
 מבוא 
 .                 מכילים שני פרקים עיקריים השייטת  יוחוקי תחרו 

 .כולל חוקים המשפיעים על כל המתחרים  1-7,חלקים   ,ראשוןהפרק ה

וחוקים   ,על סוגי תחרויות מיוחדות החלים חוקים ,פרטי חוקיםנמצאים הנספחים,  ,השניבפרק 
 .רשמיים תפקידיםמספר קטן של מתחרים או בעלי  המשפיעים רק על

 
 מונחים 

אלכסון  ב ,במבואותבאלכסון, או, הוא יודפס  כאשר נעשה שימוש במונח במובן המצוין בהגדרות,
 ).תחרות- ו  תחרות  ,)לדוגמא מודגש

 
 בטבלה.  במובן המצוין השייט, בחוקי תחרויות נעשה שימושהלן, בטבלה לשבכל אחד מהמושגים 

 
 משמעות                        מונח               

 
 סירת מפרש וצוותה עליה.  מפרשית 
 להתחרות באירוע.  כווןאדם המתחרה או מת מתחרה 

 . ”שייט עולמי”רשות לאומית חברה ב רשות לאומית 
 89.2 (c)וועדת התחרות שמונתה בהתאם לחוק  ועדת תחרות 

וכל אדם אחר או וועדה, המבצעים תפקיד של  
 וועדת התחרות.  

 בחוקי תחרויות השייט.חוק  חוק תחרות 
 89.2 (c)הוועדה הטכנית שמונתה בהתאם לחוק  ועדה טכנית 

וכל אדם אחר או וועדה, המבצעים תפקיד של  
 הוועדה הטכנית. 

 כל סירה, מפרשית או אוניה  כלי שייט 
 

 בשימוש ימי או כללי. שבמובן הרגיל היו  אחרים ימלים ומושגים 
 

 , הנדרשת(hail)ניתן לעשות שימוש בשפה אחרת מלבד אנגלית, לצורך קריאה    קריאות
ובלבד שישנה סבירות שהדבר יובן על ידי כל המפרשיות שתושפענה מכך. בכל מקרה,    ,חוקיםב

 . באנגלית תתקבל תמיד (hail)קריאה 
 

  הפי שקול דעת -על  ,חוקה שהעונש על הפרה של  ,משמעו חוקב ['DP']צירוף האותיות     סימול 
יתן למצוא  שקול דעת נ פי -הנחיות לעונשים על   פחות מפסילה.יכול שיהיה וועדת הערעורים,   של

 . ”שייט עולמי “באתר 
 

 הרשות - "  עולמי שייטי ""ע  ניםש ת מעודכנים ומתפרסמים כל ארבעיוחוקי התחרו      עדכון

 .השייט  הבינלאומית לספורט
התאריך יכול   2020  -אירוע המתחיל באלא שב ,2021 בינואר 1 -   מהדורה זו תיכנס לתוקף ב

   .שייטהוראות ה ואעל התחרות  הודעה בלהידחות 
. לא  2017-2020, ולהגדרות שבמהדורת 1-7בים לחלקים חשו ים שינויסימוני שוליים מציינים 

  באמצעותיפורסמו   ,לדחופים לפני כן  ים שייחשבוהשינוי כל  ך, א 2025ים לפני שינויצפויים 
 . ”שייט עולמי“, וכן באתר האינטרנט של הרשויות הלאומיות

 
 1-7סותרים בחלקים   כל חוקיםפני  ם יועדפו על , הכאשר חוקי נספח חלים     נספחים

ומספר  הנספח אות , תכלול את חוק בנספחהוראת הפניה ל  .י אות"כל נספח מזוהה ע ובהגדרות.
 זה. נספחים בספר להגדרת  Q  –ו   I  ,O" (. לא נעשה שימוש באותיות  1Aחוק " ": לדוגמא)  החוק

 
  , אך הן אינן6ובחוק   חוקהפנייה לתקנות נמצאת בהגדרה           "שייט עולמי"תקנות  

בכל עת. הגרסאות האחרונות של התקנות מפורסמות באתר   ןנכללות בספר זה, כיוון שניתן לשנות
 "שייט עולמי". גרסאות  חדשות תופצנה באמצעות הרשויות הלאומיות. 

 
 
 
 



 
  הבאים לחוקי התחרות:  המוסמכים פרושיםאת ה" מפרסם עולמי  שייט"       פרושים

  פרושים של חוקי התחרות, (case book) התקדימים ספר -
 לענפים שונים,  (call books) המקרים יספר -
 - , הנעה, ו42פירושים לחוק  -
 חוקים.פירושים לתקנות שהן גם   -

התחרויות, אינם פרסומים נמצאים באתר "שייט עולמי". פרושים אחרים  של חוקי 
 .28.4"שייט עולמי" בהתאם לתקנה  פירושים מוסמכים, אלא אם אושרו על ידי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הגדרות 
 

דפוס אלכסוני  ב ,במבואות או, אלכסוני הוא יופיע בדפוסלהלן,   כאשר נעשה שימוש במונח המצוין
 .מודגש

 . מונחים שבמבואב נוספים, ניתן למצוא מונחים מספרם של משמעותאת 
 
   Abandon - טוליב

 .מחדשהיא ניתנת להזנקה אך , היא בטלה ,מבטלתתחרות שוועדת תחרות או ועדת ערעורים  
 

 –פוי יחם; בברור מאחור ובברור מלפני 

Clear Astern and Clear Ahead; Overlap 
נמצאים   ,ופה וציודה במצב רגילג כאשר  למפרשית אחרת,בברור מאחור  מפרשית נמצאת 

  .במצב רגיל של המפרשית האחרת הציודפה והאחורית ביותר של גו הנקודמאחורי קו הניצב ל
 בברור מאחור. כאשר אף אחת מהן אינה פוי יח ב הן. בברור מלפנים  המפרשית האחרת נמצאת

    ,כל אופןב
על  תמיד חלים  אלה  מונחים  .לשתיהן חיפויב, הינה ןיהבינשכאשר מפרשית  חיפוי גםב הן

או   ,ןיה בינחל   18רק כאשר חוק , מפרשיות באותו מפנה. הם חלים על מפרשיות במפנים מנוגדים
 .האמיתית בזווית הגדולה מתשעים מעלות מהרוחהמפרשיות מפליגות  כאשר שתי

 
    Conflict of Interest  -   ניגוד עניינים

 : לאדם יש ניגוד עניינים אם
(a)  יכול להרוויח או להפסיד כתוצאה מהחלטה שלה הוא תורם. הוא 

(b)  יכול להשפיע על יכולתו  ה ,שיש לו עניין אישי או כספיבאופן סביר, הוא יכול להיראות כמי
 להיות חסר פניות, או 

(c) :יש לו עניין אישי קרוב בהחלטה 

                                                                                                           Fetching  - מגיעה ועוברת
ולעזוב אותו על    ,הסימון   הרוח של כאשר היא במצב לעבור מעלסימון   מגיעה ועוברת  רשיתמפ

 .מפנה מבלי לשנות  ,הצד הנדרש
 

                                                                                      - Finishגמר 
חוצה את קו הגמר מכיוון המסלול.   חלק כלשהו מגופה  ,זינקהלאחר ש  כאשרגומרת מפרשית  

 : אם לאחר חציית קו הגמר היא ,היא לא גמרה ואולם,
(a)  44.2לחוק  מבצעת עונש בהתאם , 

(b) או שנעשתה בקוהפלגתה את המסלול מתקנת טעות שעשתה ב , 

(c) .ממשיכה להפליג את המסלול 

 Keep clear -  שמירת מרחק
 מפרשית בעלת זכות דרך מ  שומרת מרחקמפרשית 

(a) ללא צורך לנקוט פעולה   ,כיוון הפלגתה אם המפרשית בעלת זכות הדרך יכולה להפליג את    
 - ו ;מונעת   

(b)  אם המפרשית בעלת זכות הדרך, יכולה גם היא לשנות כיוון   חיפוי,המפרשיות בכאשר
 הפלגה לשני הכיוונים, מבלי שמיד ייווצר מגע. 

    - Leeward and Windward מתחת לרוח ומעל הרוח
 .הלאה מהרוח  - היה ,מול הרוחכשהיא  או  - של מפרשית הוא הצד הנמצאשמתחת לרוח הצד  

שמתחת לרוח  הצד    ,או בדיוק במלאה by the lee),הה ממלאה )מפליגים יותר ק כאשר, בכל אופן
  כאשר  . שלהשמעל הרוח הצד השני הוא הצד  . שלה הוא הצד בו נמצא המפרש הראשי ,שלה
  .לרוח שמתחת  היא המפרשית, של האחרתשמתחת לרוח זו  ,פויימפנה בח  מפרשיות באותו שתי

 .לרוח שמעל האחרת היא המפרשית המפרשית  
 
 
 
 

        | 

        | 

         



 Mark  - סימון
                     התחרות המוקפת מים  סירת ועדת , דורשות ממפרשית לעבור על צד שצוין שייטשהוראות העצם 

, וגוף המחובר בכוונה לעצם או אשר ממנה נמתח קו הזינוק או הגמר, ושאפשר להפליג בהם
 .וגן אינו חלק מהסימוןחבל הע לסירה. בכל אופן, 

 
 Mark Room  - מקום בסימון

 -  על הצד הנדרש. וכן  סימון  כדי להשאיר  למפרשיתמקום 
(a)  קרוב אליו, ו  הוא להפליג כיוון ההפלגה הנכון שלהלהפליג אל הסימון, כאשר  מקום 

(b)   בלי להפליג את המסלולכנדרש, כדי   סימוןלהקיף או לעבור את המקום    
 לגעת בסימון.                                                                                                 

  
אם היא בחיפוי פנימי   אלאלסיבוב מול הרוח,   מקוםלמפרשית אינו כולל  מקום בסימון ,בכל אופן

לאחר    סימוןאת ה מגיעה ועוברת, והיא תהיה מקום בסימוןומעל הרוח למפרשית הנדרשת לתת  
 הסיבוב. 

 
     - Obstructionמכשול 

הייתה מפליגה ישירות    אם באופן משמעותי, כיווןעצם שמפרשית אינה יכולה לעבור מבלי לשנות 
אחד; ועצם, אזור   לעבור אותו בבטחה רק על צד עצם שאפשר .אורך גופה ממנו אליו, ובמרחק של

אינה  מתחרה מפרשית  ואולם,  מכשולים. מהווים אף הםאו קו, שצוין כך בהוראות השייט, 
   22  או, אם חוקשמור מרחק ממנה, למפרשיות אחרות, אלא אם הן נדרשות ל מכשול

 חל, להימנע ממנה.  
 .מתמשךמכשול  אינם אף פעם   מתחרה,כלי שייט בתנועה, כולל מפרשית  

 
 חיפוי ; בברור מאחור ובברור מלפניםעיין:   –חיפוי 

See Clear Astern and Clear Ahead; Overlap  - Overlap 

      Party- צד
 צד לשמיעה הוא 

(a) מערער, מעורער :שמיעת ערעורב; 

(b) מפרשית שנקראה   ;מפרשית המבקשת פיצוי או מי שפיצוי נדרש עבורה :שמיעה על פיצויב
  (b) ועדת תחרות הפועלת בהתאם לחוק  ;60.3 (b) התאם לחוקב עבורה שמיעה למתן פיצוי 

 ; 60.4 (b) ועדה טכנית הפועלת בהתאם לחוק ;60.2

(c)  פיצוי בהתאם לחוקבשמיעה על (a) 62.1:   מחדל;הגוף שנטען שעשה פעולה בלתי הולמת או 

(d) אדם שהוגשה נגדו טענה שהפר חוק  (a) 69.1(1) : אדם המגיש טענה בהתאם לחוק  (e) 69.2 ; 
(e) לשמיעה בהתאם לחוקהכפוף  איש תמיכה (d) 60.3   69או; 

  (d)כל  מפרשית שאותו איש תמיכה תומך בה; אדם שהתמנה להגיש תלונה בהתאם לחוק 
60.3 . 

 בכל אופן, ועדת הערעורים אינה צד בשום מקרה. 

  
קה או  ילהזנ  אך אפשר ,הזינוק המתוכנן שלהמועד לפני שנדחתה היא תחרות שעוכבה  תחרות 

 .מאוחר יותר בטלהל
 

 Proper Course  - הפלגה נכון כיוון
בהעדר   ,האפשר ככל  וקדםמ  גמורלכדי להפליג את המסלול ו מפרשית  תבחרהפלגה אותו  כיוון

הפלגה נכון   כיוון  למפרשית אין .במונח מתייחס אליהן המפרשיות האחרות שהחוק המשתמש
 .אות הזינוק שלה לפני 

 
  Protest - ערעור

  ,ועדת ערעורים או תחרות, ועדה טכניתועדת  ,מפרשית  ידי- , הנטענת על61.2פי חוק -טענה על
 . חוק  שמפרשית הפרה

 

 Racing - מתחרה
או   ,פרשה או ,הגמרסימוני  קו הגמר ו ופינתה אתגמרה היכון שלה עד שה מאות מתחרה  מפרשית 

 . טולי ב  או דחייה   ,החזרה כללית  מסמנת עד שוועדת התחרות

           | 

           | 

            

           | 
        | 

           | 

           | 

           | 
        | 

            

        | 

           | 

           | 

           | 
        | 



 
 

 Room  -מקום 
השוררים, כולל מקום למלא אחר חובותיה בהתאם לחוקים  המרחב הדרוש למפרשית בתנאים 

 .נאותה ימאותב  , בעת שהיא מתמרנת מידית31וחוק   2בחלק 
 

  - Rule חוק
 (a) ,וחוקי נספחים  הקדמה, מבואות החוקים בספר זה, כולל ההגדרות, אותות תחרות 
 ;ותכותר אך לארלוונטיים,       
 b)  חוקמעמד של   ןאלה שיש להכעולמי" כ  שייט עולמי" שצוינו על ידי " שייטות "תקנ,  

 ;עולמי" שייטבאתר " ותומפורסמ       
(c)  שייט בהתאםהוראות ה  י ההודעה על התחרות או"אלא אם שונו ע , הנחיות הרשות הלאומית   

    88.2;לחוק, אם ישנן  ,לאומיתה להנחיות הרשות       
(d)  קדםת מ שיטלמפרשית המתחרה תחת (חוקי הדגם (Handicap)  אותה  הוראות ,  דרוגשיטת  וא 
 ;(חוקי דגם""הם   השיט     
(e)  ההודעה על התחרות; 
(f)  ו ,שייטהוראות ה - 
(g) כל מסמכים אחרים המנהלים את האירוע. 

 Sail the Course - המסלולהפלגת 
מועד בו היא מתקרבת לקו  חוט המייצג את מסלולה מה רק אם מפליגה את המסלולמפרשית 

 , כאשר הוא מתוח, גמרהועד שהזינוק מהצד שלפני הזינוק, כדי לזנק,  
(a)    של מסלול התחרות בצד הנדרש ובסדר הנכון,  סימוןעובר כל 

(b)   המצוין בהוראות השייט כסימון הקפה, ו סימוןנוגע בכל - 

(c)   הקודם.   סימוןשער, מכיוון המסלול מה סימוניעובר בין 

 Start  -זינוק 
בזמן או אחר   ,זינוקהשל קו בצד שלפני הזינוק  במלואוהיה  , גוף הסירהכאשרמזנקת   מפרשית

קו הזינוק   חוצה את,  חלק כלשהו מגופהו  חל, אם 30.1  ומילאה אחר חוק ,אות הזינוק שלה
 מהצד שלפני הזינוק לצד המסלול.  

 
                                                                                                           Support Person - איש תמיכה 

 :כל אדם אשר
(a ) מאמן,כל  לרבותמתחרה, למספק, או יכול לספק, תמיכה פיזית או ייעוץ 

 אחר העובד   איש רפואה, חובש או כל אדם מדריך, מנהל, איש צוות עזר,     
 בהכנה לתחרות, או  עזרה למתחרה בתחרות או פול אויבט     

(b הוא ) .הורה או אפוטרופוס של מתחרה 
 

  Tack, Starboard or Port -מפנה, ימני או שמאלי  
 שלה.שמעל הרוח  צדל בהתאמה, ימני או שמאלי, במפנהפרשית נמצאת מ
 

    Windward  - מעל הרוח
   מתחת לרוח ומעל הרוחראה  

 
 Zone  - אזור

 אליו.ביותר המפרשית הקרובה  בתוך מרחק של שלשה אורכי גוף שלסימון מסביב ל האזור

 .אזורמגופה נמצא ב  כלשהו חלקכאשר  אזורמפרשית נמצאת ב
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 ______________ עקרונות בסיסיים      
 

 התנהגות ספורטיבית והחוקים         
 עיקרון   שתיאכף, ושעליהם  לציית להם.חוקים   למערכתשייט כפופים מתחרים בספורט ה          
 |         היאואינה מזוכה,  חוק  מפרשית מפרה  כאשר ש ,ספורטיבית הוא בסיסי של התנהגות          
 |                                                    שתהיה פרישה.שיכול  מתאימה, תבצע מיד עונש או פעולה           
             

 
 אחריות לאיכות הסביבה        
 . שייטה מומלץ למשתתפים למזער כל השפעה סביבתית שלילית של ספורט            

 
 
 
 
 
 

 
 

 1ק לח     
 _________________ ד חוקי יסו     

 

 בטיחות       1
 

 בסכנהעזרה לנמצאים     1.1
 |    .בסכנה שייטכלי  אויתנו כל עזרה אפשרית לכל אדם  ,איש תמיכהאו   מתחרה  ,מפרשית          

                                                                                          

 ציוד הצלה ועזרי ציפה אישיים    1.2
   כולל על סיפונה, ש לכל האנשים מפרשית תישא ציוד הצלה מספיק          
 ורים  חוקי הדגם שלה מ אלא אם ,פריט אחד מוכן לשימוש מידי          
  ציפה אישי המתאים אחראי אישית ללבישת עזר כל מתחרהאחרת.           
 .לתנאים          

 

 שייט הוגן       2
  .ספורטיבית ומשחק הוגן  התנהגות  לעקרונות מוכרים של מפרשית ובעליה יתחרו בהתאם          
 |      העונש  .הופרו בברור שעקרונות אלהאם נקבע  רק ,פי חוק זה-להיענש על מפרשית יכולה          
             |       ניתנת לזריקה.                                                                                     יהיה פסילה שאינה           

 
 החלטה להתחרות        3

 היא שלה בלבד.   ,התחרותל  האחריות על החלטת מפרשית להשתתף בתחרות או להמשיך            
 
 קבלת החוקים        4
 

4.1 (a)      כל מתחרה ובעל  חוקיםבהשתתפות או בכוונה להשתתף באירוע הנערך בהתאם ל , 
 .חוקיםאת ה לקבל  מסכימיםמפרשית                   

     (b)   לילדם  בהרשותם תמיכה, או הורה או אפוטרופוסההגשת עצם  ב, איש תמיכה 
 . חוקיםה  תעליהם א , מסכימים לקבל להשתתף באירוע             

 
 יהיו  אלה   תמיכהשאנשי   שלהם, אנשי התמיכהכל מתחרה ובעל מפרשית מסכימים, בשם      4.2

 . חוקיםכפופים ל          
 
 
 
 
 



 קבלת החוקים כוללת הסכמה       4.3
(a)        חוקים להיות כפוף ל; 
(b)       כפוף לנוהלי  חוקיםבהתאם ל ופעולה אחרת הננקטת  ,לקבל את העונשים המוטלים , 

 ;חוקיםסופית של כל נושא הנובע מה  כהחלטה בהם,כלולים ערר ובדיקה ה             
      (c)   שיפוטית שהם, שאינם   או ערכאה בית משפט ביחס לכל החלטה כזו, לא לפנות לכל 

 - ו  ;חוקיםהידי - מופנים אליהם על             
     (d)  חוקיםמודעים ל  שלהם אנשי התמיכהש  של כל מתחרה ובעל מפרשית, להבטיח. 

 
     דעים מו ,המפרשית מפרשית יבטיח שכל המתחרים בצוות ובעל  כל    האדם האחראי על     4.4

 זה. חוק פי -לחובותיהם על     
 

 הלאומית של האירוע. רשות ההנחיות  ידי-לעשישתנה  חוק זה יכול      4.5
 
 |                                            חוקים המנהלים רשויות מארגנות ובעלי תפקידים       5

 |      רשות מארגנת, וועדת תחרות, וועדה טכנית, וועדת ערעורים ובעלי  תפקידים אחרים,          
|                                                          כפופים לחוקים, בניהול ובשיפוט של האירוע.                  

