או חוקים אחרים ובין     
 .במשך או אחרי התחרות   ,לפניוהכל   ,מדרך הפעולה או מהחלטותיהם     

   הרשמה
 
 הרשמה לתחרות תיעשה בדרך של  מוקדמת. יש לשלוח בקשה להשתתף בתחרות,     )א(  .7

 עד ולא יאוחר מיום    :sofi@tirosh.info e-mailבדואר אלקטרוני לסופי תירוש               
 . 19:00  שעה 28.4.2021              
 בבקשת ההרשמה חובה לציין את מספר הטלפון הנייד של המשתתף.                
 , שימלא את ההצהרה עבורו  המשתתף יצורף מספר הטלפון והשם של אחד מהורי              
 פר הטלפון של המשתתף עצמו(.   ס)בנוסף למ              

 
 , ביום  התחרות  למו במשרדי ועדתישווש"ח לכל מתחרה,  80 הינם הרשמה ה דמי )ב(         

 , ועד לשעה אחת לפני אות ההתראה  08:00החלל מהשעה  30.4.2021  חמישי             
 הראשון המתוכנן.               
 דמי ההרשמה ישולמו באופן מרוכז על ידי נציגי המועדונים בלבד, נציג אחד לכל               
 מועדון.                           

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

 התחרות    ימסלול

 , ועל לוח  הוראות השייטהשלמה לנספח יפורסם ב התחרות ימסלולפרוט    .8
  .המודעות של התחרות     

 
 ניקוד בתחרות 

   בתוקף. -לחוקי התחרויות   Aקוד הנמוך על פי נספח ישיטת הנ . 9
 

 לוח המודעות 
 

 של האירוע יהיה קבוצת ווטסאפ, להודעות בלבד, ללא אפשרות תגובה.  לוח המודעות.    10
 ככל שוועדת התחרות תחליט לשנות מהוראה זאת או להוסיף עליה, תפורסם הודעה          
 מתאימה.         
 יעביר את מספרי הטלפון של  כל מועדון שייט ששייטיו משתתפים בתחרות,         
 , לסופי תירוש בדואר  י צוות עזר של המועדוןשרכזי המועדונים ואנ המאמנים,        
 .19:00שעה  28.4.2021  , עד ולא יאוחר מיוםsofi@tirosh.infoלקטרוני   הא         
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 מחלת הקורונה  –התנהגות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט 

 כחלק בלתי נפרד מהודעה זאת, מצורפות הנחיות לפעילות והתנהלות באתר   . 11
 התחרות, בחוף ובים, בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והספורט.        
 הנחיות נוספות עשויות להתפרסם, בין עד למועד האירוע, או בלוח המודעות של          
 האירוע.          
 לתי נפרד מהוראות הודעה זאת, והן מחייבות לכל  ההנחיות האמורות מהוות חלק ב         
 דבר ועניין. הפרתן היא כהפרת הוראות השייט.       

 
 חלוקת פרסים 

 
 . המועדון המארח.ליד משרדי , 1.5.2021 בת,.  טקס חלוקת הפרסים יתקיים ביום ש12

 הטקס ייערך במתכונת מצומצמת וזהירה, בהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד          
 , בין  ידי הועדה המארגנת-הספורט, וכפי שיפורסם בלוח המודעות של אתר התחרות, על         
 באמצעות כריזה במערכת   )או רק זוכים באופן נפרד(, במתכונת של דגמים באופן נפרד       
 השמע של מרינה תל אביב, ובין בהודעה בלוח המודעות האלקטרוני, או בכל מתכונת          
 . כפי שתמצא הועדה לנכון בהתאם להוראות משרד הבריאותהכל והסדר אחר שהוא,          

 
 הועדה המארגנת תשקול את קיום הטקס, ותהיה רשאית להודיע כי לא יתקיים טקס          
 זוכים יחולקו במרוכז לכל רכז  להפרסים שלא יתקיים הטקס,  חלוקת פרסים. במקרה         
  הספורטאים הזוכים. מועדון, וזה יעבירם לידי         
 ומכובד, כל   ינו באופן בולטוובאמצעי המדיה השונים שלו, יצ איגוד השייט, באתר        
 הזוכים בפרסים.         

