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הודעה על תחרות

28.4.2021

NOTICE OF RACE
שם האירוע:

שיוט הכנה
(לשיוט איתי)

מקום ותאריך  :קיסריה  -שדות ים
יום שבת  8במאי 2021
הרשות המארגנת :איגוד השייט בישראל ו -עמותת הפועל שדות ים/עמותת רחף
נהלי וחוקי התחרות
 .1התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השייט  2024 - 2021של איגוד "שייט עולמי"
(להלן " -חוקי התחרויות") ,חוקי הדגמים המשתתפים (מלבד אם World Sailing
איזה מהם שונה בהתייחסות מפורשת אליו) ,הודעה זאת ,הוראות שייט קבע שבנספח
איגוד השייט הישראלי; וכמו כן גם  -השלמה להוראות השייט ונספח מסלול,
והוראות השלמה נוספות להוראות השייט ככל שתהיינה ,שתפורסמנה על לוח
המודעות של האירוע ,לא יאוחר משעתיים לפני הזינוק הראשון בכל יום של
התחרות .המונח "מפרשית" מתייחס גם לגלשן – בהתאם להקשר.
המשתתפים
 .2מוזמנים להשתתף הדגמים :לייזר  ,4.7לייזר רדיאל ,לייזר סטנדרט 470 ,420 ,מעורב,
גלשני ביק  ,6.8ביק  ,RS FEVA :R ,7.8אופטימיסט בינלאומי ,אופטימיסט ירוקים,
 IQ FOIL 7קדטים IQ FOIL 8 ,נוער (לבן),
( IQ FOIL 8כחול) עתודה/אולימפי נשים,
 .3בתחרות רשאים להשתתף מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השייט בישראל וממלאים
אחר כל הוראות חוק הספורט ,התשמ"ח ,1988-ובמיוחד ,ומבלי לפגוע או לגרוע
מכלליות האמור לעיל בסעיף זה ,בדיקה רפואית תקיפה ,וביטוח .מתחרה אשר לא
המציא לאיגוד  -עד לאות ההתראה הראשון לתחרות  -אישור על בדיקה רפואית
בתוקף ,לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות ,גם אם נרשם במועד ואף אם שילם את דמי
ההשתתפות בתחרות.
תכנית וסדר התחרות
( .4א) אות ההתראה לזינוק הראשון בתחרות יהיה כדלהלן:
גלשני ביק  ,6.8ביק  - 7.8בשעה 11:00
דגמי :לייזר  ,4.7לייזר רדיאל ,לייזר סטנדרט 470 ,420 ,מעורב ,אופטימיסט
בינלאומי ,אופטימיסט ירוקים - RS FEVA ,בשעה 12:00
גלשני  - IQ FOILבשעה 13:30
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(ב) תתקיימנה עד  3תחרויות ביום ,לבד מדגמי ה ,IQ FOIL -בהם תתקיימנה עד 6
תחרויות ביום .
(ג) אות התראה לזינוק אחרון בתחרות ,בכל המסלולים ,לא יינתן לאחר שעה .17:00
פרסום
 .5פרסום ופרסומות  -לפי תקנות "קוד פרסום" של "שייט עולמי".
איגוד השייט זכאי להשתמש ולהורות על פרסום לפי צרכיו ושיקול דעתו
הבלעדי של איגוד השייט ,בכל השטחים המפורטים בתקנה  20.4.1לתקנות קוד
פרסום ,ובכלל זאת מתן רשות למארגני התחרות לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי
פרסום.
מתחרים יהיו רשאים לעשות שימוש בשטחים הנותרים לצרכי פרסום ,אך ורק בכפוף
להודעה על כך מראש לועדה המארגנת של התחרות ,וקבלת אישורה לכך מראש,
ובהתאם לתנאי האישור ,ככל שיינתן
אחריות וביטוח
 .6כל מפרשית וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם לפי חוק הספורט ,התשמ"ח,1988-
וכן יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.
 .7שום אדם או גוף המבצע פעולות כלשהן בהתאם לאמור בהודעה זאת  -ובכלל זאת,
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הרשות המארגנת כהגדרתה בחוק  89לחוקי
התחרויות ,כל ועדת תחרות שהיא ,חברי כל ועדה מוועדות התחרות ,שופטים וצוותי
עזר  -לא יישא בכל אחריות שהיא לכל אובדן ,נזק ,פגיעה או אי נוחות ,בין נזקי רכוש
ובין נזקי גוף ,בין למתחרים ובין לצדדים שלישיים ,בין הנובעים ישירות מפעולותיהם
או מחדליהם ובין בעקיפין ,בין הנובעים מחוקי התחרויות או חוקים אחרים ובין
מדרך הפעולה או מהחלטותיהם ,והכל לפני ,במשך או אחרי התחרות.
הרשמה
( .8א) הרשמה לתחרות תהיה ביום  8.5.2021במשרדי המועדון המארח ,החל מהשעה
(ב) דמי ההרשמה הינם  40ש"ח לכל מתחרה ,שישולמו במשרדי ועדת התחרות ,כתנאי
להרשמה ולהשתתפות.
דמי ההרשמה ישולמו במשרד ועדת התחרות ,ביום שבת ,8.5.2021,החל מהשעה
 ,08:30ועד לשעה אחת לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן ,לכל דגם.
דמי ההרשמה ישולמו באופן מרוכז על-ידי נציגי המועדונים בלבד ,נציג אחד לכל
מועדון.
(ג) הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא יתאימו
לחוק  77לחוקי התחרויות ,והוראות נספח .G
מסלול התחרות וניקוד
.9

התחרות תיערך בשלושה מסלולים:
מסלול צפוני  -לייזר  ,4.7לייזר רדיאל ,לייזר סטנדרט 470 ,420 ,מעורב
מסלול מרכזי  -אופטימיסט בינלאומי ,אופטימיסט ירוקיםRS FEVA ,
מסלול דרומי  -גלשני ביק  ,6.8ביק  ,7.8וכל דגמי IQ FOIL
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 .10פרוט מסלולי התחרות ,יפורסם בנספח השלמה להוראות השייט.
 .11שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות  -בתוקף.
לוח המודעות
 .12לוח המודעות של האירוע יהיה קבוצת ווטסאפ ,להודעות בלבד ,ללא אפשרות תגובה.
ככל שוועדת התחרות תחליט לשנות מהוראה זאת או להוסיף עליה ,תפורסם הודעה
מתאימה.
התנהגות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט – מחלת הקורונה
 .13יש להתנהל בתחרות בהתאם להוראות ולהנחיות המפרסמות ומועברות למועדונים על
ידי איגוד השייט.
קיימת חובת עטיית מסכות במקומות סגורים.
הועדה המארגנת תעביר הנחיות בהתאם לצורך ,על-פי הוראות משרד הבריאות ומשרד
הספורט.
ההנחיות שתועברנה מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות השייט ,הן מחייבות לכל
דבר ועניין ,והפרתן היא כהפרת הוראות השייט.
לקבלת פרטים נוספים ,ובכל שאלה שהיא ,ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט ,או מועדון
השייט שדות-ים ,או לארז אליהו  052-42985556או גלעד גלבוע .052-4298513

בברכת שייט מוצלח,
שי בובר,
יו"ר איגוד השייט