  
 תקנות "שייט עולמי"       6
 

|  עליפעלו בהתאם לתקנות  "שייט עולמי", שצוינו  ,ואיש תמיכהכל מתחרה, בעל מפרשית      6.1
 |                                                                         חוק. על ידי "שייט עולמי" כבעלי מעמד של  
 |                                            , הן:          2020ביוני   30תקנות אלה של "שייט עולמי", החל מיום           

                                                            | 

 |                                                  קוד פרסום                                                                      •

 |                                                                                                    קוד נגד סמים  •

 |                                   קוד נגד הימורים ושחיתות                                                          •

 |                                  קוד משמעת                                                                                  •

 |                                      קוד כשירות                                                                               •

 |                                                                                                    קוד סיווג מתחרים     •
                                                                                                                                     | 

|                            הופרה.  שמותרים בתקנה שנטען  ערעוריםאינו חל, אלא אם  63.1חוק      6.2
                                                                 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2ק לח     
 כאשר מפרשיות נפגשות     

 
  מתכוונותהן ו  ,באזור התחרות  וא חלים בין מפרשיות המפליגות ליד2 חוקי חלק             
   לא תיענש על ,מתחרהשאינה  מפרשית למרות זאת, .התחרו או מתחרות, להתחרות,            
     , כאשר תוצאת התקרית היא פציעה או נזק 14הפרת חוק מחוקים אלה, להוציא חוק             
 . 23.1חמור, או חוק             

 
 היא תמלא  מתחרה,    שאינו שייט פוגשת כלי ,חוקים אלה תחתמפליגה ה הכאשר מפרשי            
 החוקים הממשלתיים   או  (IRPCAS)התנגשויות בים   התקנות הבינלאומיות למניעת אחר           
 |   הדרך יוחלפו בחוקי זכות  2 חלק  חוקיאם ההודעה  על התחרות תציין כך,   זכות דרך. של           
  .הממשלתיים של זכות דרך בחוקיםאו   IRPCAS של           

 
 
 

 Aפרק        
 זכות דרך       

 
 לשמור   נדרשת   האחרת  כאשר המפרשית  ,מפרשית אחרת למפרשית יש זכות דרך על            
 מגבילים את פעולות  ,  D-ו  B ,Cם  בפרקי מספר חוקים ,למרות זאת .ממנהמרחק            
 .זכות הדרך המפרשית בעלת            

 
 במפנים מנוגדים    10 

 תשמור מרחק    במפנה שמאלי מפרשית ,מנוגדיםמפנים כאשר מפרשיות נמצאות ב          
 .ימני  במפנה  מפרשיתמ          

 
 פוייבח  ,במפנה זהה     11 
 מעל הרוח  תשמור מרחק   מפרשית ,ובחיפויזהה מפנה כאשר מפרשיות נמצאות ב           

 .מתחת לרוח שיתממפר          
 

 במפנה זהה, לא בחיפוי     12

   תשמור מרחקמאחור,  ברורבמפרשית , בחיפוי זהה ואינןמפנה כאשר מפרשיות נמצאות ב          
 .מלפנים בברור מפרשיתמ          

 
 מול הרוח סיבובבזמן       13

 היא  ש ממפרשיות אחרות, עד תשמור מרחק   היא ,לאחר שמפרשית עברה את מוצא הרוח            
   אם שתי.  אינם חלים- 12 ו 11, 10  בזמן הזה חוקים .חדה הפלגה של קדמית  כיווןב           
 .תשמור מרחקשמצד שמאל לשנייה, או מאחוריה, זו , מפרשיות כפופות לחוק זה באותו זמן           

 
 
 

 Bפרק        

 הגבלות כלליות      
 

 מניעת מגע     14
  | מפרשית בעלת זכות ,אתז למרות  ימנע ממגע עם מפרשית אחרת במידת האפשר.מפרשית ת           
    פעול ל אינה צריכה  ,לו היא זכאיתמקום בסימון ה  או מקוםדרך או מפרשית המפליגה בתוך ה          
   |מקוםאו  מקום נותנתלא  או  שומרת מרחק לא  האחרת שהמפרשית  עד שברור ,כדי למנוע מגע          

                                                                                                                                        .בסימון         
    

           | 

           | 

           | 
        | 



 רכישת זכות דרך     15
 מקום לשמור   האחרת  למפרשית היא תשאיר מראש ,כאשר מפרשית רוכשת זכות דרך          
 .של המפרשית האחרתפעולותיה את זכות הדרך בגלל  אלא אם היא רכשה מרחק,          

 

 כיוון הפלגה  שינוי    16
 

   מקום תיתן למפרשית האחרת, היא הפלגה  כיוון כאשר מפרשית בעלת זכות דרך משנה    16.1

 .מרחקלשמור          
 

        בהפליגה כדי שומרת  מרחק  במפנה שמאלי  מפרשיתכאשר  בהפלגה בקדמית, ,בנוסף   16.2
   מכך כתוצאה  אםלא תרד,  ימניה  מפנהב  מפרשיתה ,במפנה ימניש מפרשיתל  לעבור מתחת          
                . מרחק ולשמורכיוון כדי להמשיך  לשנותמיד  תצטרך מפנה השמאליהמפרשית ב           

 

 כיוון הפלגה נכון באותו מפנה;     17
 אל   ,אורכי גוף שלה שני של  רחקתוך מבפוי  יח  נהיית במצב של מאחור ברורב אם מפרשית          
 לה כאשר  שההפלגה הנכון   כיוון היא לא תפליג מעל ,מפנה של מפרשית באותולרוח  תחתמ          
   אלא אם בעשותה כך היא תפליג מיד אל ,  המרחקבאותו  ובחיפוי   מפנההן נשארות באותו ה           
     מפרשיתהמתחיל כאשר   פוייהח אם   חוק זה אינו חל .המפרשית האחרתירכתי מאחורי           
 .לשמור מרחק 13 פי חוק- נדרשת על הרוח   מעל          

 
 
 

 Cפרק        
 ליד סימונים ומכשולים       
   ,או חבל העוגן שלו שייט,  המאפשרים ן זינוק המוקף במיםסימואינם חלים ב  Cחוקי פרק             
 . ועד שעברו אותם , לזנק מתקרבות אליהם כדי מזמן שהמפרשיות           

  

 מקום בסימון    18 
 

 חל  18מתי חוק 18.1  

 אותו צד ולפחות אחת מהן   עלסימון   חל בין מפרשיות כאשר הן נדרשות לעזוב  18חוק             
                                                                              .אזורנמצאת ב            
 אינו חל הוא למרות זאת,             

            (a) מנוגדים בהפלגה בקדמיתמפנים בין מפרשיות ב.  
            (b)  אך לא   ,אחת מהןל בסימון  ההפלגה הנכון  כיווןכאשר  ,מנוגדיםמפנים בין מפרשיות ב 

 .הרוח מוללהסתובב  הוא  ,לשתיהן                 

            ((c או   ,העוזבת אותומפרשית וסימון  בין מפרשית המתקרבת ל 

           ( (d19.חוק  במקרה זה יחולהרי  ך,מתמש מכשולהינו  סימון אם ה   
 

 |                                כבר ניתן.       מקום בסימון אינו חל עוד בין מפרשיות, כאשר   18חוק              
 

 מתן מקום בסימון18.2  
          ( (a  מקום  למפרשית הפנימית   תיתן החיצונית המפרשית חיפוי,בכאשר מפרשיות נמצאות 

 חל.  (b)18.2 אלא אם חוק ,בסימון                 
          (  (bהמפרשית   ,אזורל מגיעה  ןכאשר הראשונה מביניה חיפויאם מפרשיות נמצאות ב 

                   .מקום בסימוןלמפרשית הפנימית    לאחר מכן תיתן ,החיצונית באותו רגע                 
 בברור     המפרשית ,אזורל מגיעהכאשר היא בברור מלפנים  מפרשית נמצאת  אם                 
 .בסימון  מקוםלאחר מכן  תיתן לה ,באותו רגע מאחור                  

           (c )   18.2) פי חוק- עלמקום בסימון כאשר מפרשית נדרשת לתת (b,   
  ;חדש מתחילחיפוי פסק או נ  חיפוי גם אם לאחר מכן זאתהיא תמשיך לעשות  (1)                

 היא תיתן לאותה    בסימון, מקוםל פנימי למפרשית הזכאית חיפויב  ( אם היא נהיית2)                
 .  חיפויב שארותהן נ כל עודשלה,  הנכון ההפלגהכיוון   את להפליג מקוםגם  מפרשית                      

           | 

           | 

           | 
        | 



          (d )   וקיםח (b)  18.2    ו- (c)  18.2 מקום בסימוןלהזכאית    מפרשיתמפסיקים לחול אם ה,      | 
                                                                                                 |                                                                        .אזורה עברה את מוצא הרוח או עזבה את                 

           (e)   בזמן, ההנחה תהיה שהיא לא  פוי י ח אם ישנו ספק סביר שמפרשית השיגה או הפסיקה    
 עשתה זאת.                  

(f)           הרוח מעלשהסתובבה אל  ידיאו על   ,מאחור  רמברופנימי   חיפוי אם מפרשית השיגה   
 לתת   לא יכלה החיצונית  המפרשית , החלחיפוי  שה  ומהזמן האחרת, של המפרשית                 
 .לתת אותו  היא אינה נדרשת בסימון,מקום                  

 

                                                                                                  באזור לעבור את מוצא הרוח18.3  
 עוברת את מוצא הרוח  שמאל, שיש להשאירו על דופן סימוןשל   אזוראם מפרשית ב          
    גרום תהיא לא  ,סימוןאת ה  מגיעה ועוברתא היאז ו ,מפנה שמאלי לימנימ          
 להפליג מעל קדמית חדה כדי , אזורמרגע שנכנסה ל ימני ת שהייתה במפנהלמפרשי          
 כאשר  פנימי לה. חיפויב אם אותה מפרשית נהיית מקום בסימוןותיתן  ,מגע למנוע          
 ן.יהנ בי לא חל 18.2חוק  חוק זה חל בין מפרשיות,          

 
 עם הרוח סיבוב18.4 
    כדי   סימון  הרוח ליד  עם להסתובב  חייבת ,בעלת זכות דרך חיפויכאשר מפרשית פנימית ב          
 יותר  לא תפליג   היא  ,עם הרוח שתסתובב עדהרי  ,שלה ההפלגה הנכוןכיוון  להפליג את            
 .שערן סימוחל ב אינו  18.4חוק  כיוון.את אותו ה כדי להפליג נדרשמאשר  סימוןמהרחוק           

 
 מקום לעבור מכשול     19

 

 חל 19מתי חוק   19.1

   למעט מכשול בין שתי מפרשיות ליד חל  19חוק            
          (a) צד, או  שהמפרשיות נדרשות לעזוב על אותוסימון   הוא המכשול  כאשר 
          (b)  לכל אחת מהן.  חיפויב אחרתהוא מפרשית   מכשולוה ,חל בין המפרשיות 18כאשר חוק 

                                                          
 .חל אינו 18וחוק חל תמיד,   19חוק  מתמשך,מכשול בכל אופן, ב          

 
 במכשול  מקוםמתן   19.2

           (a) על כל צד מכשול  בעלת זכות דרך רשאית לבחור לעבור מפרשית. 

          (b)  בינה לבין   מקום  הפנימית  למפרשית המפרשית החיצונית תיתן ,פוייחכאשר מפרשיות ב 
 .יפויחה מועד בו החל מהזאת  עשות ל  להויכ היתה לא   אלא אם, מכשולה                

           (c)   ונדרשה  ר מאחור בברו שהייתה מפרשית אם ,מתמשך מכשול  עוברותבזמן שמפרשיות   
 יפוי  חשה וברגעמכשול,  מפרשית האחרת וההבין  פוייח להיות ב הופכת  שמור מרחק,ל               
 לעבור ביניהן:   מקום  אין לה, מתחיל               
                                                                               -, וb) 19.2בכפוף לחוק )מקום זכאית ל ינהא (  היא1)              
 .חלים אינם11 -ו  10וחוקים תשמור מרחק,   היא   ,פויי חנשארות ב בזמן שהמפרשיות(  2)              

 

 מול הרוח ליד מכשול  סיבובמקום ל     20
                                                                                                                                 קריאה20.1  

   ממפרשית באותו מפנה. נע ולהימ  הרוחלהסתובב מול  מקוםמפרשית רשאית לקרוא ל           
 :אלא אם ,קראתהיא לא ואולם,             

   (a)    כדי להימנע ממנו י משמעות שינוי כיווןלעשות  א מתקרבת למכשול ותצטרך בקרובהי   
 בבטחה, ו           

(b  )היא מפליגה בקדמית חדה או חד יותר  . 

  תצטרך  , אותו ועוברת  המגיעהומפרשית   ,סימון הוא מכשול  בנוסף, היא לא תקרא אם ה     
 כתוצאה מהקריאה.  כיוון  לשנות    
 
 
 
 
 
 



 היענות  20.2
          (a)     נקראת זמן להיענות. הלאחר שמפרשית קראה, היא תיתן למפרשית 
          (bמפרשית נקראת תענה גם  )  20.1חוק  את  מפרהאם הקריאה . 

          (c)   או תענה מיד "את   בהקדם האפשרי,מול הרוח  בסיבוב פרשית הנקראת תענה אומה 
 ממנה.   להסתובב מול הרוח ולהימנע הקוראת מקוםותיתן למפרשית    ,תסתובבי"                

       (d )  הקדם האפשרי. ב  תובבתסהקוראת כאשר המפרשית הנקראת נענית, המפרשית 

          (e ) לא חל  18.2חוק נקראת,  רשיתונמנעה ממפ  מפרשית קוראת ועד שהסתובבהשמהזמן   
 ן. יהבינ                

 
 העברת קריאה למפרשית אחרת  20.3

    סיבוב להיענות ע"י והיא מתכוונת מול הרוח, לסיבוב מקום  לתת כאשר מפרשית נקראה          
 לסיבוב מול הרוח,    למקום , מפנהשבאותו   אחרת מפרשית ל, היא רשאית לקרוא  מול הרוח          
    .20.1בתנאי חוק קריאתה אינה עומדת גם אם   כדי להימנע ממנה. היא רשאית לקרוא           
 היא קוראת. לה  חל בינה ולמפרשית ש 20.2חוק            

 
 דרישות נוספות לקריאות  20.4

(a)   כאשר התנאים הם כאלה שייתכן וקריאה לא תישמע, המפרשית גם תעשה סימן         |        
 |                           לסיבוב או להיענות לקריאתה.  במקוםן בברור את הצורך שלה המציי 

                                                                           
(b) ,כדי לציין את הצורך  ההודעה על התחרות יכולה לקבוע תקשורת חלופית למפרשית       |

 |     לקריאתה, ולדרוש ממפרשיות להשתמש היענותלאו  במקום לסיבוב מול הרוח שלה
 |                                                                                                                                    בכך.

 
 
 

 Dפרק        
 אחרים חוקים       
 חלים.   אינם  Aחוקי פרק , בין שתי מפרשיותחלים   22 או 21כאשר חוק             

 
 שגיאות בזינוק; אימוץ עונשים; הפיכת מפרש     21
 

 מהמשכיו לאחר אות   הזינוק או אחדקו   אל הצד שלפני הזינוק של מפרשית המפליגה   21.1
   שאינה עושה  מפרשית מ  תשמור מרחק, 30.1 אחר חוק או כדי למלא זנק לכדי  ,הזינוק שלה           
 בצד שלפני הזינוק.  כולו כך, עד שגוף הסירה יהיה          

 
  .זאתעושה  שאינהממפרשית   תשמור מרחק מפרשית המאמצת עונש     21.2

 

    תשמור מרחק ,י הפיכת מפרש"דה למעלה הרוח, עילאחור, או הצ במים מפרשית הנעה   21.3
  .עושה כך שאינה ממפרשית           

 
                                                                                             הצלה ;הפוכה, עוגנת או על שרטון     22

 אחר  להשיגה שליטה   שלא מפרשית תימנע ממפרשית הפוכה או כזו אם הדבר אפשרי, הרי,          
  . בסכנהשייט שלאדם או לכלי   מנסה לעזורהאו  ,שרטון עוגנת או על ,שהתהפכה          
 .במים מפרשית הפוכה כאשר ראש התורן שלה          

 
 הפרעה למפרשית אחרת      23
 

 .מתחרה למפרשית לא תפריעמתחרה   מפרשית שאינה,  במידת האפשר   23.1
 

 בצלע אחרת או    במידת האפשר, מפרשית לא תפריע למפרשית המבצעת עונש, מפליגה   23.2
   אתכאשר מפרשית מפליגה  ,אינו חל זהחוק ואולם, לאחר אות הזינוק  . 21.1כפופה לחוק           
 שלה.  ההפלגה הנכון כיוון          

 
 
 



   3ק לח     

      ת_______________ חרותניהול      
  

 

 הוראות שייט ואותות, הודעה על תחרות   25
 

 |       הוראות  שנרשמה. לאירוע לפניההודעה על תחרות תהיה זמינה לכל מפרשית הנרשמת    25.1
                                          |                         מתחילה.                           השייט תהיינה זמינות לכל מפרשית לפני שתחרות           

 
   אלא באותות התחרות, לא תשונה החזותיים והקוליים המצוינים המשמעות של האותות   25.2

 .  86.1 (b) חוק הוראות בהתאם ל          
 בהודעה על התחרות או   תצוין  ,יתכן וישתמשו בהםיש כל אותות אחריםשל משמעות ה           
      .שייטהוראות הב           

                                                            
 חפץ   להשתמש בדגל או היא רשאית כאשר ועדת התחרות נדרשת להציג דגל כאות חזותי,   25.3

 במראהו. אחר הדומה           
    
 הזנקת תחרויות      26
 

 יש ; החזותיים  מהאותות יילקחו זמנים. בשימוש באותות הבאים נהוזנק ת תחרויות           
 להתעלם מהיעדרו של אות קולי.           

 
                                                                      משמעות                        אות קולי             אות חזותי              דקות לפני

       אות הזינוק
                            התראהגם            אחד             אות דגל ד                       5*  

     

   4            P  ,I ,Z ,Z    עםI  ,U        היכוןאחד             אות 
                 או דגל שחור                                         

   דקה אחת                אחד ארוך        דגל היכון יורד                1   
 אות הזינוק        ד            אחד דגל דגם יור               0   

 אות השייט או כמצוין בהודעה על התחרות או בהור           *
 

 .הדגם הקודם של אות ההתראה לכל דגם עוקב, יינתן עם או אחרי אות הזינוק           
 
 

 פעולות אחרות של ועדת התחרות לפני אות הזינוק     27
 

 את המסלול אותו   אחר, באופן תציין או  ,התחרות תסמן  ועדת ,לא יאוחר מאות ההתראה27.1  
 להחליף אות מסלול   מסלול, והיא רשאיתה לא ציינו את שייט הוראות ה אם  ,יש להפליג           
 ). עם אות קולי אחד Yתציג דגל )אמצעי ציפה אישי   ללבוש ישש ולסמן ,אחד באחר          

 
 .זינוקסימון  התחרות רשאית להזיז , ועדתלא יאוחר מאות ההיכון  27.2

 
תציג דגל   (את הזינוק דחות לשהיא,   מכל סיבה ,רשאיתועדת התחרות  ,לפני אות הזינוק  27.3

AP ,AP           מעל,H   אוAP  מעל,A תציג דגל (את התחרותבטל  או ל ),שני אותות קוליים עם  
N           מעל,H  אוN  מעל,A שלושה אותות קוליים עם.( 

 
 
 
 
 
 



 |                                                                                                                        הפלגת התחרות    28
                                  

 |   בעשותה כך, היא רשאית להשאיר תגמור. ולאחר מכןתפליג את המסלול   תזנק,מפרשית  28.1  
 | שאינו מתחיל, תוחם או מסיים את הצלע אותה היא מפליגה. אחרי  סימון על כל צד שהוא            
                                                         |                                                 לחצות במלואה את קו הגמר.          היא אינה חייבת גמרהש          

                                                                                                                                                             | 
 |  ובלבד שלא חצתה את קו הגמר ,  בהפלגת המסלולמפרשית רשאית לתקן כל שגיאות שהן    28.2

         |                                                                                                              גמורכדי ל          
                                                                                                            

 החזרות     29
                                                                                                                             

 החזרה בודדת   29.1
   , הזינוקהמסלול של קו  נמצא בצד, מפרשית חלק כלשהו מגוף ,שלה  הזינוקכאשר עם אות            
 עם אות    Xדגל  ועדת התחרות תציג מיד ,30.1חוק  הוראות  היא חייבת למלא אחר או ש          
   צד שלפני ב ו במלוא כל גוף של מפרשית שכזאת יהיהמוצג עד אשר  יישאר דגל. הקולי אחד          
 הוראות   אחר לאוי מועד שכל המפרשיות האלה  ,המשכיואחד מ  וא  הזינוק קו של הזינוק           
 אחת לפני כל אות   או דקה זינוקה לא יאוחר מארבע דקות לאחר אות  ך, אאם חל 30.1חוק            
 חוק זה לא יחול. חלים, 30.4או   30.3, 29.2אם חוק   .ביניהםמאוחר יותר, המוקדם מ זינוק          

 
 החזרה כללית   29.2

 המסלול  בצד  הנמצאות  מפרשיותועדת התחרות אינה יכולה לזהות  , קכאשר עם אות הזינו          
 רשאית  גיאה בנוהל הזינוק, ועדת התחרות ש שהיתה , או30חוק של קו הזינוק, או חל עליהן           
 תראה  הה עם שני אותות קוליים(. אות  ללית )תציג דגל מחליף ראשון כ  הלסמן החזר          
   ראשון )אות קולי ה ר הורדת המחליףייעשה דקה אחת לאח ,המוחזר לדגםחדש  לזינוק           
 עקבות הזינוק החדש. ב , והזינוקים לכל הדגמים העוקבים, ייעשו (אחד          

 
 ק זינועונשי       30

  ""Iדגל חוק   30.1

 אחד  או  הזינוקשל קו  בצד המסלול נמצא מפרשית,וחלק כלשהו של גוף  ,הוצג Iאם דגל           
 ותחצה את המשך קו  שלה, היא תפליג   הזינוקאות  שלפניהאחרונה  הדקה הלך המשכיו בממ           
 . תזנקלפני ש  ,צד שלפני הזינוקיהיה במלואו ב המפרשית הזינוק, עד שגוף           

 

 "Zחוק דגל "  30.2
 הנוצר ע"י קצוות קו    המשולש  תוךבמפרשית  חלק כלשהו של גוף  יהיה  לא ,הוצג Zאם דגל           
 אם מפרשית   .שלה הזינוקלפני אות  ש  האחרונההדקה מהלך ב ,הראשון  סימוןוה הזינוק           
     כמצוין בחוק מחושב 20%קוד של ינש נו ע קבל, ללא שמיעה,ת היאוזוהתה,  זההפרה חוק            
           (c)44.3 . 
  מבוטלת  או נדחית אך לא אם היא חדש,, או מוזנקת התחרות מוזנקת אםיא תיענש גם ה           
    תחרות,להזניק את אותה  עוקב סיוןנבמהלך  דומה אם היא מזוהה באופןהזינוק.  ות אלפני           
 . 20%וסף של נ עונש ניקוד  היא תקבל           

 

 "Uחוק דגל "  30.3
     קצוות קו י "הנוצר ע   המשולשבתוך  מפרשית  לא יהיה חלק כלשהו של גוף ,הוצג  Uאם דגל           
               אם מפרשית. לפני אות הזינוק שלההראשון במהלך הדקה האחרונה    והסימון   הזינוק           
   מוזנקת מחדש או   התחרות אבל לא אם ,שמיעהללא   , היא תיפסלחוק זה וזוהתה  פרהה           
 . מתחדשת          

 
  חוק דגל שחור  30.4

 משולש הנוצר ע"י קצוות  ה תוך בכלשהו של גוף מפרשית, חלק  , לא יהיההוצגשחור  אם דגל          
 אם מפרשית  . שלה הזינוקלפני אות האחרונה   הדקהמהלך ב ,הראשון והסימון  הזינוקקו           
   או מוזנקת מחדש  התחרות אם שמיעה, גםללא פסל  ייא ת הוזוהתה, חוק זה פרה  ה           
 חזרה כללית  ה  אם תסומןלפני אות הזינוק.   מבוטלתאו  נדחית  בל לא אם היא א ,מתחדשת          
 רש שלה לפני  המפ  מספרתחרות תציג את ה  אות הזינוק, ועדת  לאחר מבוטלתאו שהתחרות            
 מוזנקת מחדש או מתחדשת, היא לא   תחרות, ואם התחרותותה א אות ההתראה הבא של          
 ה. אם תשתתף, פסילתה לא תיזרק מחישוב תוצאתה בסדרה.  תשתתף ב          

 
 



 נגיעה בסימון       31
 המתחיל, תוחם   סימון ב, שזינקה לפני זינוק סימוןב תיגע , מפרשית לא מתחרהעת שהיא  ב           
 . שגמרה גמר לאחר  סימוןבפליגה, או  מ  המסלול אותה היא או מסיים את צלע          

 
 קיצור או ביטול אחרי הזינוק      32

 
 עם שני אותות   Sדגל  המסלול )להציג לקצר את   , ועדת התחרות רשאיתהזינוקאחרי אות    32.1

 , עם שלושה  A מעל N  או, Hמעל  Nדגל  או , Nדגל  תציגאת התחרות ) בטללקוליים(, או            
   :אותות קוליים(          
  (a  ) מזג אוויר גרוע בגלל, 

  (b  )הקצוב,  התחרות  בזמן מפרשית תגמור שאיזה כך שאין סבירות   ,ל רוח לא מספיקהבגל     

           (c  )חסר או אינו במקומו, או סימוןבגלל ש                      
          (d  )  התחרות. או הגינות  בטיחותעל בגלל כל סיבה אחרת המשפיעה ישירות   

 
 תוכלנה   תחרויות מתוכננות אחרותשלקצר את המסלול כך  בנוסף, ועדת התחרות רשאית          
 שמפרשית אחת   בכל אופן, לאחרבנוהל הזינוק. התחרות בגלל טעות את   בטל ו לא , להפליג          
    ועדת התחרות לא ,ישנוהקצוב, אם  בתוך הזמן  וגמרה המסלול  תא הפליגההתחילה,            
  או בסדרה.  בתחרות ,המפרשיותכל לאת התחרות מבלי להתחשב בתוצאות  בטלת          

    
 וליים(, קו הגמר  ק עם שני אותותS אם ועדת התחרות מסמנת מסלול מקוצר )מציגה דגל    32.2

 :              יהיה           
           (a  )דגל עצם המציג ו  סימוןההקפה, בין   סימוןבS  .           
          (b  )או ;בקו אותו מפרשיות נדרשות לחצות             
           (c  )השער.  סימוני  בשער, בין                                                                                    

  
                                                                                     הגמר. צתה את קוח המסלול המקוצר יסומן לפני שהמפרשית הראשונה           

 
                                                                    שינוי הצלע הבאה של המסלול     33

   |סימוןלשנות צלע של המסלול המתחילה ב  ועדת התחרות רשאית, מתחרותכאשר מפרשיות           
 ובסמנה לכל המפרשיות לפני  ,  הגמר(הבא )או קו  סימוןה נוי מיקוםיש  ע"י  ,הקפה או בשער           
 שהתחילו את הצלע.            
 : הבא יהיה במקומו באותו זמן סימון שהאין צורך           

(a  ) דגלהצלע ישתנה, האות שיוצג יהיה   כיווןאםC  חוזרים ונשניםוליים ק  אותות  עם,  
 חד או שני האותות הבאים:א בנוסף, ו      

 דש,  החהמצפן  כיוון (  1)   
 . לשמאל  משולש ירוק לשינוי לימין, או מרובע אדום לשינוי  (2)   

          (b  )דגל אם אורך הצלע ישתנה, האות שיוצג יהיה   C אותות קוליים חוזרים ונשנים עם,     

 וארך. ים  א"+"  קוצר או י הצלע  אורך" אם –מן "יוס                 
           (c)   את צורת המסלול.  כדי לשמור ,ללא אותות נוספים  ניתן לשנותהצלעות העוקבות את 

 
 חסר  ןסימו      34

 | אפשר, אם , פעלתחרות ת ועדת  ,מתחרות כאשר מפרשיות חסר או אינו במקומו  מוןסי אם       
     (a   )חדש דומה לו, או  מוןסי חליפו בלה  מקומו הנכון אולהחזירו ל 

          (b )   להחליפו בעצם המציג דגלM   חוזרים ונשנים. קוליים אותות  עם 
 
  וניקוד ,זמן תחרות קצוב      35

 | לאותה תחרות,  הקצוב  בתוך הזמן וגומרת  מפליגה את המסלול, זנקתממפרשית אחת אם             
 |            התחרות אלא אם   ,למיקומן בגמרהתאם  ב  תנוקדנה  גמרוש כל המפרשיות ,אם ישנו           
         |   את תבטל  התחרות ועדת  ,לתחרות הקצוב בתוך הזמןא גמרה ל מפרשיתאף . אם בוטלה           
                                                                                                |                                                                                                                                  התחרות.            