                                                        ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט  ובכל שאלה שהיא, לקבלת פרטים נוספים

 054-5402098 - שירה בונה  ל או

 

                  בברכת  שייט מוצלח,                                                                                                                                                       
                                                         שי בובר       

 גוד השייט   י יו"ר א              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isrsa@sailing.org.il


               ISRAEL SAILING ASSOCIATIONאיגוד השייט בישראל                                              
                                                                              6948206Shitrit St. 6 Tel Avivתל אביב    6רחוב שטרית 

http://sailing.org.il                                                                                                isrsa@sailing.org.ilmail:  

 .Fax 03-6482854פקס.                                                                            .Tel  03-6482860טל.  

 

 התנהלות תחת מגבלות שגרת קורונה  נוהל            

  תשתיות  -מכמורת  שיוט גביע                     

              מכמורת  -  2021במאי  1 –באפריל  30 - שבת- שישי              

בהתאם להנחיות השונות שפורסמו   ,א הבטחת התנהלות תקינה ככל הניתןי מטרת הנוהל ה

 על ידי משרד הבריאות ומשרד הספורט.  

כמוה כאי עמידה   ,תחרות, ואי עמידה בוודעה על ה נוהל זה משמש כנספח מחייב בה  .1
   , ובהוראות השייט של התחרות.תחרותודעה על הבאחד מהתנאים בה

 זה גובר.  במקרה בו קיימת סתירה בין נוהל זה להזמנה לתחרות, המצוין בנוהל  .2
 : התנהלות כללית .3

a. על כל באי   ,משך כל השהות בחוף ,קיימת חובת עטיית מסיכות אף ופה
 התחרות.  

b.   כל מועדון מחויב להתנהל על פי כל נהלי שגרת האימונים שפורסמו על ידי
איגוד השייט, לרבות מדידה ורישום של חום גוף, שמירה על ריחוק בין  

 חבישת מסיכות וכו'.מאמנים וצוותי עזר,  ספורטאים,
c. ביצוע אכיפה של נהלי שגרת  לוודא באחריות המאמנים ורכזי המועדונים

 כל אחד על ספורטאי מועדונו.   -קורונה  
d. דואר אלקטרוני שכתובתו  ב , בתחילת כל יום ישלח כל מאמן למשרד התחרות

אותו היום,  למועד התחרות, את רשימת המתחרים שהגיעו בבסמוך תפורסם 
מדידת חום שלהם ומספרי טלפון שלהם / ההורים. ספורטאי ששמו לא נרשם 

גם אם נרשמו לו   ,מתחרה באותו היוםכלא ייחשב  ,בצירוף הפרטים הנ"ל
 תוצאות בים.  

e.   לאתר להירשם במשרד עם הגיעם  , תחרות והשופטיםהעל חברי וועדת  ,
 צירוף מדידת חום גופם ורישומו.  ב

f. ת בחוף ובים היא במבנה של קפסולות סגורות. יש להקפיד  ההתנהלות בתחרו
 קפסולות שונות.  הפגשה  -על אי

g. ונו באחריות כל רכז מועדון לפצל את זמני הגעת הספורטאים של מועד,  
מה שפחות כ נהימצאנתון, תכך שבכל רגע   ,בהתאם לשעת הזינוק המדורג

להמתין וקפסולות ספורטאים במתחם. ניתן לרדת עם הסירות לחוף הים  
 . , במרווחים הנדרשיםשם

h. מיד לאחר גמר פירוק הציוד    .יש להקפיד על שהות מינימלית בשטח המועדון
  ,אנו מבקשים כי הספורטאים יעזבו את המתחם בכל יום לאחר התחרות, 

 ות.  ויאפשרו לספורטאים אחרים להתנהל בנוח 
i.  לא תותר כניסת הורים ומלווים למתחם המועדון. יש להנחות את ההורים

   .ולעזוב , להביא את הספורטאים
j.  בהתאם להנחיות, שירותים יפתחו לטובת   .לא יהיו מלתחות באירוע

 וינוקו ויחוטאו באופן תדיר.   ,הספורטאים
k.   כמפורט בהוראות השייט, תוך שמירה על הוראות  תתקיים שיחת מאמנים

 בטיחות הבריאות )מרחק בין המשתתפים, עטיית מסיכות וכו'(.  
 . של האירוע  ימסר דרך לוח המודעות האלקטרונימידע נוסף י 

 :חלוקת הפרסים .4
a.  רגיל  חלוקת פרסיםטקס  תקיים באירועילא  . 
b.  הפרסים לזוכים יחולקו במרוכז לכל  הוועדה המארגנת רשאית להודיע כי

