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 1.2025.1   הודעה  על תחרות         

NOTICE  OF  RACE 

   חלק ראשון    -    גנוסר  -הבנים  שיוט      :רועישם הא   
                               ----------                        

      גנוסר  : מקום ותאריך    
                                                                      

    2021  יוניב    12–11    שבת -ששי                           

 גנוסר   -גל אל גל עמותת  - ו גוד השייט בישראל יא  :הרשות המארגנת

 נהלי וחוקי התחרות  
 

איגוד "שייט עולמי"    של 2420  - 2120ט  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      
     ,להוראות השייט ונספח מסלו 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 רועיהמודעות של הא        

     התחרות. המונח "מפרשית" מתייחס גם לגלשן –  בהתאם להקשר. 
 

 המשתתפים 
 

מוזמנים להשתתף הדגמים: . 2  

, RS: X          גלשני ,420, לייזר רדיאל, לייזר סטנדרט, 4.7לייזר 
RS FEVA, . אופטימיסט ירוקים  ,אופטימיסט בינלאומי        

 
   וממלאים בישראל  השייט גוד ימתחרים הרשומים כחוק בא  בתחרות רשאים להשתתף .3

, ובמיוחד, ומבלי לפגוע או לגרוע       1988-, התשמ"חחוק הספורטכל הוראות  אחר      
מתחרה אשר לא   מכלליות האמור לעיל בסעיף זה, בדיקה רפואית תקיפה, וביטוח.      
אישור על בדיקה רפואית    -עד לאות ההתראה הראשון לתחרות   -המציא לאיגוד        
ואף אם שילם את דמי  בתוקף, לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות, גם אם נרשם במועד       
ההשתתפות בתחרות.        

 

 תכנית וסדר התחרות 
 
 בכל המסלולים, יינתן בשעה   ,בתחרותביום הראשון זינוק הראשון  אות ההתראה ל )א( . 4

             14:00 . 
                  

     אתר התחרות, של  לוח המודעות ב , תתפרסמנה ום השניהודעות למועדי זינוק בי             
 עד למועד האחרון להגשת ערעורים בכל המסלולים.  בתום היום הראשון,             

    ביום. תחרויות  3תתקיימנה  עד  )ב(     

 . 17:00  נתן לאחר שעהילא י בתחרות )ביום האחרון(  נוק אחרון יז אות התראה ל )ג(     
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 פרסום

 פרסום" של "שייט עולמי". לפי תקנות "קוד -. פרסום ופרסומות 5
 איגוד השייט זכאי להשתמש ולהורות על פרסום לפי צרכיו ושיקול דעתו הבלעדי של      
 לתקנות קוד הפרסום, ובכלל   20.4.1איגוד השייט, בכל השטחים המפורטים בתקנה     
  זאת מתן רשות למארגני התחרות לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי פרסום.      
 ים יהיו רשאים לעשות שימוש בשטחים אלה לצרכי פרסום, אלא אם הורו  מתחר    
 איגוד השייט או מארגני התחרות, על פרסום מטעמם בשטחים אלה, בכל עת שהיא,      
 במהלך התחרות.     
 

 וביטוח  אחריות
 
 ,    1988-וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם לפי חוק הספורט, התשמ"ח כל מפרשית.  6

    וכן יישאו ביטוח צד שלישי ראוי.       
   

 ובכלל זאת,   -אמור בהודעה זאת   פעולות כלשהן בהתאם למבצע אדם או גוף השום   .7
 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  לכל אובדן, נזק, פגיעה או אי נוחותשהיא שא בכל אחריות ילא י   -עזר      
 ם  ובין נזקי גוף, בין למתחרים ובין לצדדים שלישיים, בין הנובעים ישירות מפעולותיה     
   או מחדליהם ובין בעקיפין, בין הנובעים מחוקי התחרויות או חוקים אחרים ובין     
 .במשך או אחרי התחרות   ,לפניוהכל   ,מדרך הפעולה או מהחלטותיהם     

 
   הרשמה   
 
 . בלבד –הרשמה מוקדמת  היה  הרשמה לתחרות ת )א(  .8

   , בכתובתאלקטרוני לסופי תירוש יש לשלוח בקשה להשתתף בתחרות, בדואר             
             sofi@tirosh.info  19:00שעה  9.6.2021 , רביעי עד ולא יאוחר מיום . 
 אתר התחרות לא תתאפשר הרשמה ב           

         
 , כתנאי  התחרות  ישולמו במשרדי ועדתשש"ח לכל מתחרה,   80 הינם  הרשמההדמי  )ב(      

 ולהשתתפות.  להרשמה           
 

   החל מהשעה, 11.6.2021 ,ששי ביוםדמי ההרשמה ישולמו במשרד ועדת התחרות,           
 . לפני אות ההתראה הראשון המתוכנןועד לשעה אחת ,  10:30          

 
 ידי נציגי המועדונים בלבד, נציג אחד לכל    - דמי ההרשמה ישולמו באופן מרוכז על          
 מועדון.            