 
 
 
 



 דש או שחוזרים עליהן מוזנקות מחתחרויות       36
 בתחרות המקורית, או   חוק   הפרה שלהרי  מחדש או חוזרים עליה,  מוזנקת תחרות אם             
 תחרות: בכל הזנקה או חזרה מחדש קודמת של אותה           
           (a לא  ) או30.4חוק  את אלא אם הפרה  ,ממפרשית להתחרותתמנע ;-                                                                
          (bלא תגרום  ) או בהתאם   ,69או  30.4 ,30.2,  2בהתאם לחוק  , למעטלמפרשית להיענש 

 כאשר המפרשית גרמה פציעה או נזק רציני.             14לחוק                 
  

                                                                   הוראות חיפוש והצלה      37
 אפשרי, כל  עם אות קולי אחד, הרי אם הדבר Vכאשר ועדת התחרות מציגה דגל        
 המפרשיות וכל כלי השייט של ועדת התחרות וכלי השייט של אנשי התמיכה בתחרות,             
 התחרות, להוראות חיפוש והצלה.     יאזינו לערוץ התקשורת של ועדת            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 



 4ק לח     

 דרישות אחרות כאשר מתחרים     
 

 אחרת   מציין חוק אלא אם מתחרותמפרשיות על חלים רק  4חוקי חלק             
 

 Aפרק        
 דרישות כלליות      

 
 |                                                                                           אמצעי ציפה אישיים     40

                                                                                                                                      | 
 |                                                                                                                      חוק בסיסי  40.1

   |      למעט לזמןאישי,   , כל מתחרה ילבש אמצעי ציפה 40.2יוחל על ידי חוק   40.1כאשר חוק            
   |   חליפות צלילה או חליפות יבשות, אישי.  מתאימים ביגוד או ציוד קצר כאשר מחליפים או          
 |                                                                                                    אינן אמצעי ציפה אישיים.              

                                                                                                                           
                                                                   |                                                                                                       חל 40.1כאשר חוק   40.2

 |                                                     חל:                                                                        40.1חוק            
          (a)   דגל  אםY תחרותבזמן   ההתראה,ת לפני או עם אואחד, עם אות קולי   בים וצג ה           | 

 |                                                                           באותה התחרות; או                                                 
          (b)  כאשר דגלY    ,על המים באותו יום.    בכל זמן השהות  הוצג בחוף עם אות קולי אחד    |                                                                          

                                                                                                                           
                                                                             |            חל כאשר כך צוין בהודעה על התחרות או בהוראות השייט.       40.1בכל אופן, חוק           

 
 עזרה מבחוץ      41

 : מפרשית לא תקבל עזרה מכל גורם חיצוני, למעט          
    (a)  או נמצא בסכנה פצוע ,  עזרה  עבור איש צוות חולה; 

    (b)  ם; להפריד בינ, כדי האחר שייטלאחר התנגשות, עזרה מהצוות של כלי ה 

    (c)    לכל המפרשיות באופן חפשי הזמיןעזרה בצורה של מידע ; 

    (d ) מפרשית אחרת באותה   שיהיה  שיכול ,שאינו צד מעוניין מידע שלא התבקש ממקור    |    
 |                                                                                                                               תחרות.          

    
 הנעה      42
 

    בסיסיחוק   42.1
   מוש ברוחי על ידי ש תתחרה רק, מפרשית 45או חוק  42.3בחוק הדבר מותר  מלבד כאשר          
 מהירותה. את להאיץ, לשמר או להאטכדי  ,ובמים           
 לבצע פעולות ימאיות  ו  ,המפרשיתגוף כיוון  המפרשים ו כיווןלשנות את  םצוותה רשאיאנשי           
 לקדם את המפרשית. כדי   אחרות, אבל לא יניעו את גופם בצורה אחרת          

 
 פעולות אסורות   42.2

 סורות: אלה א, פעולות 42.1חוק במוש י מבלי להגביל את הש          
           (a)   פמפום pumping -:  ע"י מתיחה  שהוא, בין  פעולות מניפה חוזרות ונשנות של כל מפרש 

   ;לרוחב המפרשיתאנכיות או   גוףתנועות "י או ע  המפרש,  ושחרור                 
 (b)     נדנוד - rocking:  ע"י  נגרמותההמפרשית,  ונשנות שלפעולות טלטול חוזרות : 
 ; תנועות גוף(  1)   
 -  או  ;חוזר ונשנה של המפרשים או החרב כיוון (  2)   
 ;גויי ה(  3)   

(c)          Ooching -   והפסקתה בחטף  ,קדימהתנועת גוף פתאומית;                          
         (d)  חתירה  - scullingאו שהן   ,או רבות עוצמה ,שהינןשל ההגה,  : תנועות חוזרות ונשנות 

 . לאחורלנוע    או מונעות ממנהאת המפרשית  מקדמות                
    (e)  לשינויים ברוח או   שאינם קשורים ,, חוזרים ונשנים, מול או עם הרוחבוביםיס 

 לשיקולים טקטיים.                                                                              



 
   יוצאים מהכלל   42.3

        (a)     גויימפרשית כדי להקל על ה  מותר להטות;   
                        ((b   על   ה המקל  הטיהה  להגביר את רשאים להניע את גופם כדי אנשי צוות של מפרשית 

 בוב מול או  ירוח, בתנאי, שמיד לאחר שהסה מול או עם סיבובגוי המפרשית תוך כדי יה         
 ללא   הייתה מהירות המפרשית לא תהיה גדולה יותר מאשר  עם הרוח הושלם,        
 מול או עם הרוח.  הסיבוב        

(c)          גלישה כאשר (surfing) ריחוף  ,הגל(חזית תאוצה במורד   )הגברת(planning) או ריחוף|   
   |                                                                                  אפשריים:  (foiling)בעזרת סנפיר                
    | רק פעם אחת לכל גללכל מפרש מותר להימשך פנימה  -  או ריחוף שהגליליזום (  כדי 1)               

 |                                                                                                           -מכת רוח, או או                      
     |     להימשך בכל מספר פעמים לכל מפרש מותר  - foil(  כדי ליזום ריחוף בעזרת סנפיר 2)               

                    |                                                                                      שהוא.                                                                
           (d)  ה או נעה לאט,  תנוע כיוון של קדמית חדה, והיא או ללאמעל ל מפליגה אשר מפרשיתכ 

 קדמית חדה. ל כדי לשנות כיוון היא רשאית לחתור בהגה                 

           (e)   נו  במקרה שבו שחיף הפוך, צוות המפרשית רשאי לפמפם את המפרש עד שהשחיף אי 
 הפוך עוד. פעולה זו אינה מותרת באם ברור שהיא מקדמת את המפרשית.                  

        (f)     .מפרשית רשאית להאט מהירות ע"י הזזת ההגה חזור ושנה 
           (g)  לכלי שייט אחר   מותר להשתמש בכל אמצעי הנעה שהוא כדי להגיש עזרה לאדם או 

     בסכנה.                                                                                                        
(h)           ת רשאית להשתמש  מפרשי ר משרטון, או מהתנגשות בכלי שייט או עצם,בכדי להשתחר 

 כלי השייט האחר, ובכל ציוד שהוא מלבד מנוע.   בכוח המופעל ע"י צוותה או הצוות של                 
 . 42.3  (i)במנוע יכול שיהיה מותר בהתאם לחוק  בכל אופן, השימוש                 

(i)           במנוע או כל שיטה   הוראות שייט יכולות, בנסיבות שצוינו, להרשות הנעה בשימוש 
 משמעותי בתחרות.   אחרת, ובלבד שהמפרשית אינה משיגה יתרון                

 
 או בדואר על   ,”עולמי שייט“ניתן למצוא באתר האינטרנט של   42 לחוק הערה: פירושים              

 פי בקשה.                         
 

 |                                                                                                                      זיכוי     43
43.1   (a)  המפרשית חוקמפרשית אילצה מפרשית אחרת להפר  ,חוק כאשר כתוצאה מהפרת ,     | 

 |                                                                      על ההפרה שלה.                   תזוכה האחרת                 
           (b)   זכאית, וכתוצאה היא  לו מקום בסימון או מקוםכאשר מפרשית מפליגה בתוך              |    

   | היא מפרה,  מקום בסימון אומקום אותו  אתמתקרית עם מפרשית הנדרשת לתת לה                  
                     |                   , היא תזוכה על ההפרה שלה.    31, או 16, 15, חוק 2 של חלק Aחוק מפרק                  

           c) ) ול או המקום בסימון המקוםבעלת זכות דרך, או מפרשית המפליגה בתחום  מפרשית   |  
                                                                                                                                                                 |          המגע לא גרם נזק או פציעה.                 , אם14, תזוכה על הפרת חוק היא זכאית                 

                                                                                                                                                            | 
                                                                     |  חוק.אינה נדרשת לבצע עונש, ולא תיענש על הפרת אותו  , חוקמפרשית שזוכתה על הפרת    43.2

  בזמן תקריתנשים  וע     44
 

 נש וצוע עיב  44.1
      2אחד או יותר מחלק  מפרשית רשאית לבצע עונש של שני סיבובים כאשר ייתכן והפרה חוק  
     בצע עונש של סיבוב אחד כאשר ייתכן ל . היא רשאיתהתחרתהבמהלך תקרית בזמן ש  
 . לחלופין,   31והפרה את חוק   
 |    וד או כל עונש בעונש ניק על התחרות או הוראות השייט, יכולות לנקוב בשימוש ההודעה  
 |          עונש הסיבוב האחד ועונש שני הסיבובים.  אתאחר, ובמקרה זה, העונש הנקוב יחליף   
 ואולם;       
   (a  )היא אינה צריכה   ,באותה תקרית  31וחוק   2תכן ומפרשית הפרה חוק מחלק כאשר יי 

 . 31על הפרת חוק    לבצע את העונש         

   (b אם  )עונש, זכתה ביתרון   המפרשית גרמה פציעה או נזק רציני, או, למרות שביצעה 
 חוק, עונשה יהיה פרישה.   משמעותי בתחרות או בסדרה בעקבות הפרת          

 



                               סיבוב אחד ושני סיבוביםעונשי   44.2
 תקרית, מפרשית תבצע  ה  לאחרלכשיתאפשר   בברור ממפרשיות אחרות מידלאחר שתתפנה           
 את המספר הנדרש של סיבובים באותו   שתבצע מיד  , בכך בוביםי שני ס עונש סיבוב אחד או         
                                               .כולל סיבוב אחד מול הרוח ואחד עם הרוח הכיוון, כל סיבוב           
 או בסמוך לו, גוף המפרשית יהיה במלואו   נש בקו הגמרומבצעת את הע  כאשר המפרשית          
                                                                                שתגמור.הקו, לפני  של  המסלול  בצד          
 
                                                                                    ניקודנש וע  44.3
  (a)     הסבירה הראשונה לאחר   מנות בהזד קוד ע”י הצגת דגל צהובינש נומפרשית מאמצת ע 

 .                  התקרית           
(b)    גמרהעד ש  צהובה  גלכאשר מפרשית מאמצת עונש ניקוד, היא תמשיך להציג את הד,  

   היא גם תודיעזה  מועדהגמר. ב בקותחרות ה  ועדת  לב תשומתתקרא כדי להסב את  ו           
 ,  הדבר אינו מעשיתקרית. אם אחרת המעורבת בהמפרשית ה זהות עלהתחרות   לוועדת          
 מסגרת מגבלת זמן הערעורים.                       הסבירה הראשונה בזאת בהזדמנות  היא תעשה            

    (c  ניקוד  )שהייתה מקבלת ללא  קוד ייהיה הנ המאמצת עונש ניקוד,   של מפרשית תחרותה 
 אותו העונש, שיורע במספר המקומות המצוין בהודעה על התחרות או בהוראות השייט.            
 " גמרה  מהניקוד של "לא  20%ונש יהיה כאשר מספר המקומות אינו מצוין, הע          
           - DNF( ניקודן של מפרשיות אחרות   0.5, מעוגל למספר השלם הקרוב .)מעוגל למעלה 
 כן ששתי מפרשיות תקבלנה אותו ניקוד. בכל אופן, העונש לא  - לא ישתנה; ייתכן על          
 . DNF -"  גמרה יגרום לניקוד המפרשית להיות גרוע מ "לא           

 עגינה ;התקשרות ;הוצאה מהמים      45 
 שלה. לאחר מכן, היא לא  ההיכון עם אות  רתיקה שלה חבלי המפרשית תצוף ותנותק מ           
 קונים.  ים מפרשים או לצורך תוצמצמים,  וצאתאלא לצורך ה, תוצא מהמים או תיקשר           
 קרקעית. היא תחזיר אליה את העוגן לפני  ההצוות רשאי לעמוד על   לעגון אות היא רשאי            
 שתמשיך בתחרות, אלא אם אינה יכולה לעשות כך.           
             

 אדם אחראי      46
 שרשם את הארגון  שיועד לכך ע"י החבר או ,אדם אחראיעל סיפונה מפרשית יהיה  ל            
 . 75. ראה חוק לתחרות המפרשית            

 
 פינוי אשפה       47

   |   בכל זמן השהייה על לא ישליכו בכוונה אשפה למים. חוק זה חל ואנשי תמיכהמתחרים              
 המים. העונש על הפרת חוק זה יכול שיהיה פחות מפסילה.            

 
 
 

 Bפרק        
 דרישות הקשורות לציוד       

 
 גבלות על ציוד וצוותה     48
 

 בציוד שעליה בעת אות ההיכון שלה. מפרשית תשתמש רק     48.1
 

 או כדי לעזור לאדם או כלי    ,עצו נפא, אלא אם חלה  בכוונה לא יעזובבמפרשית  אף אדם    48.2
 חות, יחזור  כדי לש ב את המפרשית במקרה או. אדם העוזכדי לשחות , אושייט בסכנה           
 הבא.            |  סימוןמחדש את הפלגת המפרשית ללהיות במגע עם המפרשית, לפני שהצוות             

 
 חבלי מעקה   ;מיקום הצוות     49
 

     , למעט מפרשיתל מחוץ המיועד להציב את גופםשהוא מתחרים לא ישתמשו בכל אביזר    49.1
 לירכיים.  רצועות איזון והקשחות הנלבשות מתחת           

 
 כל חלק מגופם   מתחרים לא יציבו ,אחר חוק   או כל כאשר חבלי מעקה נדרשים בחוקי דגם    49.2

 המצוידות    מפרשיותב .נחוצה  פעולה  זמן קצר כדי לבצעל, למעט לחבליםהעליון מחוץ            
 בל המעקה  ח ומתניו בתוך צה ניו החוכשפ היושב  מתחרה ותחתונים,  בלי מעקה עליוניםחב           
 אלא אם חוק דגם   בל המעקה העליון.חל העליון מחוץ  חלק גופו רשאי להוציא את ,התחתון           



 המעקה יהיו מתוחים. אם חוקי הדגם לא   מציינים רפיון מקסימלי, חבלי  אחר חוקאו כל            
 או אחר המפרטים  של חבלי המעקה, הם ימלהמינימלי  הקוטר אתמציינים את החומר או           
 עולמי". שייט" ים פתוח של שייטבתקנות המיוחדות לשר התואמים א           

  
  ”שייט עולמי“באתר נמצאות תקנות אלה   הערה:           

 |                                                                                        לבוש וציוד של מתחרה      50
                                                                                                                                                                         | 

 50.1 (a)    םשקלמהגדלת  למטרת  לבוש או ציוד ו ישאיאו   ולא ילבש מתחרים.                                | 
  (b)     רתמה או  לא כולל, ק"ג 8 -מ לא ישקלו יותר  ,של מתחרה ווציוד  ועל כן, לבוש יתר         | 

 |  הודעה על התחרות, ה  מתחת לברך. חוקי דגם או ולבוש )כולל הנעלה( הנלבש רק ,טרפז           
 | ק"ג. חוקי דגם רשאים לכלול את   10עד   ,גבוה יותראו לקבוע משקל נמוך יותר  יםיכול             
 |      יהיוהמשקל הזה. רתמה או טרפז  בתוך  ,ךהנלבשים מתחת לבר  ולבוש אחר  ההנעלה            
  | , אלא שחוקי דגם יכולים לנקוב במשקלק"ג 2  -מ  יותר   ושקליולא   ,ציפה חיוביתי בעל           
 |                                                 . Hחכנדרש בנספ קבענהת  ותלישק  ק"ג. 4גבוה יותר, עד             

   (c)   במתחרה על טרפז,  רתמת טרפז הנלבשת על ידי מתחרה, שייתכן ותשמש לתמיכה          | 
 |              , המאפשר למתחרה ISO 10862לתקן   עם אבזר לשחרור מהיר, המתאים תהיה           
 |             יבור אחר, בכל זמן. חוק דגם רשאי לשנות חוק זה, כדי ח או מכל  מהוו להתנתק          
 |           חוק דגם אינו רשאי  שאינה כוללת אבזר לשחרור מהיר, אך  טרפז להרשות רתמת          

 
 |                     .ISO  10862שאבזר רתמה לשחרור מהיר, יעמוד בתקן   לשנות את הדרישה          

                                                                                                                                                      | 
 \                                                            . 2023בינואר   1אינו תקף עד    50.1 (c) הערה: חוק            

 
 מפרשיות הנדרשות להצטייד בחבלי מעקה. אינם חלים על  50.1(c) - ו 50.1 (b)חוקים     50.2
 

   נייד נטל      51
 

 לא   , קבוע או נטל משקל מים,. יאוחסן כראוי, כולל מפרשים שאינם מורמים,  כל נטל נייד           
    רצפה, מחיצות אנכיות, דלתות, מדרגות או יציבות. לוחות  איזוןיועברו על מנת לשנות              
 בכל מקרה, מותר   .מפרשיתב  יישארואביזרי התאים  כל ו ,מקומםב יישארו   ,מים ומכלי            
 לרוקן מי שיפולים.             

 
 ח ידני וכ      52

 
 רק  כוונו ויופעלו י ,שיתמפרה גוף להנעות שהנייד, הכלונסאות והתוספות ו  הקבוע ,החיבל            
 . אנשי הצוותבאמצעות הכוח של            

 
 כוך חיצוני יח      53

 מרקם מיוחד של   יהיה לה  ולא מפרשית לא תפלוט או תשחרר כל חומר, כגון פולימרים,           
 מנח ההפלגה. מת המים באת אופי זרי לשפר היכול  צפוי הגוף           

 
 מפרש קדמיקדמיות של  ופינותיתרים קדמיים       54

 כאשר  תוספי ספינקרשל  הלמעט אל ,  מפרש קדמיקדמיות של  ופינותיתרים קדמיים              
 . מפרשיתה בערך בקו האמצע של בעוובקדמית, יק המפרשית לא            

 
    מפרשים כוונוןהרמה ו     55

                                                       
                                                                      לפת מפרשיםהח  55.1

 לפני   ,כווןומ  במלואו נףמושיהיה  יכולחליף ספינקר, מפרש   וא  מפרשי חלוץכאשר מחליפים           
   רק -בעת החלפה למעט  -וכן ראשי אחד,   פן, רק מפרשוורד. בכל איהמוחלף  שהמפרש           
 ו זמנית. ב נפיםמו יויה ,ספינקר אחדמפרש           

 
                                                                מוטות חלוץ   ;מוטות ספינקר  55.2

 עם  בעת סבוב  למעט  פרק זמן, באותו  מושי לוץ אחד יהיה בשרק מוט ספינקר אחד או מוט ח          
     ביותר. לתורן הקדמיבעת השימוש יהיה המוט מחובר   הרוח.           



   
                                                           כוונון מפרשים  55.3

     |       מפרש על פינת או  על מיתרחיצוני  פעיל לחץהמ  נן מעל או דרך אביזראף מפרש לא יכוו          
  |  המפרשית מחוץ לגוף ייפול   אנכי קוכשהמפרשית זקופה,  שממנה, נקודהב  (clew)אחורית           
 |                                                                                                        , אלא ש:           פוןיס האו           

 (a)    מוט חלוץ, ( ללשייט ציוד בחוקי השל מפרש קדמי )כמוגדר אחורית ניתן לחבר פינה       | 
 |                                                                    אינו מונף.                     שמפרש ספינקר ובלבד        
(b)    ומחובר  ,מפרשל מוש רגיליבש כל מפרש יכול להתכוונן אל או מעל מנור הנמצא             | 

                            |                                                                          .מפרשהראש  עליו מורם בקביעות לתורן        
(c)    ;מפרש קדמי יכול שיהיה מחובר למנור שלו, שאינו דורש כוונון בזמן סיבוב מול הרוח |    

 |                                                                                                                                         -ו         
(d)               .מנור של מפרש יכול שיהיה מחובר לעין בסיפון                                                   |                  

                |                                                                                     מפרשים קדמיים וספינקרים  55.4
   |         בחוקי"ספינקר"    -ש קדמי" ו ההגדרות של "מפר ,Gונספח   55  -ו 54למטרות חוקים             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       תהיינה בשימוש.      לשייט,   ציודה            

                                                                                                                                                                                                                                                                         
    |                                        הערה: חוקי ציוד השייט, נמצאים באתר האינטרנט של "שייט עולמי".          