 רכז מועדון, וזה יעבירם לידי הספורטאים.  
c. ,באופן   ו כל הזוכיםיינ וובאמצעי המדיה השונים שלו, יצ   באתר איגוד השייט

 בולט ומכובד.  
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 : משרד וועדת תחרות .5
a. לא יינתנו שירותי משרד פרונטאליים לספורטאים   ,בכדי למנוע התקהלות

 בזמן התחרות.  
b. ויועבר במרוכז על ידי נציג , התשלום יהיה מועדוני  .תתבצע מראש הרשמה

  . 10:00עד ולא יאוחר מהשעה  30.4.2021 ביוםהמועדון למשרד התחרות 
c.   ניתן יהיה לשלם עבור דלק במשרד התחרות. נציג אחד מכל מועדון יגיע

 וישלם עבור כל המועדון לאותו היום.  
d.   על פי נוהל ערעורים.   –ערעורים ובקשות לתיקון תוצאה 
e.  לא יתלו תוצאות על לוח המודעות. תוצאות רשמיות יפורסמו באתר איגוד

 השייט ובלוח המודעות האלקטרוני.  
f. 054  שירה בונהללהתקשר  ניתן  ,דות שירותי משרד וטפסיםלבירורים או-

 ולקבל שירות בזמן אמת.   ,בשעות פעילות משרד התחרות  5402098
g.   מאמן הקבוצה בלבד יפנה למשרד עם הבעיה ויקבל   –במקרים דחופים

   שירות.  
 : לוח מודעות  .6

a. יעביר כל מועדון מספרי טלפון של כל   בדואר האלקטרוני, בעת ההרשמה
 . ואנשי צוות עזר של המועדון מועדוניםהרכזי  , המאמנים

b.  לוח מודעות, כל כ ,בה יפורסמו – תיפתח קבוצת ווטסאפ לפרסום מודעות 
  הפרסומים של וועדת תחרות. לוח מודעות זה יהווה תחליף ללוח המודעות

 רות.  הרשמי של וועדת תח  המודעות וישמש כלוח הפיזי,
c.  ודעות.  ה קבוצה זו תהיה חסומה לתגובות ותשמש רק לפרסום 

 : נוהל ערעורים .7
a.  עם טפסי ערעור, פרישה /הענשה,   " סטנד"יונח   ,תחרותהמחוץ למשרד וועדת

תיבה להנחת  תהיה במקום כן  .לשנוי פרטים ותלבדיקת תוצאה ובקש  ותבקש
 הטפסים. 

b. נייד  מספר טלפון ירשום  ו  ,ימלא את הטופס  ,ספורטאי המעוניין להגיש בקשה
 בתיבת האיסוף. ת הטופסויניח א  ,ובו ניתן להשיג 

c. )יקבל הספורטאי הודעת סמס שהטופס  ,עם ריקון התיבה )בכל עשר דקות
 נקלט. 

d. עליו    .קרא הספורטאי לחדר ערעוריםיי  ,מספר דקות לפני שמיעת ערעור
 להישאר זמין בטלפון כל העת.  

e. מטרים זה מזה  2אפשר ישיבה במרחק ישבאופן היה מרווח חדר הערעורים י . 
f.  בלוח המודעות האלקטרוני.    תתפרסמנה החלטות וועדת ערעורים 

 : חדרי צוות ושופטים .8
a.  מטר זה מזה.   2יוקצה חדר לוועדת התחרות שיאפשר ישיבה מרווחת במרחק 
b.  .יש לפעול לצמצום שהיית השופטים וצוותי התחרות בחוף שלא לצורך 
c.   כלל חברי וועדת תחרות יקפידו על כללי הריחוק החברתי והשמירה על

 ההנחיות כמתבקש.  
d.   .החדרים ינוקו ויחוטאו בכל תחילת יום ולפחות פעמיים במשך היום 

 : סירות שיפוט .9
a.  שופטים בלבד.    2בסירת הג'ורי ימצאו 
b.  במספר  ימצאו שופטים וצוות  קברניטי התחרות, וסירות הגמר, בסירות

 . הדרוש לניהול תקין של התחרותמלי ימינ 
c.  מטר לפחות  1.5כאלו המאפשרות שמירת מרווח בטוח של  תהיינההסירות

 הצוות.  אנשי בין  

 . , ככל הניתןצוותי הסירות יהיו קבועים בין ימי התחרות
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