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

 
 : השייטים לנוהל מספרי מפרש, שבאתר איגוד השייט, שהוא נוהל מחייב)ד(  תשומת לב    

           content/uploads/2021/05-https://sailing.org.il/wp/ מפרש.-מספריpdf   
 

 מסלול התחרות וניקוד 

 הוראות השייט. השלמה ל יפורסם בנספח   התחרות מסלול    .9

   בתוקף. -לחוקי התחרויות  Aקוד הנמוך על פי נספח ישיטת הנ  . 10
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 חלוקה לבתים בדגם האופטימיסט הבינלאומי 

 
 מפרשיות, תיתכן   65.  בדגם האופטימיסט הבינלאומי, באם תירשמנה לתחרות מעל  11

 , שלא תהיה  לשיקול דעתה של ועדת התחרותבהתאם ובכפוף  וזאת חלוקה לבתים,         
 . חייבת לבצע חלוקה        
 יפוצל הצי לשניים בכל יום. שיוחלט על ביצוע חלוקה, במקרה        
 .  12:00ההחלטה תפורסם על לוח המודעות בבוקר היום הראשון לתחרות, עד השעה         
    חלוקת הצי תהיה כדלהלן:         

 ביום הראשון לתחרות, תחולקנה המפרשיות לצי צהוב וצי כחול, בהתאם לסדר     )א(        
 וגביע קיסריה    ,פ"אאביב )ע"ש אסף אסולין( פסח תש-הגעתן בשיוט אביב בתל              
 שם איתי אמיר. שאר המפרשיות שלא השתתפו בשיוטים קודמים אלה   -תשפ"א על              
 אביב, תוצבנה בסדר רנדומלי.  -בתל               

 
 צבע ההצבה                 מיקום                                                    

 צהוב  ראשון 
 כחול  שני 

 צהוב  שלישי 
 כחול  רביעי 

 צהוב  חמישי 
 כחול  ששי

 וכך הלאה                                                                                               
 

 זוגי של סירות, הסירה    -)ב(   הציים יהיו שווים בגודלם, אך במידה ויהיה מספר  אי       
 נה תוצב בצי הצהוב. האחרו               

 
 הראשון     דקות לפני אות ההתראה 90עד   כל יום,תפורסם ב ציים החלוקה ל)ג(            

 המתוכנן.                
 

 המפרשיות תחולקנה ותוצבנה לציים לאחר כל יום תחרות, לפי סיכום השיוטים       )ד(         
 שנסתיימו על ידי שני הציים.                

 
 )ה(   באם אחד הצים לא סיים את אותו מספר שיוטים שעשה הצי השני ביום מסויים,          

 הוא ישלים את השיוט לפי ההצבה הקיימת.                
  

 )ו(    ביום השיוטים האחרון, במידה ולאחד הציים יהיה שיוט עודף, השיוט יבוטל          
 ותוצאותיו תבוטלנה.                 

 
 בעת הרישום במשרד המועדון   כחולים יחולקו ע"י ועדת התחרותורטים צהובים )ז(    ס       

 . המארח               
 

 . , יחד עם דגל הדגםה דגל בצבע הצי )צהוב או כחול(אות ההתראה לכל צי יהי(   ח)        
 

 יש לחבר את הסרטים לקצה הגף. (     ט)       
 

 חל איסור לחתוך את הסרטים. )י(          
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 לוח המודעות 
 

 של האירוע יהיה קבוצת ווטסאפ, להודעות בלבד, ללא אפשרות תגובה.  לוח המודעות.    12
 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,        
 .19:00 שעה 9.6.2021  , עד ולא יאוחר מיוםsofi@tirosh.infoלקטרוני   הא         

 
 מבחנים 

 
 .420(, U 21) לייזר סטנדרט  -, ו4.7.  התחרות תהיה "מבחנים" לדגמים הבאים: לייזר 13
 

 מחלת הקורונה  –התנהגות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט 

 אם   –לפעילות והתנהלות באתר התחרות, בחוף ובים בעניין מגיפת הקורונה  .  הנחיות 14
 ,    האירוע או בלוח המודעות שלו/עד למועד האירוע, תתפרסמנה  –וככל שתהיינה          
  בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והספורט.       
 ן מחייבות לכל  ההנחיות האמורות מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות הודעה זאת, וה        
 דבר ועניין. הפרתן היא כהפרת הוראות השייט.       

 
 חלוקת פרסים 

 
 הטקס ייערך במתכונת זהירה, בהתאם להוראות משרד הבריאות ומשרד הספורט,     .  15

 ידי הועדה המארגנת, ו/או  - וכפי שיפורסם בלוח המודעות של אתר התחרות, על         
 באמצעות כריזה במערכת  השמע של המועדון.                 

 הוראות כלליות 

 השייטים, המאמנים והמלווים, וכל צוותי העזר, מתבקשים לציית להוראות הסדרנים   . 16
 בשטח.        
 לצורך ירידה לים, יותר רק לכלי רכב הגוררים כלי שייט.   מעבר במחסום        
 לאחר פריקת כלי השייט מהנגררים, מתבקשים הנהגים להוציא את כלי הרכב לאתר             
 בהתאם להוראות הסדרנים במקום, ואת הנגררים להחנות באתר      –החנייה שיסומן          
 כפי שיורו הסדרנים.  –הנגררים          

 מעוניינים בלינה בגנוסר, מתבקשים להתקשר מבעוד מועד ל: ה . 17
 . 04-6798763; או: פונדק גנוסר 04-6700320מלון נוף גנוסר:         

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

 050-7334315 יפעת לויהמועדון המארח,  תלמנהל  או ,גנוסרהשייט 

       
  בברכת  שייט מוצלח,                                                                                              

                                                                                                                         
 ,   שי בובר                                                                                             

 יו"ר איגוד השייט                                                                                              
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