   
 תכנית הפרדת נתיבים  ואורות; אותות ערפל      56
 

   |    בתקנות כאשר היא מצוידת בהתאם, מפרשית תשמיע אותות ערפל ותציג אורות כנדרש     56.1
                                    |          , או תקנות ממשלתיות החלות.     (IRPCAS)התנגשויות בים  הבינלאומיות למניעת             

 
 .IRPCAS  רדת נתיבים של, תכנית הפ10מפרשית תמלא אחר הוראות כלל      56.2

 
 |           שייט"האינטרנט של   באתרנית הפרדת נתיבים, , תכTSנספח  ניתן למצוא את  הערה:            
   | או פרק  Bפרק    ,Aבציינה שפרק  56.2חוק   את עולמי". ההודעה על התחרות יכולה לשנות            
          C   של נספחTS, ים חל.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5ק לח     

       ערעורים, פיצוי, שמיעות, התנהגות      
 בלתי ראויה ועררים      

  
 

 |    טפסים, טופס בקשה בשני הוחלף  ,טופס הערעורים שנכלל בהוצאות קודמות של ספר זה                          
 |       באתר, נמצאים בתבניות שונותהחדשים,  הטפסים לשמיעה וטופס החלטה של שמיעה.            
 |     .  ניתן להורידם sailing.org/racingrules/documents-ב עולמי" שייט " האינטרנט של             
                                                        ולהדפיסם.              

                                                                                                                                  
 |                                 .אינם דורשים טופס מיוחד לשימושחוקי תחרויות השייט   -  לתשומת לב                          

 
 rules@sailing.org. -לשיפור טפסים אלה תתקבלנה בברכה. יש לשלוח הצעות ל הצעות                          

 
 
 

 Aפרק        
 69פי חוק -פעולה על ;פיצוי ;ערעורים      

 
   69פי חוק -רער; זכות לבקש פיצוי או לפעול עלזכות לע      60
 

 רשית רשאית פמ   60.1
       ((a   אלא אם, 31או חוק   2מחלק חוק בטענה להפרת לערער על מפרשית אחרת, אבל לא   

     ;אותהראתה מעורבת בתקרית או  הייתההיא              
       (b)   או פיצוילבקש ; 

         (c)     69.2או  60.3לדווח לוועדת הערעורים, בבקשה לנקוט בפעולה בהתאם לחוק(b)   .       |                                                                      
 

 עדת תחרות רשאית ו    60.2
          ((a   שאינו   ערעורמידע הנובע מבקשה לפיצוי או מר על מפרשית, אבל לא כתוצאה מערעל 

 חוץ מנציג המפרשית עצמה;  ,ניגוד עניינים עםאדם של   תקף, או מדיווח                 
           (b) או  ;פיצוי למפרשית  לבקש 

(c)       69.2או   לחוק פעולה בהתאםלנקוט בהערעורים ולבקש   לוועדת  לדווח(b)                                                       .              
| 

 
 ועדת ערעורים רשאית    60.3

  (a  )שאינו   ערעורממידע הנובע מבקשה לפיצוי או מ ר על מפרשית, אבל לא כתוצאהערעל 
 חוץ מנציג המפרשית עצמה. בכל אופן, היא    ,ניגוד ענייניםעם  אדםשל  תקף, או מדיווח        
 רשאית לערער על מפרשית        
 פציעה או נזק חמור, או   למדה על תקרית בה היא מעורבת, שיכול ותוצאתההיא אם  ( 1)  
 צד  למרות שאינה  היא למדה שהמפרשית, ,תקף  ערעורשמיעה של  כדי אם תוך  ( 2)  

 ;חוקהפרה שויתכן  ,מעורבת בתקריתלשמיעה, הייתה         
   (b  )פיצוי; קרוא לשמיעה כדי לשקולל   

(c)      69.2לחוק לפעול בהתאם(b) או ; 
                        (d)   מבוסס על צפייה   , כשהדבר חוקהפר  תמיכה אישלקרוא לשמיעה כדי לשקול האם 

 שלה או על מידע שהתקבל מכל מקור שהוא, כולל עדות שנלקחה בזמן שמיעה.                   
 

 ועדה טכנית רשאית    60.4
 (a  )שאינו   ערעורו מא  מידע הנובע מבקשה לפיצוימפרשית, אבל לא כתוצאה מר על ערעל 

 מנציג המפרשית עצמה. בכל אופן, היא    חוץ  ,ניגוד ענייניםעם  אדםל ש תקף, או מדיווח        
 תערער על מפרשית אם היא מחליטה שמפרשית או ציוד אישי לא עונים על חוקי דגם או          
 |                                     ;                                                                                          50חוק        



  (bלבקש פיצוי עבור מפרשית; או )   
            (c )60.3.               לחוק פעולה בהתאםלנקוט ב ולבקש   ,הערעורים לוועדת  לדווח(d)        |                                 

|                                                                            
 | או תקנה הנזכרת  69  מפרשית או ועדה אינם רשאים לערער בטענה להפרת חוק בכל אופן,    60.5

                                                                                                                                                       |                                                                    הותר הדבר בתקנה הנדונה.     , אלא אם6בחוק             
                          

 דרישות ערעור      61
                                                                                 

                                                                                   הודעה למעורער    61.1
           (aה  )הראשונה. כאשר הסבירה תודיע למפרשית האחרת בהזדמנות המערערת  מפרשית      |      

 ( ותציג דגל  protest)מתייחס לתקרית באזור התחרות, היא תקרא "ערעור"   ערעורה                
 עד   דגלה. היא תציג את  הראשונה לכל פעולה הסבירה בהזדמנות   אדום באופן בולט               

 ,    . בכל אופןעוד  מתחרה  שאינה               
                                        

 המערערת אינה    נמצאת מעבר לטווח קריאה, המפרשיתם המפרשית האחרת א ( 1)                
 הסבירה   להודיע למפרשית האחרת בהזדמנות חייבת צריכה לקרוא, אבל                       
 ;                                             הראשונה                      

 אינה צריכה להציג דגל  היא   ,טריםמ 6 -גוף המפרשית המערערת פחות מ אם אורך   (2)                
 ;                 אדום                      

 , היא  את המסלול   בהפלגתה(  אם התקרית הייתה שגיאה של המפרשית האחרת 3)                
 אינה צריכה לקרוא או להציג דגל אדום, אבל עליה להודיע למפרשית האחרת לפני                        
                                                                     ;         גמרהאו באפשרות הסבירה הראשונה, לאחר שהמפרשית האחרת                       

 |                   אם בזמן התקרית, היה ברור למפרשית המערערת, שאיש צוות של איזו    (4)                
   |לא חלותמהמפרשיות בסכנה, או שנגרמו פציעה או נזק חמור, הדרישות של חוק זה                       
 |. 61.3ן שבחוק מהז עליה לנסות ולהודיע למפרשית האחרת בתוך מגבלת בל עליה, א                      

                                                 
          (b  אם  )  לערער על מפרשית   מתכוונתהערעורים, או ועדת הועדה הטכנית  ,תחרות הועדת 

 ע לה לאחר התחרות בתוך  תודיבנוגע לתקרית שהועדה ראתה באזור התחרות, היא                 
   .61.3חוק  הזמן של מגבלת                
 |    במקרים אחרים הועדה תודיע למפרשית על כוונתה לערער, בהקדם האפשרי הסביר.                  
                        |     וך מגבלת הזמן, עונה על דרישה זו.     הודעה שפורסמה על לוח ההודעות הרשמי בת                

  
         (c  )60.3 חוקל בהתאם אם ועדת הערעורים מחליטה לערער על מפרשית(a)(2) ,  היא תודיע 

   יםתמשיך כנדרש בחוק, השמיעה הנוכחית   את   בהקדם הסביר האפשרי, תסגור ה ל               
    ביחד. -המקורי והחדש  -ערעורים האת , ותשמע 63 -ו    61.2               

                                                
                                                                              הערעור כנית   61.2
 :בכתב ויזהה היהי ערעור             

         (a) והמעורער  את המערער;  
        (b)  את התקרית                                                                           ; 
       c) )                                                         ;היכן ומתי אירעה התקרית 
        (d)   ושהמערער מאמין שהופר חוק כל ;-                                          
       (e)   .שם נציג המערער                                                                              

 
    לפני השמיעה, ואת  בכל זמן (a)דרישה  למלא את  מולאה, ניתן (b)אם דרישה  ,בכל אופן        
 ניתן גם למלא    (c)את דרישה   אפשר למלא לפני או תוך כדי השמיעה. (e)  -ו (d) דרישות        
 שלמעורער ניתן זמן סביר להתכונן לשמיעה.    לפני או תוך השמיעה, ובלבד        

   
                                                                      הגבלת זמן ערעורים  61.3

    |       על תקרית   ,ערעורים עדתו  ועדה טכנית או  ,תחרותהע"י מפרשית, או ע"י ועדת  ערעור             
     | המצוינתהערעורים זמן   הגבלת במסגרתלמשרד התחרות   יימסרחרות, הת  אזורב נצפתהש            
 |                הזמן היא שעתיים לאחר שהמפרשית הגבלת ,מועד אם לא צוין .שייטה בהוראות           
 |    שעתיים מ  לא יאוחרחרות הת ימסרו למשרד אחרים גמרה. ערעורים האחרונה בתחרות             
 |  אם ישנה מועדה  הערעורים תאריך אתועדת  . הרלוונטיהמידע את  קיבל מערערלאחר שה             
 |                                                                                                            .ן סיבה טובה לעשות כ            



 פיצוי        62
                                                                                                

  ,או אפשרות טענה תתבסס על פיצוי,  או החלטת ועדת ערעורים לשקול לפיצויבקשה     62.1
 ,  שלא באשמתהאו יכול שהורע, הורע בסדרה  בתחרות אושל מפרשית או מיקומה   ניקודהש           
   :ע"י  בצורה משמעותית           

             
 (a)        או   מארגנתה רשות , ועדת הערעורים, התחרות דת או השמטה של וע  בלתי הולמתפעולה 

 הועדה הטכנית של האירוע, אבל לא על ידי החלטת ועדת ערעורים כאשר המפרשית                
 הייתה צד לשמיעה;              

 
       (b  ) וביצעה עונש מתאים  2פעולה של מפרשית שהפרה חוק מחלק   עקבנזק פיזי פציעה או | 

 |     או שנקבע שכשל ,  לשמור מרחק שנדרש ,מתחרה  שאינו שייט או של כלי או נענשה,               
                   |                     או לכלל ממשלתי בעניין זכויות דרך;              IRPCASמלציית להוראות               

 
    (c )  או  ;1.1לחוק  צוותה( בהתאםלהגשת עזרה )מלבד לעצמה או 

                                                                       
    (d )   של אותה מפרשית,   תמיכה  אישפעולה של מפרשית אחרת, או איש צוות או                |   

                                                                |                          .69זהרה בהתאם לחוק  א, או עונש או 2התאם לחוק  נש ב ושתוצאתה ע           
                                        

 ותבהיר את הסיבה להגשתה. אם הבקשה מבוססת על תקרית באזור  ה בכתב הי בקשה ת   62.2
 התחרות, היא תימסר למשרד התחרות במסגרת מגבלת זמן הערעורים או שעתיים לאחר             
 התקרית, המאוחר מביניהם. בקשות אחרות תימסרנה בהקדם הסביר האפשרי לאחר             

 הבקשה. ועדת הערעורים תאריך את המועד אם ישנה  שנודע על הסיבות שגרמו להגשת           
 סיבה טובה לעשות כך. אין צורך בדגל אדום.           

 
(aבכל אופן, ביום האחרון המתוכנן לתחרות, בקשה לפיצוי המבוססת על החלטת וועדת  )  | 

                       |             דקות לאחר שההחלטה פורסמה.                   30 -ערעורים, תימסר לא יאוחר מ      

         
                                                     B פרק       
 מיעות והחלטות ש      

 
 שמיעות      63
 

 דרישות לשמיעה   63.1
,  30.4  ,30.3, 30.2חוקים ב , למעט כמצוין ת ערעורמפרשית או מתחרה לא ייענשו ללא שמיע 

64.4(d), 64.5(b)  ,64.6, 69,  78.2 ,A5.1  ו- P2  .שמיעה.  ללא תינתןלא   פיצויעל  החלטה
 חרות, אלא   שנמסרו למשרד הת והבקשות לפיצוי  הערעורים ת כל א  תשמע הערעורים ועדת

 או בקשה להימשך.  ערעוראם היא הרשתה ל  
 

 ; זמן לצדדים להתכונן זמן ומקום השמיעה   63.2
       |      או   הערעור   מידע עלה השמיעה,  ומקום  מועדתימסר הודעה על   שמיעהלהצדדים   לכל 

  |        להם זמן סביר להתכונן לשמיעה.   יינתןו היה זמין עבורם, או הטענות, י  פיצוי הבקשה ל
       |         מיעות נובעות מאותה תקרית, או מתקריות קשורות קרובות ש כאשר שתיים או יותר

 |        המתנהלת בהתאם  ן יכולות להישמע במאוחד, בשמיעה אחת. ואולם, שמיעהה אוד,מ
 |                                                                 , לא תאוחד עם כל סוג של שמיעה אחרת.69לחוק  

 
 זכות להיות נוכח   63.3
 

(a  )ת.  יוכל העדו  שמיעת הזכות להיות נוכח במשך זמןלשמיעה, עומדת   צד   לנציג של כל 
   שהיו עלמי   יהיוהמפרשיות  , נציגי4או  3, 2מחלקים חוק  תהפר נטענת   בערעורכאשר       
 אחרת. כל   להחליטטובה  סיבה הערעורים לוועדתאלא אם יש עת התקרית, ב הסיפון      
 . כשהוא מעיד הערעורים, לא יהיה נוכח, אלא בוועדת  עד, למעט חבר      

 



     (b)  זאת להמשיך   בכל רשאיתהערעורים ועדת  לשמיעה לא מופיע לשמיעה,  צדאם 
 מחדש את השמיעה.  לפתוח רשאית, הועדה  באופן בלתי נמנע נעדרהצד  . אםבשמיעה            

 
 ניגוד עניינים    63.4

     (a  ) צדכשהוא מודע לכך.  מיד ניגוד עניינים יצהיר על כל אפשרות שלערעורים  בוועדתחבר   
 יביע התנגדות מוקדם   ,ניגוד ענייניםיש   הערעורים  בוועדתחבר ל עה המאמין ש לשמי            
 הכתוב   של חבר בוועדת ערעורים, תיכלל במידע ניגוד ענייניםהצהרה על  ככל האפשר.           
 .  65.2הניתן בהתאם לחוק              

  (b)  לא יהיה חבר של הוועדה לשמיעה, אלא   ,ניגוד ענייניםחבר בוועדת ערעורים הנמצא ב 
 אם:           
 הסכימו לכך, או  צדדים(  כל ה1)            
                                  אינו משמעותי. ניגוד הענייניםש(  וועדת הערעורים מחליטה  2)            

    (c)    ערעורים תשקול את דעתם  ה  הוא משמעותי, וועדת עניינים ניגודכאשר מחליטים באם 
 , רמת הניגוד, רמת האירוע, החשיבות לכל צד, והנראות הכללית של צדדיםשל ה           
 הגינות.              

     (d)    או לאירועים אחרים המצוינים ע"י  ”שייט עולמי “למרות זאת, לאירועים מרכזיים של , 
 לא  ,ניגוד ענייניםאינו חל, ואדם שיש לו  (b)63.4הרשות הלאומית של האירוע, חוק             

 יהיה חבר בוועדת הערעורים.             
 

 בקשה לפיצויה או  הערעור וקףת   63.5
 אם  החליט לנחוצה כדי לה תגבה כל עדות שהיא חושבתועדת הערעורים   ,השמיעהבתחילת            
      ,פיםתק או הבקשה הערעור  מולאו, הןאם  .מולאו לבקשה לפיצויאו   לערעור  כל הדרישות           
 או הבקשה אינם תקפים,                                                                    ערעור הועדה תכריז כי ה ,מולאו לא משך. אם יוהשמיעה ת             
 , הועדה תקבע גם האם  (1)(a)60.3פי חוק -נעשה על  הערעוראם    .השמיעהותסגור את             
 , השמיעה  נגרמו אם לארציני כתוצאה מהתקרית הנדונה. פציעה או נזק נגרמו לא   אונגרמו             
   תיסגר.           

  
 עובדות ומציאת  יית עדותגב   63.6

            (a  ) שמיעה הנוכחים ב הצדדים  , כולל עדות שמיעה, שלעדותה ועדת הערעורים תגבה את  | 
 | בכל אופן, הועדה רשאית שלא לכלול  .צהתמצא לנחו אחרת שהיא ועדות ,ושל עדיהם                 
     |                 עדות שהיא חושבת שהיא לא רלוונטית או חוזרת על עצמה שלא לצורך.                       

           (b   ) נוכחים,   צדדיםבדה זאת  בעת שהיציין עושראה את התקרית   בוועדת הערעוריםחבר 
                                                                                רשאי לתת עדות.ו                   

            (c)   תן עדות. ו נה  רשאי לחקור כל אדם ,שמיעהב הנוכח דצ                                                                 
            (d)   מצאתאת המשקל שהיא חושבת למתאים לעדות שהוצגה,  הועדה תיתן  לאחר מכן     | 

 |                                                                      החלטתה. את עליהן  את העובדות ותבסס                   
 
 

 סתירה בין חוקים    63.7
 וועדת הערעורים,  לפני החלטת להיפתר שחייבת  או יותר, יםחוק שני  בין אם ישנה סתירה           
     לכל המפרשיות ייתן את התוצאה ההוגנת ביותר  שיא מאמינה שה חוקאת ה הועדה תחיל            
         הוראות   חל רק אם הסתירה היא בין חוקים בהודעה על התחרות,  63.7חוק   המושפעות.            
 .  חוקשל הגדרת  (g)  השייט, או מסמך מבין אלה החלים על האירוע עפ"י ס"ק            

 
                                 מאירועים שוניםשמיעות בין צדדים    63.8

 ישמע  ת ,רשויות מארגנות שונות ע"ימאירועים שונים המנוהלים  צדדיםהמערבת   שמיעה           
     המקובלת על רשויות אלה. ערעוריםע"י ועדת              

     

 אנשי תמיכה  – (d)60.3 שמיעות בהתאם לחוק  63.9
 |         , היא תמלא מיד(d)60.3 אם ועדת הערעורים מחליטה לקרוא לשמיעה בהתאם לחוק          
 |            יהיה   צדדים, ובלבד שהמידע שניתן ל63.6  -ו  63.4, 63.3, 63.2אחר הנהלים בחוקים            
                       |  הנטענת, וועדת הערעורים רשאית למנות אדם כדי להציג את הטענה. של ההפרה הפרטים           

|                                
 
 



 החלטות      64
                                                                                                        

  רמת ההוכחה, החלטות הרוב ובקשות לסווג מחדש   64.1
                                                                           

     (a ועדת הערעור  )ההסתברויות, אלא אם נאמר  ים תקבל את החלטותיה בהתבסס על מאזן| 
                               |אחרת בחוק שנטען שהופר.                                                                                                           

    (bהחלטות ועדת הערעורים תהיינ  )ה בהצבעה ברוב רגיל של כל החברים. כאשר ישנו שוויון| 
                                                                           |              בהצבעה שהתקיימה, יושב הראש רשאי להצביע בקול נוסף.                                          

    (c ועדת  )סוג אחר של בקשה,  לפיצוי או בקשה ערעור,הערעורים תמשיך עם כל מקרה, כ    | 
 | בהתבסס על המידע הכתוב בבקשה או בטענה, ועל העדות בזמן השמיעה. הדבר יאפשר           
                                                        |                                                                לשנות את סוג המקרה, במקרה הצורך.                       
 

  נשיםעו   64.2
 

 ,  חוק  הפרה ,ערעורשמיעה של ל צד שהיא  ,כאשר ועדת הערעורים מחליטה שמפרשית           
 וזכר  אאם  בין נש יוטלואחר חל. ע נשואלא אם ע ,אותהל ותפסהיא  והיא אינה מזוכה,            
 , עונשה  מתחרהכאשר אינה   חוק  ם לאו. אם מפרשית הפרה אבערעור החוק החל, ובין            
                                                                    תחרות הסמוכה ביותר בזמן למועד התקרית. בכל אופן,                                                                              ב יוחל            
           (a)   לחוק זה, אלא אם   , היא לא תיענש עוד בהתאםאם מפרשית אימצה עונש מתאים 

 שהפרה, הוא פסילה שאינה ניתנת לזריקה מתוצאת הסדרה שלה.             חוקהעונש על ה                   
   (b)     חל.                                                               36אם תחרות מוזנקת מחדש או חוזרים עליה, חוק 

 
                                                            פיצויהחלטות על   64.3

   , היא תגיע  62 וקלח  בהתאם לפיצויזכאית  כאשר ועדת הערעורים מחליטה שמפרשית           
 .  פיצוי ובין אם לאו  קשויאם ב  בין ,תושפענהלגבי כל המפרשיות שהאפשר  להסדר הוגן ככל          
   לכמה דוגמאות( או זמני גמר של A9)ראה חוק   ניקודתאמת ה ה   שיהיההסדר זה יכול            
 ספק   יש כאשראחר.  או כל הסדר, התוצאות בעינן השארתהתחרות,  ביטולמפרשיות,           
    דרה, במיוחד לפנייס  ת או, לגבי התחרוסדרה של כל  תוצאות אפשריותאו ל לעובדות  בקשר          
תגבה עדות ממקורות מתאימים. ערעורים ההתחרות, ועדת   ביטול           
  

 ם בנוגע לחוקי דגם החלטות על ערעורי   64.4
    (a  ) בחוקי הדגםמעבר למותר בהתאם למצוין כאשר ועדת הערעורים מצאה שסטיות,  

   יא לא תעניש אותה.ההמפרשית,  ביצועיואינן משפרות את  ,או בלאי רגיל נגרמו מנזק           
   הערעוריםועדת   , למעט כאשר נהוקתעד שהסטיות ת   שוב תתחרה  לא המפרשיתואולם,             
 סבירה לעשות זאת.  הזדמנות ,הייתה  או לא ,מחליטה שאין          

 
    (b  ) את שאלותיה יחד   תפנה דגם, היאהערעורים ספק לגבי משמעות חוק  יש לוועדתכאשר 

 החוק. בקבלת החלטתה, תהיה   רושילרשות האחראית פ רלוונטיות,ה  ובדותעם הע             
 תשובת אותה רשות. כפופה הועדה            

 

    (c  ) הפרה את   שהמפרשית וועדת הערעורים מחליטה פי חוק דגם, -על נענשת כאשר מפרשית 
 על כל התחרויות  שיוטל עונש יכול ה   אירוע,ה ובתחרויות קודמות באות גם חוק  אותו            
 נוסף. ערעוראין צורך ב האלה.           

