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הודעה על תחרות

1.5.2021

NOTICE OF RACE
שם האירוע:

שיוט הבנים  -גנוסר  -חלק שני (גלשנים)
----------------מקום ותאריך  :גנוסר

ששי -שבת  19–18ביוני 2021
הרשות המארגנת :איגוד השייט בישראל ו -עמותת גל אל גל  -גנוסר
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:
ביק טכנו  ,6.8ביק טכנו RS:X 470 ,7.8
 IQ FOIL 7קדטים IQ FOIL 8 ,נוער,
 IQ FOIL 8אולימפי נשים IQ FOIL 9 ,אולימפי גברים
 .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 ביום הראשון בתחרות ,בכל המסלולים ,יינתן בשעה
.14:00
(ב) הודעות למועדי זינוק ביום השני ,תתפרסמנה בלוח המודעות של אתר התחרות,
בתום היום הראשון ,עד למועד האחרון להגשת ערעורים בכל המסלולים.
(ג) לגלשני  ,IQ FOILתתקיימנה עד  6תחרויות ביום.
(ד) לגלשני  BIC 6.8ו BIC 7.8 -וסירות  ,470תתקיימנה עד  3תחרויות ביום.
(ה) אות התראה לזינוק אחרון בתחרות (ביום האחרון) לא יינתן לאחר שעה .17:00
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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 הפרסום ,ובכלל
זאת מתן רשות למארגני התחרות לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי פרסום.
מתחרים יהיו רשאים לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי פרסום ,אלא אם הורו
איגוד השייט או מארגני התחרות ,על פרסום מטעמם בשטחים אלה ,בכל עת שהיא,
במהלך התחרות.
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 הרשמה מוקדמת – בלבד.
יש לשלוח בקשה להשתתף בתחרות ,בדואר אלקטרוני לסופי תירוש ,בכתובת
 sofi@tirosh.infoעד ולא יאוחר מיום רביעי 16.6.2021 ,שעה .19:00

לא תתאפשר הרשמה באתר התחרות
(ב) דמי ההרשמה הינם  80ש"ח לכל מתחרה ,שישולמו במשרדי ועדת התחרות ,כתנאי
להרשמה ולהשתתפות.
דמי ההרשמה ישולמו במשרד ועדת התחרות ,ביום ששי ,18.6.2021 ,החל מהשעה
 ,10:30ועד לשעה אחת לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
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
(ד) תשומת לב השייטים לנוהל מספרי מפרש ,שבאתר איגוד השייט ,שהוא נוהל מחייב:
/https://sailing.org.il/wp-content/uploads/2021/05מספרי-מפרשpdf.
מסלול התחרות וניקוד
 .9מסלול התחרות יפורסם בנספח השלמה להוראות השייט.
 .10שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות  -בתוקף.
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 .11גלשנים יוזנקו בנפרד ,בהתאם לסוגי הגלשנים ,ולקטגוריות השונות (בנים – בנות;
גודלי מפרש) .למרות האמור ,יהיה מותר להזניק דגמים קטגוריות שונות ביחד,
ובמקרה זה התוצאות תופרדנה ותישלפנה מהתוצאות הכלליות.
 .12בגלשני  IQ FOILתיערכנה התחרויות בשלושה סוגי מסלולים שונים:
.MARATHON ; SPRINT SLALOM ;COURSE RACE
ועדת התחרות תודיע איזה סוג מסלול נבחר.
מסלול  MARATHONינוקד פעמיים ,בתוצאה של כל מתחרה.
לא תתקיים יותר מתחרות  MARATHONאחת ביום.
 .13בדגמי  IQ FOILבלבד -
באם תתקיימנה  3עד  7תחרויות ,התוצאה הגרועה ביותר לא תובא בחשבון.
באם התקיימו  8עד  12תחרויות ,שתי התוצאות הגרועות ביותר לא תובאנה בחשבון.
באם תתקיימנה  13עד  17תחרויות ,שלוש התוצאות הגרועות לא תובאנה בחשבון.
באם תתקיימנה  18תחרויות ויותר ,ארבע התוצאות הגרועות לא תובאנה בחשבון.
דגלי הדגמים והקטגוריות
 .14דגלי הדגמים בגלשני  IQ FOILלפי הקטגוריות השונות בתחרות ,יהיו בהתאם לנספח
דגלי דגם ,המצורף להודעה זאת.
לוח המודעות
 .15לוח המודעות של האירוע יהיה קבוצת ווטסאפ ,להודעות בלבד ,ללא אפשרות תגובה.
ככל שוועדת התחרות תחליט לשנות מהוראה זאת או להוסיף עליה ,תפורסם הודעה
מתאימה.
כל מועדון שייט ששייטיו משתתפים בתחרות ,יעביר את מספרי הטלפון של
המאמנים ,רכזי המועדונים ואנשי צוות עזר של המועדון ,לסופי תירוש בדואר
האלקטרוני  ,sofi@tirosh.infoעד ולא יאוחר מיום  16.6.2021שעה .19:00
מבחנים
 .16התחרות תהיה "מבחנים" לדגמים הבאים :ביק  6.8וכל דגמי ה.IQ FOIL -
התנהגות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט – מחלת הקורונה
 .17הנחיות לפעילות והתנהלות באתר התחרות ,בחוף ובים בעניין מגיפת הקורונה – אם
וככל שתהיינה – תתפרסמנה עד למועד האירוע ,ו/או בלוח המודעות של האירוע,
בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והספורט.
ההנחיות האמורות מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות הודעה זאת ,והן מחייבות לכל
דבר ועניין .הפרתן היא כהפרת הוראות השייט.

איגוד השייט בישראל
רחוב שטרית  6תל אביב 6948206
http://sailing.org.il
טלTel. 03-6482860 .

ISRAEL SAILING ASSOCIATION
Shitrit St. 6 Tel Aviv
mail: isrsa@sailing.org.il
פקסFax. 03-6482854 .

חלוקת פרסים
 .18הטקס ייערך במתכונת זהירה ,בהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד הספורט,
וכפי שיפורסם בלוח המודעות של אתר התחרות ,על-ידי הועדה המארגנת ,ו/או
באמצעות כריזה במערכת השמע של המועדון.
הוראות כלליות
 .19השייטים ,המאמנים והמלווים ,וכל צוותי העזר ,מתבקשים לציית להוראות הסדרנים
בשטח.
מעבר במחסום לצורך ירידה לים ,יותר רק לכלי רכב הגוררים כלי שייט.
לאחר פריקת כלי השייט מהנגררים ,מתבקשים הנהגים להוציא את כלי הרכב לאתר
החנייה שיסומן – בהתאם להוראות הסדרנים במקום ,ואת הנגררים להחנות באתר
הנגררים – כפי שיורו הסדרנים.
 .20המעוניינים בלינה בגנוסר ,מתבקשים להתקשר מבעוד מועד ל:
מלון נוף גנוסר ;04-6700320 :או :פונדק גנוסר .04-6798763
לקבלת פרטים נוספים ,ובכל שאלה שהיא ,ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט ,או מועדון
השייט גנוסר ,או למנהלת המועדון המארח ,יפעת לוי .050-7334315

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