 
   (dכאשר מפרשית שנענשה על  ) - ,פי חוק דגם, מצהירה בכתב, שהיא מתכוונת להגיש ערר 

 היא רשאית להתחרות בתחרויות עוקבות, בלי שינויים במפרשית. ואולם, אם היא לא           
 תגיש ערר, או שהערר יוחלט נגדה, היא תיפסל ללא שמיעה נוספת מכל התחרויות          

 בהן השתתפה.      העוקבות            
                                                                                                           

         (e עלויות  ) אלא   ,המפסיד  הצד ע"י דגם, תשולמנה  חוק הקשור ל  מערעור  מדידה הנובעות 
      מחליטה אחרת.אם ועדת הערעורים                

                                  
 
 
 
 



                                                     החלטות הנוגעות לאנשי תמיכה  64.5
(a)   לשמיעה בהתאם לחוק  צדשהוא  איש תמיכהכאשר וועדת ערעורים מחליטה ש           |  

        60.3(d)   היא רשאית:                    חוק, הפר 69או ,                                                         | 
                                                                                                                   

           |                                                                                                        (  לתת אזהרה,        1)      
 |   זכויות או הטבות,  לכ , או לשלולתחרות המאתר הרחיק את האדם מהאירוע או  (  ל 2)      

                                   |                                   .       חוקיםלנקוט בכל פעולה אחרת שבסמכותה כמצוין ב  או             
                                                                                                                                                                                                                           

(b ) 60.3בהתאם לחוק  לשמיעה צד ועדת הערעורים רשאית גם להעניש מפרשית שהיא(d) | 
 |   בתחרות  ידי שינוי ניקוד המפרשית- על  ,תמיכה  אישעל ידי  חוק, בגין הפרה של  69או        
                                                                                                                                                                |                                            -הערעורים מחליטה שסילה, כאשר ועדת פ אחת, עד, וכולל,       

                                                                                |          , אואיש התמיכה   חרותי כתוצאה מההפרה שלה ביתרון תתזכ (  ייתכן והמפרשית1) 
 |               הזהירה בכתב את   הערעורים עדתוו שהפרה נוספת לאחר  ביצע איש התמיכה(  2) 

                                                             |                                                 שייתכן ויוטל עונש.המפרשית, בהמשך לשמיעה קודמת,        

                                                         עונשים עם שקול דעת   64.6
 |        -עונששל חוק  הפרה שהיא ,זמן ערעורים הגבלתבתוך תחום  מדווחת מפרשיתכאשר           
 |               העובדות  גביתם לאחר המתאיעל העונש  דעת, ועדת הערעורים תחליט -שקולשב           
                                               |                            .ראוי לגבות מהם עדותעדים אחרים שהיא מחליטה שמהמפרשית ומכל            

     
 הודעה לצדדים ואחרים      65
 

 לשמיעה על העובדות    צדדיםלאחר שהגיעה להחלטתה, ועדת הערעורים תודיע מיד ל   65.1
 שניתן.  פיצוי שהוטלו או העונשיםכל , ולה ההחלטה, הסיבות החלים, חוקיםשנמצאו, ה           

 
 בכתב מועדת  לשמיעה זכאי לקבל את המידע דלעיל בכתב, ובלבד שביקש זאת צד    65.2

 הערעורים, לא יאוחר משבעה ימים לאחר שהודע לו על  ההחלטה. הוועדה תספק במקרה              
 ת ערוך או מאושר ע"י  זה מיד, את המידע, כולל, כאשר הדבר רלוונטי, תרשים של התקרי           
 הוועדה.             

 
 |    כולל שמיעה בהתאם  אלא אם ישנה סיבה טובה שלא לעשות כן, הרי לאחר כל שמיעה,   65.3

 |. ועדת הערעורים 65.1, וועדת הערעורים רשאית לפרסם את המידע שנכלל בחוק  69לחוק            
 |       .                                                                 צדדיםרשאית להורות שהמידע יהיה חסוי ל          

 
 שלח את המידע דלעיל  תהיא  , דגםלחוק   בהתאם מענישה מפרשית  ערעוריםכאשר ועדת ה    65.4

 הרלוונטיות של חוקי הדגם.  ת יולרשו          
 

 פתיחת שמיעה מחדש     66
 

 יתכן ועשתה טעות  שמחליטה היא  כאשר ,שמיעה פתוח מחדשועדת הערעורים רשאית ל   66.1
   פתחזמן סביר. היא ת תוך נמצאה זמינהעדות משמעותית חדשה    כאשר  או משמעותית,          
                                                                               .R5  או  71.2לחוק התאם ב לאומית ה  רשותה  לכך ע"י תידרש  כאשרשמיעה מחדש           

 
 |הודע לו על לאחר ש  שעות 24 -מ  לא יאוחר,  פתיחה מחדשבכתב רשאי לבקש  שמיעהל צד   66.2

                                                                                           ההחלטה.            
           (a)  הבקשה, תימסר לתחרות המתוכנן האחרון  ואולם, ביום:   

 קיבל הודעה על ההחלטה ביום   המבקש  צד(  בתוך הגבלת זמן ערעורים, אם ה1)                 
 הקודם;                       

 באותו היום. ,על ההחלטהקיבל הודעה  צדדקות לאחר שה 30וחר מ לא יא (   2)                 
 

 |          קשה לפתיחה נשקלת, או ועדת הערעורים תשקול את כל הבקשות לפתיחה. כאשר ב   66.3
 |                                                                  השמיעה נפתחת,                                                               

         (a)  יהיו, אם הדבר  ערעוריםכאשר הבקשה מתבססת רק על עדות חדשה, רוב חברי ועדת ה|   
            |                                                                                         אפשרי, חברי הועדה המקורית.                



         (b)   כאשר הבקשה מתבססת על שגיאה משמעותית, וועדת הערעורים תכלול, ככל שהדבר |   
                                                  |                                                              אפשרי, לפחות חבר חדש אחד.                                            

 
 דמי פיצויים        67
 

    , אם ישנן, של נחיותהה פי -לע  וסדרת שהוא, חוק  מהפרת כל  עולהה  הפיצויים  דמי  שאלת           
 הלאומית. הרשות              

 
 . 68הערה: אין חוק             

 
 

 

   Cפרק        
                                                                                                                                             בלתי ראויההתנהגות        

 
 התנהגות בלתי ראויה     69
 

 התחייבות שלא לבצע התנהגות בלתי ראויה; החלטה   69.1
            (a)   התנהגות בלתי ראויה.  , לא יבצעו פעולה שלתמיכה מתחרה, בעל מפרשית או איש 
            (b)    :התנהגות בלתי ראויה היא 

 ספורטיבית נאותה,   (  התנהגות שהיא הפרה של נימוסים טובים, הפרה של התנהגות  1)                  
 או התנהגות לא אתית;  או                        

 (  התנהגות שיכולה להוציא, או הוציאה, שם רע לספורט. 2)                  
             (c)  69.1טענה להפרה של חוק(a) הדבר לא יהיה עילה   .69, תיפתר בהתאם להוראות חוק| 

                                                                               אינו חל.                          63.1וחוק  ערעור ל                  
 

         פעולה ע"י ועדת ערעורים                                                                                                           69.2
             (a)   פי חוק זה, תהיה בת שלושה חברים לפחות.-וועדת ערעורים הפועלת על 

 
            (b)    כולל מעדות  , מכל מקור שהתקבלמידע  ה או מועדת ערעורים, מצפיה שלכאשר 

 , היא  (a)69.1הפר את הוראות חוק   אדםשיתכן ושנמסרה בזמן שמיעה, מאמינה                   
 תחליט האם לקרוא לשמיעה אם לאו.                   

 
            (c)  ה, היא  כאשר וועדת הערעורים זקוקה למידע נוסף כדי להחליט באם לקרוא לשמיע 

 תשקול מינוי של אדם אחד או כמה, כדי לערוך חקירה. חוקרים אלה לא יהיו חברי                    
 וועדת הערעורים שתחליט בעניין.                    

 
         (d)    כאשר מתמנה חוקר, כל מידע רלוונטי שהוא אוסף, חיובי או שלילי, יימסר לוועדת 

 הערעורים, ואם ועדת הערעורים מחליטה לקרוא לשמיעה, יימסר גם לצדדים.                
 

          (e)   אם וועדת הערעורים מחליטה לקרוא לשמיעה, היא תודיע מיד כתב לאדם על ההפרה 
                      | ,63.4, (a)63.3 ,63.2ים  תמלא אחר הנהלים בחוקוהנטענת, ועל הזמן ומקום השמיעה,                  
 |                , למעט ש:                                                               66  -ו 65.3,  65.2 ,65.1, 63.6                

 
   , אפשר אז שוועדת הערעורים תמנה אדם ”שייט עולמי“(  אלא אם התמנה אדם ע"י 1)               
 להציג את הטענה.                         
 פי חוק זה, רשאי שיהיה לו איתו יועץ ונציג, הרשאים  -(  אדם שנטענה נגדו טענה על2)               

 לפעול מטעמו.                      
           (f)   אם האדם 

 |        הערעורים (  מספק סיבה טובה מדוע אינו יכול לבוא לשמיעה בזמן שנקבע, וועדת1)               
 |                                                                       תקבע מועד חדש; או                                                    

 רשאית לנהל את   (  אינו מספק סיבה טובה ולא מופיע לשמיעה, ועדת הערעורים2)               
 השמיעה ללא נוכחותו.                        

 



(g)          של וועדת הערעורים,   רף ההוכחה שישתמשו בו, יהיה המבחן של נוחות שביעות הרצון 
 . בכל אופן, אם רף ההוכחה  הנטענת  בלתי ראויהההתנהגות הומרת  חבחשבון ת באוכשמ                
 בסתירה לחוקי המדינה, הרשות הלאומית רשאית, באישור של "שייט   בחוק זה עומד                
 עולמי", לשנות זאת, עם הנחיות לחוק זה.                 

 
         (h)  69.1  חוקאת הפרו  ,תמפרשי  כאשר וועדת הערעורים מחליטה שמתחרה או בעל(a)  , 

 : הבאות  הפעולותהיא רשאית לנקוט באחת או יותר מ                 
 (  לתת אזהרה;1)                             
 (  לשנות את ניקוד המפרשית בתחרות אחת או יותר, לרבות פסילה)ות( שאפשר או אי  2)                             

 אפשר לזרוק מניקוד הסדרה שלה;                                  
 -  ו כויות או הטבות; זתחרות, או לשלול כל  ה מאתראת האדם מהאירוע או  (  להרחיק3)                             

 . חוקים(  לנקוט בכל פעולה אחרת שבסמכותה כמצוין ב4)                             

           (i)  69.1חוק  הפר את הוראותאיש תמיכה  כאשר וועדת הערעורים מחליטה ש(a)  חוק , 
 יחול.  64.5                

                      (j)  :אם וועדת הערעורים 
 אחד; DNE (  מטילה עונש הגדול מ1)                             
 (  מרחיקה את האדם מהאירוע או מאתר התחרות; או 2)                             
 אחר שהיא מוצאת לראוי, היא תדווח על ממצאיה, לרבות העובדות    בכל מקרה(  3)                

 לאומית של האדם, או, באירועים הסקנות וההחלטה, לרשות  שנמצאו, המ                      
 . אם  ”שייט עולמי” - , ל”שייט עולמי“ בינלאומיים מסוימים המצוינים בתקנות                       
 ובדה זו והסיבות  ע, הדו"ח יכלול גם (2)(f)69.2פי חוק -וועדת הערעורים פעלה על                      
 לכך.                       

     (k)        אם וועדת הערעורים מחליטה שלא לערוך את השמיעה ללא נוכחות האדם, או אם    
 וועדת הערעורים עזבה כבר את מקום האירוע, והתקבל דו"ח הטוען להפרת חוק                   
                69.1(a)איות למנות את אותה וועדת  , וועדת התחרות או הרשות המארגנת, רש 
 ערעורים או ועדת ערעורים חדשה, כדי להמשיך בהתאם לחוק זה. אם אין זה מעשי                   
 לוועדת הערעורים לערוך שמיעה, היא תאסוף את כל המידע המצוי, ואם הטענה נראית                   
 של האדם, או, באירועים בינלאומיים מסוימים  מוצדקת, תכין דו"ח לרשות הלאומית                  
 המצוינים בתקנות "שייט העולמי", ל"שייט העולמי".                  

 
 ”שייט עולמי“פעולה ע"י רשות לאומית ושל    69.3

 החלים,   ”ולמי ע שייט “סמכויות המשמעת, נהלים ואחריות, של רשויות לאומיות ושל             
 , רשאים  ”שייט עולמי” -. רשויות לאומיות ו”שייט עולמי“בקוד המשמעת של  מצוינים           
 שעיית כשירות, בהתאם לקוד זה.הלהטיל עונשים נוספים, כולל             

 
 

 

   Dפרק        
 עררים       

 
 עררים ובקשות לרשות לאומית       70
 

70.1   (a)    לשמיעה רשאי לערור על החלטת   צד, 70.5חוק פי -עלבתנאי שהזכות לערר לא נשללה 
 . עובדות שנמצאוה לע אבל לא ערעורים או נהליה,  ועדת                   

(b)            63.1חוק ידי -עלמפרשית רשאית לערור כאשר נשללת ממנה שמיעה הנדרשת. 
  

 החלטתה. לקון ישור או ת ילבקש אועדת ערעורים רשאית    70.2    
 

 , יישלחו לרשות  70.2, או בקשה של וועדת ערעורים בהתאם לחוק  70.1ערר בהתאם לחוק     70.3
    . בכל אופן, אם מפרשיות 89.1פי חוק - הלאומית שאליה קשורה הרשות המארגנת, על           
 , ערר או בקשה יישלחו  מתחרותתעבורנה במים של יותר מרשות לאומית אחת בזמן שהן           
    |    לאומית שבה ממוקם קו הגמר, אלא אם הוראות השייט תציינה רשות לאומית   לרשותה          
 |                                                                   אחרת.                                                                              

 
 



 לא  , בתנאי שחוקיםרשאים לבקש פרוש ל, לאומיתהמסונף לרשות    מועדון או ארגון אחר   70.4
 הפרוש לא ישמש לשנות   .ייתכן ויעררו עליהםשאו בקשה לפיצוי   רערעו  אףמעורב בכך            
 . החלטה קודמת של ועדת הערעורים           

 
    | ,יתר על כן. Nלנספח התאם שמונה ב חבר שופטים בינלאומישל ערר על החלטות א יהיה ל   70.5

 |        ,שלליכולה להי, הזכות לערר כך מציינות שייטהוראות ה  ואהתחרות   ההודעה על  אם          
 |                                                                                                                                 -  ש בתנאי          
          
         (a)   או   ,רועיאשל הבא   לשלב  לעלותמפרשית קובעת ל להחליט מיד על תוצאות תחרות ה יש 

 |                        ;נוהל כזה(ל דרוש  קבוע שאישורהל  רשאיתלאומית  )רשותעוקב רוע  י אב                
         (b)   למפרשיות הנרשמות על ידירק  הפתוח, רוע מסוים יעבור א אישרה זאתרשות לאומית |     

 |   נף לאותה רשות לאומית, חבר בארגון המסונף לאותה רשות לאומית, או ארגון המסו                 
 |                                                                                -חבר אישי באותה רשות לאומית; או                 

         (c)  רוע מסוים, בתנאי  ילאזאת  אישרה "שייט עולמי"לאחר התייעצות עם   ,רשות לאומית 
 של ועדת הערעורים   חברים  שרק שני אלא ,N  נספחב  כנדרש הת מונ ועדת הערעורים ו ש                
   נדרשים להיות שופטים בינלאומיים.                

 
   .R נספחכאמור בעררים ובקשות יהיו    70.6

 

 החלטות רשות לאומית     71
 

 ל חלק בדיון או  כ ייקח לא   ,הערעורים וועדת בחבר שהיה  או ניגוד ענייניםהנמצא באדם     71.1              
 . תיקוןשור או יבקשה לא  לע ערר או על   בהחלטה          

 
 , כולל החלטה  ועדת ערעורים ה שלהרשות הלאומית רשאית לאשר, לשנות או להפוך החלט     71.2

 ששמיעה    . לחלופין, הרשות הלאומית רשאית להורות 69על תקפות או החלטה לגבי חוק             
 כאשר  תיפתח מחדש, או ששמיעה חדשה תיערך ע"י אותה ועדת ערעורים או ועדה אחרת.            
 וועדת רשות הלאומית מחליטה שתיערך שמיעה חדשה, היא רשאית למנות את ה            
 הערעורים.              

 
 מחליטה שמפרשית   הלאומית  הרשות ,כאשר מהעובדות שנמצאו ע"י ועדת הערעורים     71.3             

 אם   בין, היא תעניש אותה, ואינה מזוכה חוק  הפרה  של ערעור,  לשמיעה   צד שהייתה            
 , ובין אם לאו. הערעוריםהחלטת ועדת ב  הוזכרו ,זה  חוקמפרשית זו או             

 
    אומית תשלח את החלטתה בכתב לכלהל  החלטת הרשות הלאומית תהיה סופית. הרשות   71.4        

 ועדת הערעורים, אשר יהיו כפופים להחלטה. ו ול  שמיעה,ל צדדיםה           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   6ק לח     



     ___________________וכשירותהרשמה      
 
 
 הרשמה לאירוע      75
 

    | רשםי. היא ת אירועהמארגנת של ה , מפרשית תעמוד בדרישות הרשותאירוערשם לילה כדי            
 |                                                                             :                                                              ע"י          

          (a)   שייט עולמי “-החברה ב   לאומית חבר במועדון או ארגון אחר המסונף לרשות”   , 
                (b)  רגון כזה, או מועדון או א 

              (c)  שייט עולמי“החברה ב  חבר של רשות לאומית ”. 
 

 מתחריםאו של מפרשיות  הרחקה     76
 

 של מפרשית או   רישוםלבטל  או דחותת לורשאי  ,הרשות המארגנת או ועדת התחרות   76.1
   נוק של התחרותיבתנאי שתעשה זאת לפני הזו, 76.3ק לחו כפוףבמתחרה,  הרחיקל           
 לבקשתה, המפרשית תקבל מיד בכתב, את הסיבה.   הסיבה לכך.  ותציין את ,הראשונה           
 המפרשית רשאית לבקש פיצוי אם היא סבורה שהדחיה או ההרחקה אינם הוגנים.            

 
 או תרחיק   ,של מפרשית ועדת התחרות, לא תדחה או תבטל רישוםהרשות המארגנת או    76.2

   לבד שהמפרשית או המתחרה עומדים בהוראות קוד הפרסום שלמתחרה בגלל פרסום, וב          
 . ”שייט עולמי“           

 
   ,הרשמה במסגרת המכסה המאושרת  או תבוטל כל דחהלא ת ,תויבשבאליפויות עולם ו     76.3

 )או  דגם הרלוונטית של "שייט עולמי" שור של התאחדות היהאתחילה את  לקבל מבלי          
 , או של "שייט עולמי". (ם פתוחהועדה לתחרויות י           

 
 הוי על מפרשים זי     77

 ותיות לאום ומספרים על  א  דגם,הסמל את  מגדירותה Gדרישות נספח  מלא אחר מפרשית ת          
 מפרשים.           

 
תעודות רישום ;ציות לחוקי דגם      78

   
 הדגם   חוקי עונה על שהמפרשית וודאו י  ,אחראי וכל אדם יהבעל, מתחרהבזמן שמפרשית     78.1 

 המפרשית גם  הינן בתוקף. בנוסף,   ווג שלה, אם ישנן,יותעודת המדידה או תעודת הס  ,שלה          
 השייט.   ההודעה על התחרות או הוראות  תעמוד במועדים אחרים, שצוינו בחוקי הדגם,          

 
   לפני שמפרשית תקיפה או אימות דבר קיומה, תעודת מדידה  הצגתדורש  חוק  כאשר    78.2

 ועדת התחרות  וש בתנאי , התחרותרשאית ל המפרשית ואין אפשרות לעשות זאת,,  מתחרה           
 המפרשית תציג את   .פה קיימתיקת שתעודה ,הצהרה חתומה ע"י האדם האחראיקיבלה            
   |     היום   התעודה או תדאג לכך שהימצאותה תאומת ע"י  וועדת התחרות, לפני הזינוק של            
      |     האחרון של האירוע, או של הסדרה הראשונה, המוקדם מביניהם. העונש על הפרת חוק             
                                                                                                                 |                                                                 התחרויות באירוע.   יהיה פסילה ללא שמיעה מכל            

  
 סיווג     79

 |    תחרים חייבים לענות מהכל  או יינים שחלקמצ  ,אם ההודעה על התחרות או חוקי הדגם          
                                      |       .              ”שייט עולמי “דרישות סיווג, הסיווג ייערך כמצוין בקוד סיווג שייטים של  על          

  
 שונה  ושמועד אירוע      80  

 כאשר מועד של אירוע שונה לתאריכים אחרים מאלה המצוינים בהודעה על התחרות, כל           
 המפרשיות שנרשמו תקבלנה הודעה על כך. וועדת התחרות רשאית לקבל הרשמות חדשות           
 העומדות בכל הדרישות להרשמה, מלבד המועד האחרון המקורי להרשמה.          

 
 



 7ק לח      

 ארגון תחרות     
 

 
 
 ם  ם לחוקינויייש       85
 

   ,חוקויציין את השינוי. שינוי ל  ,חוקיתייחס במפורש ל חוקשינוי ל   85.1
 , או מחיקה של כולו או חלקו. לחוקכולל תוספת           

   
 הבאים, יכול שייעשה רק כמצוין להלן.  חוקיםשינוי לאחד מסוגי ה    85.2

 
                                                 ישונה רק אם הותר ע"י                                          סוג החוק          

 ------------------------------------------------------ 
             |                                                               86חוק        חוק תחרות                                                            
 |                                                         חוק בקוד של “שייט עולמי”                                    חוק בקוד  
 |                                                          88.2חוק       הנחיות רשות לאומית                                           
 |                                                             87חוק              חוק דגם                                                          
 |                                                     (b)89.2חוק         חוק בהודעה על התחרות                                     
 |                                                     90.2(cחוק )        חוק בהוראות השייט                                           
       |                                           חוק במסמך עצמו     חוק בכל מסמך אחר החל באירוע                        

                                                              
 

     שינויים לחוקי התחרויות     86             
  

    ן:, או כדלהלחוק עצמוחוק תחרות לא ישונה אלא אם הותר הדבר ב    86.1
 

         (a)   העקרונות   ;אבל לא את ההגדרות רשות לאומית רשאיות לשנות חוק תחרות,נחיות  ה   | 
 |     , 71, 70, 69, 63.4, 50,  47, 43, 42 יםחוק  ;7או   2, 1 יםחלק ; חוק במבואהבסיסיים;                 
                      |  ; או חוק  N  או Hנספח  ;  מהחוקים האלה חד המשנה א נספחשל  חוק; 79או   76.3 ,75                
 |                                 .                                      6.1המצוין בחוק   ”שייט עולמי“של בקוד                 

 
           ((b    76.1חוק   אבל לא ,לשנות חוק תחרותרשאיות   שייטהוראות ההודעה על התחרות או 

 .(a)86.1, או חוק המצוין בחוק R נספח,  76.2או                 
 

       (c)      55 - ו 54 ,53, 52 ,51 ,49, 42 תחרות לשנות רק חוקי  רשאיםחוקי דגם  .                        |                                                                   
                                                                                                               

   28.1.3וגבלות )ראה תקנה מנסיבות ב,  רשאי"שייט העולמי" , 86.1חוק על אף האמור ב   86.2
 ירוע בינלאומי מסוים. האישור  נויים לחוקי התחרות לא ילאשר ש ,(לתקנות "שייט עולמי"           
 |        בהוראות  וא התחרות  ובהודעה על  ,רועילרשות המארגנת של האאישור  מכתב בין יצו           
 |                                                                 .פורסם על לוח ההודעות הרשמי והמכתב י  ,שייטה           

 
 וקים ישונו כדי  תחולנה, אם ח  לא 86.1הרי ההגבלות בחוק  , כך קובעת רשות לאומית אם   86.3

 דרוש  לפתח או לנסות הצעות לחוקים. הרשות הלאומית רשאית לקבוע כי אישורה          
 ים כאלה. שינוי ל          

 
 שינויים לחוקי דגם      87              
 | , את השינוימתירים רק כאשר חוקי הדגם  ,דגםחוק ת לשנות ההודעה על התחרות רשאי                         

 מוצג על לוח ההודעות הרשמי. , אישור בכתב של התאחדות הדגם לשינויאו כאשר           
 
 
 
 



 
 

 הנחיות לאומיות     88            
   

 נחיות החלותהה    88.1            
            הן ההנחיות של הרשות הלאומית אשר הרשות המארגנת ,ההנחיות החלות על אירוע                        

 מרשות    מפרשיות תעבורנה במים של יותר בכל אופן, אם .89.1חוק פי -עלקשורה אליה            
       ומתי ההנחיות החלות,את   התחרות תציין  עלה , ההודעמתחרות הןלאומית אחת בעת ש          
 . תחולנה          

 
 שינויים להנחיות   88.2            

 שות לאומית  ר ,ואולםהנחיה.    רשאיות לשנות שייט,ההודעה על תחרות או הוראות ה                       
 " מאשרים  עולמי שייטים להנחיותיה עם הוראה לחוק זה, ובלבד ש"שינוי רשאית להגביל           
 את בקשתה לעשות כך. ההנחיה המגבילה לא תשונה.          

 
    רשות מארגנת; הודעה על תחרות; מינוי בעלי תפקידים     89             

 
 רשות מארגנת  89.1            

 :ע"י רשות מארגנת, שתהיה תאורגנהתחרויות          
     (a)  “שייט עולמי” ; 
  (b)     שייט עולמי “ -חברה בה רשות לאומית” (MNA ;) 
   (c)      מסונףמועדון; 
    (d)   הלאומית, באישור הרשות  ע"י הרשות מסונף שאינו מועדון, ואם כך צוין  ארגון 

 ; מועדון מסונף הלאומית או בשיתוף עם            
(e)       תוף עם מועדון  יבשהלאומית או  שור הרשותיאו בא פת,מסונ שאינה התאחדות דגם 

   ;מסונף           
(f)      שניים או יותר מהארגונים דלעיל ; 

 (g)    המועדון.   תשליטבו כאשר הגוף בבעלות  ,גוף שאינו מסונף בשיתוף עם מועדון מסונף 
 - או ; כזה י אישורה דרוש לאירועכ רשאית לקבוע  של המועדון הרשות הלאומית            

(h)      של המועדון, גוף שאינו מסונף בשיתוף   והרשות הלאומית ”שייט עולמי“אם אושר ע"י 
 כאשר הגוף אינו בבעלות ושליטת המועדון.  ,עם מועדון מסונף            

 
 אחרת   ;הלאומית של אתר האירוע  , ארגון הוא מסונף אם הוא מסונף לרשות89.1בחוק            
 לאומית אחת   בכל אופן, אם מפרשיות תעבורנה במים של יותר מרשות  הארגון אינו מסונף.           
 אם הוא מסונף לרשות לאומית שבה אחד מנמלי   רגון ייחשב מסונף א , מתחרות  כאשר הן          
 העגינה.            

 
 הודעה על תחרות; מינוי בעלי תפקידים    89.2

(a)        חוק המתאימה להוראות הרשות המארגנת תפרסם הודעה על תחרותJ1  . 
  (b)   הודעה נאותה. על כך מותר לשנות את ההודעה על התחרות בתנאי שתינתן 

           (c)   ועדת ערעורים  תמנה מתאים,מארגנת תמנה ועדת תחרות, וכאשר הדבר הרשות ה  , 
 מי, ועדה  אופן, ועדת התחרות, חבר שופטים בינלאוכל  ועדה טכנית ושופטי ים. ב                   
 "שייט עולמי" בהתאם לאמור בתקנות "שייט   ע"י שיתמנו יכולטכנית ושופטי ים,                   
 עולמי".                   

 
 ד ועדת תחרות; הוראות שייט; ניקו     90
 

 ועדת תחרות   90.1
 ידי  - בהתאם להוראות הרשות המארגנת, וכפי שנדרש על ועדת התחרות תנהל את התחרויות           
 .  חוקיםה         

 
 
 
 



 
           הוראות השייט  90.2

           (a ועדת התחרות תפרסם הוראות שייט כתובות בהתאמה להוראות חוק   )J2 . 
(b)     רות, הוראות אחכאשר הדבר מתאים, הרי באירוע בו מצפים להרשמות ממדינות

 לאומית החלות. ה הרשות  נחיותאת ה באנגלית,  יכילו,  השייט
(c)    על לוח םיפורסו  ,בכתבמותר לשנות את הוראות השייט, ובלבד שהשינוי יהיה  

לכל מפרשית   יימסרועל המים,   או, שייט, מצוין בהוראותהזמן ה  לפניההודעות הרשמי 
   הנוהל   רק על המים, ורק אם בעל פה מותר לתת שינוייםההתראה שלה.   לפני אות

 צוין בהוראות השייט.  

 
 ניקוד  90.3

 (a)           בנספח  התחרות תנקד תחרות או סדרה כמצוין    ועדתA ,אם ההודעה על   אלא 
 ואם    בוטלה,  אחרת. תחרות תנוקד אם לאה שיט  וראות השייט מציינותה התחרות או                  
 בתוך מגבלת הזמן של התחרות,  רת מו גו  את המסלול פליגהמ מזנקת, אחתמפרשית                  
 או נפסלה. שגמרה  , גם אם פרשה לאחר אם ישנה                 

 
         (b)    או יותר, כל ניקוד שהוא פסילה   ת ניקוד מאפשרת זריקת תוצאה אחתשיטכאשר 

 ( ייכלל בתוצאת המפרשית בסדרה. DNEה, )קי לזר נה ניתנת שאי                  
 

         (c)   צפיותיה, שהיא ניקדה   יטה על סמך הרישומים שלה אול כאשר ועדת התחרות מח 
 מפרשית באופן שגוי, היא תתקן את השגיאה, ותדאג להצגת התוצאות המתוקנות לכל                   
 המתחרים.                  

 
         (d)    ידי ועדת הערעורים או הרשות ועדת התחרות תיישם שינויי ניקוד שנקבעו על              | 

                                                                                                                                                                                |                       .                           חוקיםבהתאם ל הלאומית, כתוצאה מהחלטות שנעשו                 
   (e)    90.3כאשר נקבע כך בהודעה על התחרות, על אף הוראות חוקים(a) ,90.3(b)  ,            | 

           90.3(c) 90.3 -, ו(d) ,לא ייעשו שינויים בניקוד תחרות או סדרה, הנובעים מפעולה ,    | 
                                                                                                                  |   שעות לאחר:                                        24  -כולל תיקון שגיאות, שנעשתה לאחר יותר מ           
 |     סדרה בת תחרות   )כולל (  מגבלת זמן ערעורים של התחרות האחרונה של הסדרה1)                 

 |                                                                                                   אחת(;                                             
 |          (  שניתנה הודעה על החלטה של ועדת הערעורים לאחר התחרות האחרונה של 2)                 

                         |                                                               -אחת(; או   הסדרה )כולל סדרה בת תחרות                       
 |                                 (  שהתוצאות פורסמו.                                                                  3)                 

 |  או  69, 6פי חוקים  -על  ייעשו שינויים הנובעים מהחלטה  ואולם, על אף האמור, לתוצאות            
 |                                  לזמן אחר.    ,שעות" 24ל התחרות רשאית לשנות את " . ההודעה ע70            

                
 ועדת ערעורים       91

 ועדת ערעורים תהיה:             
 

      (a)        שמונתה ע"י הרשות המארגנת או ע"י ועדת התחרות;ועדה    
 

      (b)       שייט  “ בתקנות  ומי שמונה ע"י הועדה המארגנת, או כרשום חבר שופטים בינלא 
 , ותהיינה לו הסמכות והאחריות   N1. חבר השופטים יהיה  מורכב כנדרש בחוק”עולמי                  
 בר  ם של חנדרש למינויי שורה יכי א  ת רשאית להורותאומילרשות . N2כנדרש בחוק                   
 "שייט עולמי", או כאשר   רועייא  , למעטשופטים בינלאומיים לתחרויות בתחום שיפוטה                 
 - , או c) )89.2 לחוק , בהתאם  ”שייט עולמי “י  "ר שופטים בינלאומיים ממונה עחב                 

 
           (c ועדה ממונה ע"י הרשות הלאומית בהתאם לחוק  )71.2 . 

 
 
 
 
 
 
 



    
 ועדה טכנית      92

 
 המארגנת או ועדת   בת חבר אחד לפחות, ותמונה ע"י הועדה ועדה  טכנית תהיהועדה    92.1

 התחרות או כמצוין בתקנות  "שייט עולמי".           
 

   ,כפי שהועדה המארגנת הורתה ,הועדה הטכנית תערוך בדיקות ציוד ומדידות באירוע   92.2
 . חוקיםל בכפוףו            

 
 



 
 

            ________________________ Aנספח           
 וד ניק      

 . 90.3ראה חוק            
 

A1    מספר תחרויות 
 בהודעה על התחרות ין כדי שיהוו סדרה, יצו שיושלמווהמספר הנדרש  ,מספר התחרויות המתוכננות           

  . שייטבהוראות  האו             

A2    ניקוד סדרה 

A2.1  90.3מפרשית יהיה, כפוף לחוק קוד סדרה של כל ינ(b) ,מעטל, סך כל תוצאות התחרויות שלה  
 ההודעה על התחרות או הוראות השייט יכולות לקבוע הסדר  ,תוצאתה הגרועה ביותר. בכל אופן          
 יותר תיזרקנה, או שתחרויות זרק, ששתי תוצאות או ית , שאף תוצאה לאבציינן, למשל ,אחר          
 ראה  .אם נוקדה ין יושלמו. תחרות הושלמהשמספרן צוין תיזרקנה, בתנאי שמספר תחרויות שצו          

 אות זהות גרועות ביותר, התוצאה)ות(   ים או יותר תוצייש שת אם למפרשית. (a)90.3חוק           
  תנצח,הנמוכה ביותר  . המפרשית עם תוצאת הסדרהדמות יותר בסדרה תיזרקלתחרות)יות( המוק          
 .בהתאם נהדורגת והאחרות          

A2.2  .אם מפרשית נרשמה לאיזו תחרות בסדרה, היא תנוקד בסדרה כולה 

A3    זמני זינוק ומקומות בגמר 
 יקבע את   ,תחרות גמרו  מפרשיות והסדר בו נוק שלה,ייהיה זמן הז ,נוק של מפרשיתיאות הזמן  ז   

 המשוקלל של   הזמן  ,(HANDICAPת דרוג )שיטגמר. למרות זאת, כאשר משתמשים בבקומן ימ   
   , יקבע את מקומה בגמר.מפרשית   

A4    ת ניקוד   שיט 

 הזאת תחול, אלא אם ההודעה על התחרות או הוראות השייט מציינות   ת הניקוד הנמוךשיט   

 . (a)90.3 ה אחרת; ראה חוק שיט  
 תנוקד כדלהלן:  ,צוייאו קיבלה פ נענשה לא פרשה, לאחר מכןו ,וגמרהשזינקה כל מפרשית   

                                             ניקוד                  מקום בגמר                           

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

A5    ניקוד הנקבע על ידי ועדת התחרות 
A5.1  30.4, 30.3, 30.2מילאה אחר חוק  או לא ,גמרהלא  או לא הפליגה את המסלול ,זינקה מפרשית שלא   

 , תנוקד בהתאם על ידי ועדת התחרות, ללא (a)44.3פי חוק - , או פרשה או ביצעה עונש על78.2או           
 רשית.שמיעה. רק ועדת הערעורים רשאית לנקוט בפעולות ניקוד אחרות, שירעו את ניקודה של מפ          

A5.2  נוקד למקומה בגמר, ת ,או נפסלהפרשה  ,גמרה לא לא הפליגה את המסלול,  ,זינקה פרשית שלאמ 
     או             30.2פי חוק -המפרשיות שנרשמו לתחרות. מפרשית שנענשה על ממספר בנקודה אחת יותר           

 . (c)44.3בחוק , תנוקד בהתאם לאמור (a)44.3שביצעה עונש בהתאם לחוק           

A5.3   אם ההודעה על התחרות או הוראות השייט מורות כי חוקA5.3 חל, חוקA5.2   ,ישתנה כך 
 פרשה או גמרה,  לא , לא הפליגה את המסלול,זינקהאזור הזינוק, אך לא מפרשית שהגיעה לש           
 המפרשיות שהגיעו לאזור הזינוק, ממספר נוקד למקומה בגמר, בנקודה אחת יותר תנפסלה,            
 המפרשיות ממספר ומפרשית שלא הגיעה לאזור הזינוק, תנוקד למקומה בגמר, בנקודה אחת יותר            
 שנרשמו לתחרות.             

 1 ראשון

 2 שני

 3 שלישי 

 4 רביעי

 5 חמישי

 6 ששי

 7 שביעי 

 הוסף נקודה אחת  כל מקום נוסף     



 
 

A6     שינויים במקומות וניקוד של מפרשיות אחרות 

A6.1  ממנה, תקודם כלפי קום גרוע במכל מפרשית  ,גמרהאם מפרשית נפסלת בתחרות או פורשת לאחר ש 
   .קום אחדמעלה במ          

A6.2 של מפרשיות אחרות  ניקודן מפרשית,  של קודיקון ניתיצוי ע"י אם ועדת הערעורים מחליטה לתת פ 
 אלא אם ועדת הערעורים מחליטה אחרת.  ,לא ישתנה         

A7    שוויון בתחרות  

 ולמפרשיות יש , מוש י( בשHANDICAPדרוג )ניקוד או   שיטתאו אם  ,אם מפרשיות בשוויון בקו הגמר          
 מתחת,   ום שבו המפרשיות בשוויון, ולמקום/ות שנמצא מידות למקנקודזמן משוקלל שווה, ה          
 פרשיות בשוויון בתחרות פרס, תחלוקנה בפרס, או תקבלנה בשווה. מתחוברנה יחדיו, ותחולקנה           
 ים זהים.פרס          

A8    שוויונות בסדרה 

A8.1  ייערך  אלה, תותחרות של מפרשי קוד כליות בסדרה בין שתי מפרשיות או יותר, ננקודאם ישנו שוויון 
 יפתר לטובת המפרשית עם יהשוויון  ,הטוב לגרוע, ובמקום הראשון בו ישנו הבדלמברשימה בסדר של           
 בתוצאות שנזרקו. יותר. לא ייעשה שימושהתוצאה הטובה           

A8.2  .כל  אם שוויון נשאר בין שתי מפרשיות או יותר, הן תדורגנה בסדר של תוצאותיהן בתחרות האחרונה 
 לפני  של המפרשיות שבשוויון, בתחרות שמוש בתוצאות ישבאמצעות  שוויונות שנשארו, ייפתרו          

  ןמוש גם אם חלק מהיעד שכל השוויונות יפתרו. התוצאות האלו יהיו בש ,וכך הלאה ,אחרונהה          
 נזרקו.           

A9    הנחיות לפיצוי 
 שתשקול לנקד  ראויקוד מפרשית בתחרות, ינ צוי בהתאמתיאם ועדת הערעורים מחליטה לתת פ          
        :אותה          

        (a)  מעוגל למעלה(, של  0.05) הקרובה ביותר הנקודקוד שווה לממוצע, מעוגל לעשירית הינב 
 ; תחרות הנדונהמעט בל ,תוצאותיה בכל התחרויות בסדרה                 

          (b)  מעוגל למעלה(, של  0.05) הקרובה ביותרה נקודקוד שווה לממוצע, מעוגל לעשירית הבני 
 או ;התחרויות שלפני התחרות הנדונה  בכל תוצאותיה                 

       (c)    צוי. יפהצדיקה את מתן ה תקרית הבזמן   ,מבוסס על מיקום המפרשית בתחרותהקוד ינב 

A10  קודישומי נילר קיצורים 
 תוארו: שום הנסיבות שילר  ישמשושלהלן  הניקוד צורייק 

DNC    נוקילאזור הז באהלא  ;זינקה  לא 

DNS      ב זינקהלא( שונה מDNC ו- OCS ) 

OCS     או זנקלמוכשלה  ,נוק שלהיאות הז, בעת שניתן נוקיבצד המסלול של קו הז ;זינקה לא ,    
 30.1 חוקאת הפרה  

ZFP      30.2חוק פי -על  20%נש וע 

UFD      30.3פי חוק -פסילה על 

BFD      30.4פי חוק -פסילה על 

SCP        הוחל עונש ניקוד 

NSC      הפליגה את המסלוללא 

DNF     גמרה לא 

RET      פרשה 

DSQ      פסילה 

DNE     שאינה ניתנת לזריקה פסילה 

RDG     צוייפ ניתן . 

DPI        פי שיקול דעת-הוטל עונש על 



 
 

 Bנספח           
 חוקי תחרות צי  לגלשני מפרש     

כפי  תחרויות השייט ילחוק התאםתיערכנה ב ,חרויות צי לגלשני מפרש )כולל תחרויות מרתון(ת  
מפרש" או  משמעו "גלשן ,תויווקי התחרבח נספח זה. המונח "מפרשית" בכל מקום אחרב ששונו

 בהתאם להקשר. תחרות מרתון הינה תחרות שאמורה להימשך יותר משעה.   "מפרשית"

 אינם נכללים   , מהירות  סגנון חופשי( וענפי ו  הערה: חוקים לסללום, תצוגה )כולל ביצועי גלים          

. באתר "שייט עולמי"ניתן למוצאם  בנספח זה.          
   

      הגדרותשינויים ל 

 משתנות ל:  , מפנה, ימני או  שמאלי, ומקום בסימוןההגדרות            

 שלו, כדי להקיף או   הנכון כיוון ההפלגהלהפליג את  מקוםלגלשן, הוא   מקום בסימון     מקום בסימון           

  פוייחאם הוא בלסיבוב מול הרוח, אלא  מקוםלגלשן, אינו כולל   מקום בסימון. ואולם, סימוןלעבור            
 לאחר הסיבוב. סימוןאת ה יגיע ויעבור, והוא  מקום בסימוןלגלשן הנדרש לתת   הרוח ומעלפנימי           

 , שהיא לידו של המתחרה , בהתאםשמאלי  או מפנה,  ימניגלשן נמצא ב      מפנה, ימני או שמאלי          
 עם שתי הידיים על המנור, שאינן  אם המתחרה היה במצב הפלגה רגיל היד הקרובה יותר לתורן,           
 מפנה לתורן, וב  כאשר ידו הימנית של המתחרה תהיה קרובה יותר במפנה ימנימוצלבות. גלשן נמצא            
 קרובה יותר לתורן. כאשר ידו השמאלית  של המתחרה תהיה שמאלי          

 נמחקת אזור ההגדרה          

 הוסף את ההגדרות הבאות:          

  יםנמצא ,או המתחרהאינו בשליטה, בגלל שהמפרש שלו, כאשר  הפוך  הוא גלשן     capsized– הפוך          
 במים.          

 שלו   שכיוון ההפלגה הנכוןמהרגע   סימון  מקיף או עובר  גלשן      rounding or passingמקיף או עובר          
 לעבור אותו, עד שהסימון נעבר או הוקף.                                           הוא להתחיל לתמרן כדי להקיף או         

B1      1שינויים לחוקי חלק 

 .( אין שינויים)            

B2      2שינויים לחוקי חלק  

  בזמן סיבוב מול הרוח   13          
 משתנה ל: 13חוק                    

 אחרים, עד שהמפרש שלו   ישמור מרחק מגלשניםלאחר שגלשן עובר את מוצא הרוח, הוא                     
 אינם חלים. אם שני גלשנים כפופים לחוק זה באותו   12-ו  11, 10התמלא. במשך זמן זה חוקים                    
 . מרחק ישמורהזמן, הגלשן הנמצא בצד שמאל של האחר, או זה שמאחור,                     

 
 באותו מפנה לפני זינוק ברוח צד     17          

 תשעים מעלות מהרוח  הראשון הוא בערך סימוןההפלגה לכאשר, באות ההתראה, כיוון                   
 השניות האחרונות  30משך  מפנהשל גלשן אחר באותו  מתחת לרוחאל  חיפוי האמיתית, גלשן ב                  
 הראשון, כשהם נשארים  סימוןלפני אות הזינוק שלו, לא יפליג מעל המסלול הקצר ביותר אל ה                  
 אם כתוצאה מכך, הגלשן האחר יצטרך לפעול כדי למנוע מגע, אלא אם בעשותו כך הוא   ,חיפויב                  
 מאחורי הגלשן האחר.  יפליג מיד                  

 " מקום בסימון    18         
 משתנה כדלהלן:  18חוק                   

 משתנה ל:  18.1המשפט הראשון של חוק                   
 

                מקיף על אותו הצד ולפחות אחד מהם סימוןחל בין גלשנים כאשר הם נדרשים להשאיר   18חוק                  

 אותו. רעוב או                 
 



 
 

 משתנה ל:  (b)18.2חוק                   

       (b)             הגלשן סימוןאת ה או עוברמקיף כאשר הראשון מבניהם  חיפויאם גלשנים נמצאים ב , 
 בברור  . אם גלשן נמצא  מקום בסימוןמכן לגלשן הפנימי  החיצוני באותו רגע, ייתן לאחר                         

 באותו הרגע, ייתן לו   בברור מאחור , הגלשןסימוןאת העובר  מקיף או כאשר הוא   מלפנים                         
 .מקום בסימוןלאחר מכן                           

 משתנה ל:  (c)18.2חוק                   

                  (c)    18.2פי חוק -על מקום בסימוןכאשר גלשן נדרש לתת(b)  הוא ימשיך לעשות כך גם אם , 
 מקום חדש מתחיל. בכל אופן, אם הגלשן הזכאי לחיפוי נפסק או חיפוי לאחר מכן                           
 מפסיק לחול.  (b)18.2עובר את מוצא הרוח, חוק בסימון                           

 משתנה ל:  (d)18.2חוק                   

  (d)             18.2חוקים(b)  18.2  -ו(c)  עובר את מוצא   למקום בסימוןיפסיקו לחול אם הגלשן הזכאי 
 . הרוח                   

 נמחק. 18.3חוק       

 סיבוב עם הרוח או ירידה 18.4          
 משתנה ל:  18.4חוק                    

 כדי  ,סימון בעל זכות דרך, חייב להסתובב עם הרוח או לרדת ליד  חיפויכאשר גלשן פנימי ב                   
 שלו, עד שיסתובב עם הרוח או ירד, הוא לא יפליג רחוק יותר    ההפלגה הנכוןכיוון להפליג את                     

 שער. סימוןאינו חל ב 18.4את אותו הכיוון. חוק מאשר נדרש כדי להפליג  סימוןמה                    

 הפוך; על שרטון; הצלה   22          
 משתנה ל: 22חוק                   

 , נמצא התהפךאו כזה שטרם רכש שליטה לאחר ש ,הפוךאם הדבר  אפשרי, גלשן יימנע מגלשן   22.1          
 לעזור לאדם או כלי שייט הנמצאים בסכנה.על שרטון, או מנסה                   

 לא יפריע לגלשן אחר.  ,או על שרטון הפוך , גלשןיאפשראם הדבר  22.2          

 מפרש מחוץ למים  ;הפרעה לגלשן אחר   23          
 : 23.3הוסף חוק חדש                   

 שלו מחוץ למים ובמצב רגיל,   יחזיק את המפרשבדקה האחרונה לפני אות הזינוק שלו, גלשן  23.3          
 שלא בכוונה.התהפך אלא אם                    

B3       3שינויים לחוקים מחלק 

 הזנקת תחרויות   26          
 משתנה ל: 26חוק                   

 )לזינוקים מול הרוח(  1שיטה  26.1          

 מהאותות החזותיים; יש להתעלם   וש באותות הבאים. זמנים יילקחותחרויות תוזנקנה בשימ                  
 מהעדרו של אות קולי.                   

 כמצוין בהודעה על התחרות או הוראות השייט או*  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .הקודםשל הדגם   אות הזינוק אה לכל דגם עוקב יינתן עם או לאחראות ההתר   

 

 דקות לפני          אות חזותי       אות קולי         משמעות   

                                                                                        אות הזינוק                                          
                           התראה גם             אחד           אות דגל ד                      5*     

      4                    P ,I ,Uאו           אחד            אות היכון , 
                               דגל שחור                             

 אחד ארוך      דקה אחת    דגל היכון יורד                  1      

                              זינוק ד            אחד              דגל דגם יור            0



 
 

 )לזינוקים ברוח צד(  2 שיטה 26.2          

 מהאותות החזותיים; יש להתעלם  תחרויות תוזנקנה בשימוש באותות הבאים. זמנים יילקחו                    
 מהעדרו של אות קולי.                     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 )עבור זינוקי חוף( 3ה שיט 26.3

(a) זנקכאשר קו הזינוק על החוף, או כה קרוב לחוף כך שהמתחרה חייב לעמוד במים כדי ל  , 
 זינוק חוף.  הואהזינוק            

(b)  היא במעלה הרוח. אלא אם הוראות השייט    1תחנות הזינוק תהיינה ממוספרות כך שתחנה 
 ה אחרת כלשהי, תחנת הזינוק של גלשן תיקבע: שיטמציינות            

 , וכך 2, מדורג הגבוה הבא בתחנה 1באמצעות דרוג )הגלשן המדורג הגבוה ביותר, בתחנה  (1)
                                                     -הלאה(, או          

 ( בהגרלה. 2)
 

  (c)   ת אות ההיכון ע"י הצגת יתן א תחרות תה לאחר שגלשנים נקראו להתייצב בעמדתם, וועדת 
 ע"י  לאחר אות ההיכון,שהוא זמן  אדום עם אות קולי אחד. אות הזינוק יינתן, בכל דגל          
 אות קולי אחד. עם  הסרת הדגל האדום          

          (d)   ביותר מתחנת הזינוק שלו אל המים,  כל גלשן יעשה את הדרך הקצרה  ,אות הזינוק  רלאח 
               כאשריחולו  2ולאחר מכן לעמדת ההפלגה שלו, מבלי להפריע לגלשנים אחרים. חוקי חלק                   
 לשן. שתי רגלי המתחרה הן על הג                  

 עונשי זינוק    30          
 נמחק 30.2חוק                      

 נגיעה בסימון   31          
 משתנה ל: 31חוק                    

 חזיק בו. אבל לא י סימוןגלשן רשאי לנגוע ב                    

B4      4שינויים לחוקי חלק 

 הנעה   42          
 ישתנה ל: 42חוק                     

    גלשן יונע קדימה רק ע"י פעולת הרוח על המפרש, ופעולת המים על גוף הגלשן. ואולם פמפום       
 ונע קדימה ע"י חתירה, שחייה או הליכה. יונפנוף המפרש מותרים. הגלשן לא       

 עונשים בזמן תקרית 44            
 משתנה ל: 44חוק                      

 ביצוע עונש  44.1

 במהלך  2, כאשר ייתכן שהפר חוק אחד או יותר מחלק 360°גלשן רשאי לבצע עונש סיבוב של          
 הוראות השייט יכולות לציין שימוש בעונש אחר. בכל אופן, אם  מתחרה.תקרית בעת שהוא            

 או  בתחרות ה או לנזק רציני, או, למרות שביצע עונש, זכה ביתרון משמעותי פציעל הגלשן גרם         
 בסדרה בעקבות ההפרה, עונשו יהיה פרישה.           

     

 דקות לפני          אות חזותי       אות קולי         משמעות   

                                                                                        אות הזינוק                                          
                          אות תשומת לב            גם                דגל ד                       3       

 דגל אדום;          אחד           אות התראה                     2       
                               אות תשומת לב יורד                     

 אחד             אות היכון            צהוב;דגל                      1      
 דגל אדום יורד                          

 שניות  30                                 דגל צהוב יורד                     1/2      

                              זינוק ירוק            אחד                   דגל                    0



 
 

 360° שלעונש סיבוב   44.2

 עונש של בצע מ גלשן, התקרית י לאחרפשראבהקדם ה יםאחר גלשניםמ לגמרי  תפנההלאחר ש           
 הרוח. או עם  , כשאינו נדרש לבצע סיבוב מול360°סיבוב של  , בכך שיבצע מיד360° -סיבוב של            
 המסלול של  גוף הגלשן יהיה במלואו בצדהגמר,  בקו יד אונש לוהע את מבצעגלשן כאשר ה           
 גמור.יש לפני , הקו           

 בגדי מתחרה וציוד    50           

 משתנה ל:     (a)50.1חוק                     

(a)  שקלם. בכל אופן, מתחרה רשאי לשאת ממתחרים לא ילבשו או יישאו ביגוד או ציוד למטרת העלאת
 ליטר. 1.5עליו מיכל שתייה בתכולה של לא יותר מ 

     
  4מחלק  -חוקים מחוקים  

 נמחקים. 56.1 -ו  50.2 ,51 ,52 ,54 ,55,  (c)50.1, 49, 48.2, 45חוקים  

B5    5שינויים לחוקי חלק 

 69זכות לבקש פיצוי או פעולה לפי חוק  ;זכות לערער      60 

 משתנה במחיקת "או ראה".   (a)60.1חוק             
 

 דרישות ערעור     61  

 הודעה למעורער   61.1  

 ישתנה ל:  (a)61.1 חוק            

           (a)  שלו  ערעורהראשונה. כאשר ה הגלשן המערער יודיע לגלשן האחר בהזדמנות הסבירה 

 בהזדמנות הסבירה  (protest)מתייחס לתקרית באזור התחרות, הוא יקרא "ערעור"                   
 הראשונה. הוא גם יודיע לוועדת התחרות על כוונתו לערער, מיד כשהדבר מעשי לאחר                   
 או פרש. בכל אופן,  גמרש                  

 
 אינו צריך לקרוא, אבל  הגלשן המערער(  אם הגלשן האחר נמצא מעבר לטווח קריאה, 1)                 

 ב להודיע לגלשן האחר בהזדמנות הסבירה הראשונה; חיי                       

 (  אין צורך להציג דגל אדום. 2)       

 , הגלשן המערער את המסלול  בהפליגו (  אם התקרית הייתה שגיאה של הגלשן האחר 3)       
 חייב להודיע לגלשן האחר, לפני או בהזדמנות הסבירה    אינו צריך לקרוא, אבל             

 . גמרהראשונה, לאחר שהגלשן האחר               

 (  אם בזמן התקרית היה ברור לגלשן המערער, שמי מהמתחרים בסכנה, או שכתוצאה 4)         
 מהתקרית נגרמו פציעה או נזק חמור, הדרישות של חוק זה אינן חלות עליו, אבל עליו                
 . 61.3לנסות להודיע לגלשן האחר בתוך מגבלת הזמן של חוק                

 תכני הערעור    61.2  
 : 61.2הוסף לחוק          

 גלשן להעפיל לשלב גבוה יותר חוק זה אינו חל לגבי תחרות בסדרת הדחה, המיועדת לאפשר ל            
 של אירוע.             

 פיצוי     62  

 משתנה ל:  (b)62.1חוק            

(b)            בגלל פעולה של  התהפכות, נזק פיזי או הפציע 
 ואימץ עונש מתאים או נענש,       2(  גלשן שהפר חוק מחלק 1)         

 או                
 שנדרש לשמור מרחק. מתחרהיט שאינו (  כלי שי2)        

 
 
 
 
 



 
 

 שמיעות     63
 

 גביה ומציאת עובדות  63.6
 : 63.6הוסף לחוק          

 
  ערעורים גבוה יותר של אירוע, בכל אופן, בסדרת הדחה המיועדת לאפשר לגלשן להעפיל לשלב          
 ובקשות לפיצוי אינם צריכים להיות בכתב; הם יינתנו בעל פה לחבר בוועדת הערעורים           

 בהקדם הסביר האפשרי, לאחר התחרות. ועדת הערעורים רשאית לגבות עדות בכל דרך שהיא           
 מוצאת כראויה, ורשאית לתת את החלטתה בעל פה.           

 החלטות      64       

 משתנה ל:  (b)64.4חוק                  

                (b)   או  דגם, עניין הנוגע למדידות גלשן, משמעות חוק לגבי  ספק הערעורים יש לוועדת כאשר 
   ראיתהאח לרשות הרלוונטיות, העובדותפנה את שאלותיה, יחד עם היא ת נזק לגלשן,             
 אותה רשות.  כפופה לתשובת החלטתה, תהיה הועדה רוש החוק. בקבלתילפ             

 אחריםלהודעה לצדדים ו     65       
 : 65.2הוסף לחוק                   

 לגלשן להעפיל לשלב גבוה יותר  חוק זה אינו חל על תחרות בסדרת הדחה, המיועדת לאפשר            
 של אירוע.             

 ובקשות לרשות לאומיתעררים      70            

 משתנים ל:  (a)70.5 -ו 70.5חוקים                       

  , ולא ערר עלNנספח התאם לב שמונה חבר שופטים בינלאומישל א יהיה ערר על החלטות ל  70.5            
 החלטות ועדת הערעורים בתחרות בסדרת הדחה, המאפשרת לגלשן להתחרות בשלב                                
 , כך מציינות  שייטוראות הה ואההודעה על התחרות  , אםמאוחר יותר של אירוע. יתר על כן                     
 - ש בתנאי שלליכולה להיהזכות לערר                      

                   (a)   רשותעוקב רוע יאשתאפשר לגלשן לעלות ללהחליט מיד על תוצאות תחרות יש צורך(  
 ; לנוהל כזה(וש דר לקבוע שאישורה רשאית לאומית                           

B6      6שינויים לחוקי חלק 

 תעודות מדידה  ;ציות לחוקי דגם     78      

 , מתקן ממוספר ומתוארך על גלשן ועל  ”שייט עולמי“נקבע כך ע"י "כאשר  : 78.1הוסף לחוק                  
 החרב שלו, הסנפיר והמערך, ישמשו כתעודת המדידה שלו."        

B7       7שינויים לחוקי חלק 

 ניקוד  ;הוראות שייט ;וועדת תחרות       90    

 צוין רק אם הנוהל לתת משתנה ל: "הוראות בעל פה מותר  (c)90.2המשפט האחרון בחוק              
 " .שייטבהוראות ה    

B8        שינויים לנספחA 

      A1     תוצאות סופיות ; מספר התחרויות 

 נה ל:תשמ A1חוק        

 מספר התחרויות המתוכננות, ומספר התחרויות שנדרש להשלים כדי להוות סדרה, יצוין                  
 בהודעה על התחרות או בהוראות השייט. באירוע הכולל יותר ממקצוע או תבנית אחת,                                       
 יש לחשב את התוצאות הסופיות.ההודעה על התחרות או הוראות השייט תציינה כיצד        

          A2    ניקוד סדרה 

 משתנה ל:  A2.1חוק                       

 , יהיה סך כל תוצאותיו להוציא את:(b)90.3ניקוד בסדרה של כל גלשן, בכפוף לחוק                  



 
 

                    (a)  תחרויות הושלמו,  11עד  5כאשר  ,התוצאה הגרועה ביותר 
 או                             

                    (b)  ושלמו.האו יותר  תחרויות  12שתי התוצאות הגרועות ביותר כאשר 

 בכל אופן, ההודעה על התחרות או הוראות השייט רשאיות לקבוע הסדר שונה.                       

 .    (a)90.3 ראה חוק ;וקדהנ חרות הושלמה אםת                     
 אות זהות גרועות, או יותר, התוצאה)ות( לתחרות)יות( המוקדמות יותר  תוציש שתי  אם לגלשן                    
 ידורגו בהתאם. ביותר מנצח, והאחריםהסדרה הנמוכה  עם תוצאת  בסדרה, תיזרק/נה. הגלשן                    

      A5          ניקוד שנקבע על ידי וועדת התחרות 

 : A5.4הוסף חוק חדש                      

          A5.4  זינק, לא  של אירוע, גלשן שלא   בסדרת הדחה המאפשרת לגלשן להתחרות בשלב מאוחר יותר 
 , פרש או נפסל, ינוקד במספר נקודות השווה למספר הגלשנים  גמ, לא  את המסלול הפליג                     
 שמותר היה להם להפליג באותה תחרות.                    

          A8    וויונות בסדרהש 

 משתנה ל:   A8חוק                       

          A8.1  יותר, התוצאות שנזרקו של כל גלשן,   ות בסדרה בין שני גלשנים אונקודם ישנו שוויון א 
 תירשמנה בסדר מהטוב לגרוע, ובמקום הראשון בו ישנו הבדל, השוויון ייפתר לטובת                       
 הגלשן)ים( עם התוצאה הטובה יותר שנזרקה.                     

         A8.2   התחרויות של כל גלשן, כולל תוצאות  דיקונ ,עדיין נשאר שוויון בין שני גלשנים או יותר אם 
 ייפתר לטובת השוויון   ,הטוב לגרוע, ובמקום הראשון בו ישנו הבדלמבסדר של שנזרקו, ייערכו                     
 תוצאות  יותר. בתוצאות אלה ייעשה שימוש אף אם חלקן הן התוצאה הטובה  עם הגלשן                    
 שנזרקו.                    

           A8.3 בתחרות   עדיין נשאר שוויון בין שני גלשנים או יותר, הם ידורגו בסדר של תוצאותיהם אם 
 לפני יון, בתחרות שהגלשנים שבשוומוש בתוצאות יבש כל שוויון שנשאר ייפתר האחרונה.                    
   ןאם חלקאף מוש יבש ינההיתהשוויונות יפתרו. התוצאות האלו  וכך הלאה עד שכל ,אחרונהה                    
 נזרקו.תוצאות ש ןה                    

B9       שינויים לנספחG 

            G1   שייט עולמי“דגמי גלשנים של” 

          G1.3   מיקום 

 ישתנה ל:  G1.3חוק                      

 סמל הדגם יוצג פעם אחת על כל צד של המפרש, באזור שמעל קו הנמתח בזוויות ישרות,       
 מנקודה הנמצאת בשפה הקדמית של המפרש, בשליש המרחק מראש המפרש למנור. אותיות       
 הלאום ומספרי המפרש ימוקמו במרכז השליש של אותו חלק של המפרש מעל המנור, כשהם       
 מופרדים בברור מכל פרסום שהוא. הם יהיו בשחור ויונחו גב לגב על רקע לבן לא שקוף.            
 אותיות הלאום ומספרי המפרש  מ"מ מעבר לאותיות ולספרות. בין  30יבלוט לפחות הרקע       

 ", והרווח בין האותיות והספרות יהיה מספיק לצורך קריאה ברורה.                 –סימן " יהיה     

 

        

 

 

 



 Cנספח        
 קרב -חוקי תחרויות דו

 
. את התחרויות ישפטו זה כפי ששונו ע"י נספח חוקי תחרויות השייט פי -עלקרב תערכנה -תחרויות דו

 אלא אם ההודעה על התחרות או הוראות השייט יציינו אחרת. ים-שופטי

 

קרב למתחרים -דוסטנדרטיות, וחוקי תחרות  על תחרות, הוראות שייטסטנדרטית  הערה: הודעה

 “שייט עולמי”.  האינטרנט של נמצאים באתר, עיוורים
 

C1    מונחים 
 
 רוע.  ילאבהקשר  כפי שמתאים ו מפקד המפרשית, צוות או מפרשית"מתחרה" משמע           
   קרב או יותר, שהחלו באותו מחזור זינוק.-תי תחרויות דו ש "מקצה" משמעו          

 

C2     4 -ו  3, 2, 1להגדרות ולחוקים של חלקים שינויים 
 

C2.1  שתנה ל: מ גמר   גדרתה 
 

   לאחר, המסלול מצדהגמר  קוחוצה את   כאשר חלק כלשהו מגופה גומרת  מפרשית      גמר          
   לחוק בהתאם מתבטלים  נשיםופן, כאשר עו בכל א שהם.ם נשיוע כל  שהשלימה                      
                    C7.2(d) כאשר  כגומרת רשםיאחת ת כל ,גמרו   שמפרשית אחת או שתיהן  לאחר 
 חצתה את הקו.                       

 . להפליג את המסלולמפרשית לא גמרה אם היא ממשיכה                    
 

C2.2  תשתנה ל:  מקום בסימוןההגדרה 
 

 שלה כדי להקיף או   ההפלגה הנכון  כיווןלמפרשית להפליג  את מקום      מקום בסימון          
 שגמרה.  גמר לאחר   סימוןלעבור   ומקום,  סימוןלעבור את ה         

 
C2.3   אינה   ,נשו נש או מתמרנת כדי לבצע עוע מפרשית המבצעת" : כיוון הפלגה נכון הוסף להגדרת

 ." כיוון הפלגה נכוןב מפליגה
 

C2.4    המרחק משתנה לשני אורכי גוף סירה. אזורבהגדרה 
 

C2.5    1לחלק   7חוק חדש   הוסף : 
   

 נקודה אחרונה של וודאות   7            
 

 שופטי הים יניחו שמצבה של מפרשית, או מצבה היחסי למפרשית אחרת, לא השתנה,                   
 עד שהם בטוחים שאכן השתנה.                  

 
C2.6     ישתנה ל:   13חוק 

 
 בזמן סיבוב מול או עם הרוח        13            

 
       עד מפרשיות אחרותמ  תשמור מרחק א  הי הרוח,לאחר שמפרשית עוברת את מוצא       13.1     

 קדמית חדה.  הפלגה של  כיווןבאשר היא                 
 

 הרוח   ראשי של מפרשית המפליגה במורדלאחר שהשפה התחתונה של המפרש ה      13.2            
 מפרש  שה עד ממפרשיות האחרות תשמור מרחק    היא  ,הסירה עובר את מרכז                       
 הראשי שלה התמלא, או שהיא אינה מפליגה עוד במורד הרוח.                        

 
 אינם חלים. בכל אופן, אם שתי    12-ו 11,  10חלים, חוקים  13.2או   13.1בזמן שחוק        13.3     

 באותו הזמן, זו שמצד שמאל לאחרת או זו   13.2או   13.1 לחוק פרשיות כפופותמ                      
 . מרחק תשמור שמאחור,                      



 

C2.7    נמחק.   16.2חוק 
   

C2.8    נמחק.   17חוק 
 

C2.9    שתנה ל: מ 18חוק 
 

 מקום בסימון      18          
 

 חל  18מתי חוק    18.1            
 

 על אותו הצד, ולפחות  סימון  כאשר הן נדרשות להשאיר  מפרשיותחל בין    18חוק                      
 ומפרשית   סימון; ואולם, הוא אינו חל בין מפרשית המתקרבת לבאזור  אחת מהן                     
 למקום  אינו חל עוד בין מפרשיות כאשר המפרשית הזכאית   18שעוזבת אותו. חוק                      
 מאחוריה. סימוןנמצאת על הצלע הבאה וה, בסימון                     

 
 בסימון מתן מקום  18.2          

 

                     (a)  אזורהמפרשית הראשונה מגיעה ל רכאש,         
 תיתן לאחר מכן   ,רגעה, המפרשית החיצונית באותו חיפויאם מפרשיות ב (  1)                           

 מקום בסימון.   למפרשית הפנימית                                 
 תיתן לאחר מכן    ,לאזור מפרשית שלא הגיעהה,  חיפויאם מפרשיות אינן ב (  2)                           

 . מקום בסימון                                 
                     (b)  מקום  הזכאות ל, ראזועוזבת את ה  מקום בסימוןאם המפרשית הזכאית ל 

 בהתבסס על היחס בין   ,נדרשהדבר אם בחל שוב  (a)18.2וחוק , מפסיקהבסימון                             
 ל מחדש.וח י  (a)18.2 חוק  המפרשיות בזמן בו                            

                     (c)   המפרשית החיצונית   החל, חיפויפנימי, ומרגע שהחיפוי  השיגה אם מפרשית 
 , היא אינה נדרשת לתת אותו. בסימון מקום אינה יכולה לתת                           

 
 סיבוב מול או עם הרוח 18.3          

                     (a)   הרוחעם , סיבוב כזה מול או  מפנה למפרשית כולל שינוי  מקום בסימוןאם,   
   כיוון  בוב מול או עם הרוח כדי להפליג אתי סאשר ייעשה לא מהר יותר מ                             
              שלה. ההפלגה הנכון                             

                     (b)  ןסימוב מפנהחייבת לשנות , זכות דרך שהיא בעלת חיפוימפרשית פנימית ב  רכאש  
 היא לא תפליג   ,מפנהשתשנה עד הרי שלה,  הנכון כיוון ההפלגהכדי להפליג את                             
 אינו חל   (b)18.3יותר מהנדרש כדי להפליג את אותו הכיוון. חוק  סימוןמהרחוק                             
 כיוון   אם , הפרת חוק זה גמר, ומפרשית תזוכה על סימון שער או   סימוןב                             
 .מפנהלא הושפע לפני שהמפרשית שינתה מפרשית אחרת ההפלגה של                              

 

C2.10   20.4חוק(a) :משתנה ל 
 

             (a)    :אותות תנועת יד שלהלן, על ידי ההגאי, נדרשות, בנוסף לקריאות 
 

 , באופן ברור לכיוון  נשניתחוזרת ובהצבעה  - בוב מול הרוחילס מקום  רעבו(  1)                     
 -  ו ;מעלה הרוח                            

 באופן ברור אל המפרשית  ,נשניתחוזרת ובהצבעה  - עבור "אתה תסתובב"(  2)             
 עלה הרוח. לכיוון מ נפנוף היד האחרת, תוך                    

 
C2.11    נמחק.   21.3חוק 

 
C2.12    משתנה ל:  23.1חוק 

 
 או סירת    מתחרה לא תפריע למפרשית   ,מתחרהבמידת האפשר, מפרשית שאינה   23.1             

 שופטי ים.                       
 
 



C2.13  23.3 חדשחוק    הוסף:  
 

 הפלגה של כל אחת    כיווןנוי בי נפגשות, כל ששונים  קרב -כאשר מפרשיות מזוגות דו  23.3             
 .שלה קרב- דוהלנצח את  כדי או   חוק  לוי דרישות ילמהתאם ב ייעשה ,מהן                      

 
  C2.14  משתנה ל:  31חוק 

 
 נגיעה בסימון  31             

 
 זינוק   סימוןגוף המפרשית, לא יגע בולא כל חלק של צוותה , לא מתחרהשמפרשית  בעת                   
 המתחיל, תוחם או מסיים את הצלע של המסלול אותו היא   ןסימו , זינוקלפני ה                    
 , מפרשית לא תיגע  מתחרה. בנוסף, בעת שהיא  גמרהגמר לאחר ש  סימוןב מפליגה, או                    
 .   ןסימובסירת ועדת התחרות שהיא גם                    

 
C2.15   ( הוסף חוקe)41 : 

 

     (eעזרה להחזיר איש צוות מהמ )  ים לסיפון, ובלבד שהעליה לסיפון היא בערך באותו 
 מקום של ההחזרה.           
       

C2.16    יחול גם בין אותות ההתראה והיכון.   42חוק 
 

C2.17   42.2חוק(d)   :משתנה ל 
        (d)  קדימה; את המפרשית  של ההגה על מנת להניע חתירה: תנועה חוזרת ונשנית 

 

C3        קשורים חוקים ל יםשינויו תחרותאותות 
 

C3.1    נוקיאותות ז 
 

יש להתעלם  ; החזותייםמהאותות  לקחו  ייהיו כדלהלן. זמנים י  ,קרב-האותות להזנקת דו    
יהיה אות   ,נוק לזוג אחדיקרב מפליג, אות הז-אם יותר מזוג דו . קולי כשל של אות מ

 בא אחריו. זוג הההתראה ל
 משמעות       אות קולי              אות חזותי       זמן בדקות              

 אות תשומת לב    אחד       מוצג   Fדגל       7     
  אין        מוסר    Fדגל           6     
 אות התראה    אחד       * נס ספרות מוצג  5     
 אות היכון    אחד       מוצג   Pדגל       4     
 דגל כחול או צהוב            2     

 ** או שניהם     
     
 ** אחד     

 גמר זמן כניסה   
 לפני זינוק   

  אחד ארוך   מוסר   Pדגל      1     
 אות  הזינוק    אחד       אות התראה מוסר  0     

 
    2קרב מס' -משמעו דו 2; נס ספרה מס' 1קרב מס' -משמעו דו 1במהלך מקצה, נס ספרה מס'   *

 וכו', אלא אם הוראות השייט מציינות אחרת.    

 

 . הדגל)ים( C4.2חר חוק א אותות אלה יינתנו רק אם מפרשית אחת או שתיהן, כשלו מלמלא **        

 . ביניהםששופטי הים סימנו עונש או למשך דקה, המוקדם מים עד /יהיו מוצג             
 

C3.2      קשוריםחוקים ים לשינוי 
         

    (a)   ל:  נה משת 29.1חוק 
 

 נמצא בצד המסלול של קו   פהחלק כלשהו מגו  מפרשית, נוק שלי כאשר עם אות הז  (  1)          
 תציג מיד דגל כחול או צהוב המזהה את   תחרותההמשכיו, ועדת מ אחד  נוק אויהז                 
 בצד גוף המפרשית יהיה במלואו  . הדגל יוצג עד ש אחד ולי קאות   עם ,המפרשית                
 ינוק  אות הז לאחרעד לשתי דקות אחד מהמשכיו, או  או  ,נוק של הקוי לפני הזש                
 .ביניהםמשלה, המוקדם                  



 
 מהצד שלפני קו   חוצה  פהמגו(  כאשר לאחר אות הזינוק של מפרשית, חלק כלשהו 2)        

 נכון, ועדת   זינקהבלא ש ,של קו הזינוק דרך אחד מהמשכיו לצד המסלול  ,הזינוק              
 שגוף    ה את המפרשית.  הדגל יוצג עדהתחרות תציג מיד דגל כחול או צהוב המזה              
 או עד שתי   ,מהמשכיו בצד שלפני הזינוק של הקו או אחד יהיה במלואו המפרשית              
 ביניהם.וקדם מהמ אות הזינוק שלה,  לאחר  דקות              

 

             (b)   באות תחרותAP , שתנה ל:מהמשפט האחרון 
   באותו הזמן התחרות אלא אם ,סרהה  "אות תשומת הלב יינתן דקה אחת לאחר                    

 " נדחית שוב או מבוטלת                     
 

             (c)   באות תחרותN ,  שתנה ל: מהמשפט האחרון 
 ב שו  תמבוטלאלא אם באותו הזמן התחרות    ,רההס תשומת הלב יינתן דקה אחת לאחר"אות      

 ."נדחיתאו       

C3.3      אותות קו הגמר 
 .מוש י לא יהיו בש ,דגל או צורה כחולים - אות התחרות     

 

C4         נוקיז לפנידרישות 
 

C4.1      תהנמצא בזווי   לקומחוץ  כולו  היהי  של מפרשית, גוף המפרשיתכון יבאות ההº 90   לקו 
 הזוגות שבתכנית   . ברשימתלההוקצה ש בקצה הקו נוקי הז סימון הזינוק, ועובר דרך                
 תציג דגל  והיא   ,של הקו ישמאל הצד ה , מוקצהשמאלהרשומה לצד  מפרשית להתחרות,               
 , והיא  של הקו הימני  צדה מוקצה יה ישנה מפרשית ל. מתחרהעת שהיא ב  כחול בירכתיה              
 מתחרה. עת שהיא  בירכתיה ב תציג דגל צהוב              

 
C4.2      פנה את  יחצה ו, גוף המפרשית י מפרשית כון שליבתוך זמן שתי הדקות שלאחר אות הה 

 נוק. י מצד המסלול לצד שלפני הז ראשונהה  פעםבנוק, י קו הז              
 

C5       ים-סימנים ע"י שופטי 
 

C5.1      נש." ומשמעו: "אין ע ,עם אות קולי ארוך ,לבןודגל ירוק 
 

C5.2     משמעו: "המפרשית המזוהה   ,רוךאהמזהה מפרשית עם אות קולי   ,צהובדגל דגל כחול או 
             ." 7Cבהתאם לחוק   נשותבצע ע              

 
C5.3     משמעו: "המפרשית   ,רוךעם אות קולי א ,דגל כחול או צהוב לאחר עם או מיד   - דגל אדום 

 . C7.3(d)לחוק בהתאם נש  ו המזוהה תבצע ע             
 

C5.4     משמעו:   ,עם אות קולי ארוך ,צהובדגל דגל שחור עם דגל כחול או 
 יה." ימוענק למפרשית השנהנצחון ו , סתייםהקרב - , הדופסולה"המפרשית המזוהה               

 
C5.5     נש הושלם עכשיו." ומשמעו:" ע אות קולי קצר 

 

C5.6     נשו ע אינה מבצעת"מפרשית כבר  משמעותם: ,ונשניםחוזרים  אותות קוליים קצרים,   
 ."על כנו  נש נשארווהע             

 
C5.7    ם: "למפרשית  משמע ,הים סירת שופטיל או צורה, בצבע כחול או צהוב, המוצגים מדג 

 ." עונש תלוי ועומדהמזוהה יש              
 

C6       ערעורים ובקשות לפיצוי ע"י מפרשיות 
 

C6.1    פרשית רשאית לערער על מפרשית אחרתמ: 
 

     (a)    של דגלבאופן ברור  , בהצגה14, למעט חוק 2חוק של חלק על פיY   תקרית  לאחר  מיד 
 מעורבת. היתה בה היא            



(b)      ין בחוק על פי כל חוק שאינו מצוC6.1(a)  אוC6.2אדום  ל דגל ברור ש אופןהצגה ב, ב 
 התקרית. לאחר  יאפשרבהקדם ה           

 

C6.2    פי: -ה רשאית לערער על מפרשית אחרת עלמפרשית אינ 
(a)  אלא אם היא  2וק מחלק  , אלא אם תוצאת התקרית היא נזק או פציעה;14חוק , 

 בתקרית;  הייתה מעורבת    

(b)  או  ;42  חוק  או 31חוק 

(c)  חוקC4 חוק   אוC7 . 
 

C6.3    או באזור הגמר, תציג    מתחרהבעת שהיא    יבות שאירעונס מחמתצוי יפ   מפרשית המבקשת 
 משתי  לא יאוחר  ךא  ,נסיבותנודעו לה אותן לאחר ש בברור דגל אדום בהקדם האפשרי               
 פרשה. או   גמרהדקות לאחר ש             

 
(a)   C6.4    חוק פי -עלמפרשית המערערתC6.1(a) את דגל  תסירY"  לפני או בהקדם האפשרי " 

 שופטי הים. לאחר שניתן אות                     
       (b)    חוק פי -עלמפרשית המערערתC6.1(b) חוק פי  - עלצוי יאו מבקשת פC6.3  ,תמשיך 

 להציג את הדגל האדום שלה, עד , שלה יהיו תקפים הבקשהאו   ערעורשהבכדי               
 או בקשה    בערעור או פרשה. אין צורך גמרה אחרי ש ,לשופטי היםעל הערעור  הודיעה ש              
 צוי בכתב. ילפ               

 

C6.5    ים-החלטות שופטי 
 

             (a)   אחרי שהוצג דגלY"" כלשהי. הם יסמנו   תמפרשיאם להעניש ה , שופטי הים יחליטו 
      -.  ואולם C5.3או  C5.1 ,C5.2וקים ח את החלטתם בהתאם להוראות                    
                   

 למפרשית זו יהיו  מכך אם שופטי הים מחליטים להעניש מפרשית, וכתוצאה  (1)
 פי  -ופטי הים יאותתו לה על פסילה עלשדים, יותר משני עונשים תלויים ועומ          
 ; C5.4חוק          

 , ובאותה תקרית מוצג דגל  C8.2וק חפי -כאשר שופטי הים מענישים מפרשית על (2)
       Y" על מפרשית, שופטי הים רשאים להתעלם מדגל ה  "- Y . 

 
             (b)  בחוק שנש הדגל האדום וע שימוש בC5.3  שליטה  עמדת מפרשית זכתה בכאשר יעשה י 

 - ע"י-נוסף יזוםנש והים אינם בטוחים שהתנאים לע ך שופטי , אחוק  כתוצאה מהפרת                    
 התמלאו.        ,הים-שופטי                    

     

C6.6    ועדת ערעורים החלטות 
 

             (a)    רשאית  היא  ו מתאימה,  נראית להה לגבות עדות בכל דרך רשאית ועדת הערעורים 
 למסור החלטתה בעל פה.                      

 
             (b)    השפעה ממשית על תוצאות    יתהי לא ה  חוק  שלהפרתועדת הערעורים מחליטה אם 

 קרב, היא רשאית:-הדו                    
 ; הנקודאו חלק של אחת ה נקוד נש של  ו להטיל ע ( 1)      
 או  הורות על עריכת התחרות מחדש;ל   (2)      
 ענישה.  -שיהיה אי, שיכול שהיא מחליטה שהוא הוגןאחר  הסדרלקבוע   ( 3)      

 
        (c)      קול דעתה  ילש נתון   היהפציעה, יכאשר התוצאה היא נזק או   14נש על הפרת חוק ו הע 

 רוע. יתחרויות נוספות באהרחקה מ ויכול שיכלול של ועדת הערעורים,                   
 

C6.7      הוסף חוק חדשN1.10  לנספחN : 
 

            N1.10   בחוקN.1או  , ופטים בינלאומיש לחבר יכול להתמנות  ,, שופט ים בינלאומי אחד 
 פנל שלו, במקום שופט בינלאומי אחד.                          

 
 

 



C7      ת ענישה שיט 
 

C7.1    שנמחק  חוק 
    נמחק.  44חוק              

       
C7.2    נשיםוכל הע 

             (a)   חוק  ב המגבלות שבמסגרת  נש ו עמפרשית שנענשה רשאית לדחות ביצועC7.3 ,ותבצע   
 כדלהלן:   אותו                   
 הקדמית, היא תסתובב עם הרוח, ובהקדם   סימון (  כאשר היא בצלע המסלול אל 1)   

 קדמית חדה. לאפשרי, תעלה  סביר ה    
 לקו הגמר, היא תסתובב  בדרכה  או ,המלאה סימון אל  בצלע המסלול   היא כאשר ( 2)                   

 פשרי תרד לכיוון הפלגה שהוא יותר מתשעים  האהסביר  מול הרוח, ובהקדם                         
 . מעלות מהרוח האמיתית                         

             (b)    לבצע עונש אלא אם הורה    מפרשית אינה צריכה  מתחרה,: "בזמן שהיא 2הוסף לחוק 
 ." ןלה שופט ים לעשות כ                     

(c)    חוצה את המשך הקו    פהכאשר חלק כלשהו מגו ,מפרשית מסיימת צלע של המסלול 
 ו בצלע האחרונה כאשר היא   א אותו היא מקיפה, הסימון הקודם דרך   מהסימון       
 . גומרת       

             (d)   עונשה כשגוף הסירה במלואועד שביצעה את    רשם כגומרתימפרשית שנענשה לא ת   
 מתבטל לפני או אחרי שחצתה   נשו אלא אם הע ,תגמור היא ואז  ,המסלול של הקו  צדב                    
 את קו הגמר.                      

             (e)  בדושיה יוהמפרשית השנ ועומדים,  תלוייםהנש אחד או שניים ואם למפרשית יש ע - 
 , או  יבטלונש של דגל אדום, שלא למעט ע   ,אחד לכל מפרשית יבוטלנענשת, עונש  קרב                     
 . אחר ונשע   ידי- יבוטל, על                     

             (f)    ואינה מתחרה יותר, ולמפרשית האחרת יש עונש תלוי    גמרהאם מפרשית אחת 
 ועומד, שופטי הים רשאים לבטל את העונש התלוי ועומד.                      

 

 C7.3  מגבלות עונש 
 

              (a)   מול הרוח, ראש הספינקר יהיה מתחת למקור   סיבובכולל הנש  והמבצעת עמפרשית 
 חדה.שהיא בכיוון קדמית שעברה את מוצא הרוח ועד הראשי, מרגע המנור                      

             (b)   המתחיל, תוחם או מסיים   ,הקפה סימון של אזור אף חלק מעונש לא יבוצע בתוך ה 
 עליה נמצאת המפרשית.  את הצלע                      

             (c)   לבצעו בכל עת לאחר הזינוק   תלוי ועומד, היא רשאיתאחד אם למפרשית יש עונש 
 בצע אחד מהם  תיש שני עונשים תלויים ועומדים, היא   למפרשית. אם גמרהולפני ש                     
 שזינקה.בהקדם הסביר האפשרי, אבל לא לפני                     

              (d)   נישה, המפרשית  ע הצגת דגלכאשר שופטי הים מציגים דגל אדום עם או מיד לאחר 
   שזינקה. בל לא לפני  האפשרי, אהסביר  נש בהקדם  והנענשת תבצע ע                      

 

C7.4    ביצוע והשלמת עונשים 
 

             (a)    ומסתובבת   ,קדמית  סימון ועומד נמצאת בצלע אלנש תלוי וע  שיש להכאשר מפרשית 
 ועוברת את מוצא הרוח,    ,המלאה או לקו הגמר  סימון בדרכה אלעם הרוח, או בצלע                      
 נש.והיא מבצעת ע                      

            (b)  או אינה משלימה את   כהלכה, את העונש  כאשר מפרשית המבצעת עונש אינה מבצעת 
 נש. שופטי הים  וכמבצעת ע  נחשבת עוד האפשרי, היא אינה הסביר בהקדם   העונש                     
 . C5.6 יסמנו זאת כנדרש בחוק                     

              (c)   דגלים או צורות כחולים או צהובים, כל דגל  קרב, תציג -שופטי הים לכל זוג בדוסירת 
 עונש בוטל,   נש, אוו. כאשר מפרשית ביצעה ע עומדו  תלויאחד הנש ואו צורה מציינים ע                     
 או  כשל של שופטי הים להציג . האות הקולי המתאים, בליווי ורה יוסרוצ דגל אחד או                     
 . ועומדים נשים התלוייםוהעצורות כהלכה, לא ישנה את מספר להסיר דגלים או                      

 
 
 
 
 



C8      ים -נשים יזומים ע"י שופטיוע 
 

C8.1   חוק שינויי 
 

   נשיםוע  הטילים רשאים ל- ששופטי חוקים  עלחלים  אינם (a)60.3 -ו  (a)60.2 יםחוק              
 .בגינם             

 
C8.2     42, 31כאשר שופטי הים מחליטים שמפרשית הפרה חוקים ,C4, C7.3(c)  אוC7.3(d) , 

 נענשת על הפרת  מפרשית אם  בכל אופן,. C5.3או  C5.2 חוקעל פי מון י ענש ע"י סית היא              
 . בנוסף,     31, היא לא תיענש על הפרת חוק 31תקרית הפרה את חוק  ובאותה, 2חוק מחלק              
 תוזהר בעל פה, ותינתן לה   ,הדגל הנכוןמפרשית המציגה דגל לא נכון או אינה מציגה את              
 ענש. י לתקן את השגיאה לפני שתהאפשרות              

 
C8.3     כאשר שופטי הים מחליטים שמפרשית 

             (a)  את העונש, חוק לאחר שהביאו בחשבון השיגה יתרון בהפרת 
(b)   או  בכוונה, חוק הפרה 

(c)   ,ביצעה הפרה של התנהגות ספורטיבית 
 

 .C5.4או  C5.2 ,C5.3היא תיענש על פי חוק 
 
 

C8.4    אחר   חוקהפרה    אם שופטי הים או חברי ועדת הערעורים מחליטים שיתכן ומפרשית 
 ל כך לוועדת הערעורים, כדי שתפעל  ע, הם יודיעו  C6.2 - ו C6.1(a)מאלה הרשומים בחוק          
 כאשר הדבר מתאים. C6.6וחוק   60.3על פי חוק          

 
C8.5   ושופטי הים משוכנעים שהמפרשית השנייה לא   ,כאשר, לאחר שמפרשית אחת זינקה 

 קרב  -פסולה, והדוזינקה שהמפרשית שלא   C5.4ק , הם רשאים לסמן בהתאם לחותזנק             
 הסתיים.             

 
C8.6   יחד עם לפחות שופט ים אחד נוסף, מחליטים כי מפרשית  קרב-שופטי הים של דו כאשר , 

 וארע נזק כתוצאה מכך, הם רשאים להטיל עונש של נקודות, ללא   14הפרה את חוק              
 שמיעה. למפרשית תימסר הודעה על העונש מוקדם ככל האפשר, ובזמן בו ניתנת לה              
   חוקהוראות לבהתאם הערעורים תמשיך ההודעה, היא רשאית לבקש שמיעה. ועדת              
            C6.6  .כבד יותר מהעונש שהוטל ע"י שיהיה יכול   ,כל עונש שייפסק ע"י ועדת הערעורים   
 ופטי הים. כאשר שופטי הים מחליטים שעונש הכבד מנקודה אחת הוא עונש מתאים, הם  ש             
 .C8.4יפעלו בהתאם לחוק               

 

     C9אחרים  נהלים ;עררים ; פתיחת שמיעה מחדשלצוי או  ילפ  בקשות 
 

C9.1    חוקעל פי החלטה הנעשית על צוי או ערר ילא תהיה בקשה לפ C5 ,C6 ,C7  אוC8  . 
 פתיחת שמיעה  לשמיעה אינו רשאי לבקש    צדנה ל: " תשמ ,66המשפט השלישי בחוק              
 ." מחדש             

 
C9.2    של ועדת התחרות  על טענה שפעולה של סירה  , צויילפ  הקשבמתחרה אינו רשאי לבסס 

 אבל   ,צוי בנסיבות כאלהימתן פ שקול ל רשאית להחליט ועדת הערעוריםראויה. תה לא יהי              
 כולל סירת שופטי הים, יתכן והפריעה  של ועדת התחרות, רק אם היא מאמינה שסירה             
 מפרשית מתחרה. רציני לבאופן             

 
C9.3    למעט  שופטי הים של פעולה -פעולה או אי  התייחס לכלבשהם הליכים לא יינקטו כל , 

 . C9.2כמותר בחוק             
 

   C10קודי נ   
 

C10.1  ויון  וה לכל אחד בש נקוד)חצי   ה אחתנקוד ב  זוכה ,קרב-המתחרה המנצח של כל דו 
 זוכה בנקודות.   ינומפסיד א ה ;מוחלט(             



 

C10.2   תישארנה   ,שהושלמו התחרויותכל רוע, תוצאות יא מחלק של  פורש כאשר מתחרה 
 בתוקפן.              

 

C10.3  מסתיימיםליגה   יבוביס סיבוב ליגה יחידה מסתיים לפני שהושלם, או כאשר כאשר   
 מוצע הנקודות שהושגו בכל  במהלך סיבוב הליגה הראשון, ניקודו של כל מתחרה יהיה מ             
 פליג בו. בכל אופן, אם מי מהמתחרים השלים פחות משליש של  הקרב שהמתחרה  -דו             
 יוכרז כל  נחוץ,   קרב המתוכננים, כל אותה ליגה לא תיחשב, ואם הדבר-קרבות הדו             
 אתו של מתחרה תהיה ממוצע  ,תוצC11.1(a).  כדי לפתור שוויון בחוק האירוע כבטל             
 קרב שנערך בין המתחרים שבשוויון. -הנקודות שהושגו בכל דו             

 

C10.4  נקודה אחת תהיה    ליגה מרובת סיבובים מסתיימת עם סיבוב ליגה לא גמור, רק כאשר 
 כדלהלן: קרב שהתקיימו בין כל שני מתחרים שהם, -זמינה  לכל שיוטי הדו             

 
 נקודות לכל ניצחון               שהושלמוקרב -מספר תחרויות הדו            

  מתחרים שהם בין כל שני            
 ____________________________________________________ 

 ה אחתנקוד                                     1
 ____________________________________________________ 

 הנקודחצי                                      2
 ____________________________________________________ 

 ה נקודשליש                                                       3                            
____________ ________________________________________ 

 )וכו'(          
 ____________________________________________________ 

 
 

C10.5  הליג בסדרת , 
 

             (a)   ראשוןביותר הגבוהה  מתחרים ידורגו בסדר תוצאותיהם הכלליות, בעל התוצאה ; 
              (b)     יפסיד   ,קרב אחר-נגד מתחרה בדו   חוק  הפרתאבל נפסל על   ,קרב-בדומתחרה שמנצח 

 )אך המתחרה   אתהזתחרות לה נקודאת ה                      
 - ו ;ה(נקודאותה ב זכהלא י , הפסידש                     

              (c)  הגבוהההתוצאה  פי-יוכרע על  ,יםשונ בתיםהכללי בין מתחרים שהפליגו ביקום  המ   
 . ביותר                    

 
C10.6  הדרוש   ,ותנקודשל   ינימליאת המספר המתקבענה   שייטהוראות ה ,המפסיד יוצא בסדרת 

 היא תוכרע    ,מסתיימתיוצא מתחרים. כאשר סדרת המפסיד סדרה בין שני כדי לזכות ב ל             
 יותר. המתחרה עם התוצאה הגבוהה  לטובת              

 
C10.7  ללא  וצאתה תהיה ת  להפליג את המסלול,מ  כשלה קרב -דורק מפרשית אחת ב כאשר 

 ות )ללא שמיעה(.נקוד             
 

C11   שוויונות 
 

C11.1 סדרות ליגה 
 

 המתחרים האחרים בבית  נגד כל בסדרות ליגה ישובצו המתחרים לבית אחד או יותר, כדי להתחרות            

 שלהם, פעם אחת או יותר. כל שלב נפרד המזוהה בתבנית האירוע, יהיה סדרת ליגה נפרדת, מבלי             

 .אחר באותו שלבה רלהתחשב במספר הפעמים שכל מתחרה מפליג נגד כל מתח            
 

 ות הבאות, בסדר הבא, עד  שיטיפתרו ב, ליגהסדרות  וויונות בין שני מתחרים או יותר בש             
   C11.1(a)וקים  ח  כאשר שוויון אחד או יותר נפתרים רק בחלקם, .יפתרו שכל השוויונות             
 - ש לטובת המתחרה)ים(   שוויונות יפתרו, יוחלו עליהם שוב. C11.1(e)עד              

 



             (a)  קרב בין המתחרים  -ביותר בתחרויות הדו תוצאה הגבוהההוא בעל ה,  רץ סדרב 
 שבשוויון;                    

(b)    ניצח בתחרות האחרונה  -כאשר השוויון בין מתחרים בסדרת ליגה מרובת סיבובים 
 שבין שני המתחרים.    

             (c)   יש  או, אם  ,גבוה ביותר בסדרת הליגה הממוקם ות נגד המתחרה  נקודרוב ה הוא בעל 
   כאשר יש לפתור שני  שהשוויון נפתר.  עד  וכך הלאה  ,, השני הגבוה ביותרצורך בכך                   
 שימוש יעשה הפתרון של כל אחד מהם תלוי בפתרון של השני, י בלא ,שוויונות נפרדים                    
 : C11.1(c)חוק שבנוהל עקרונות הבאים ב                    
    -מקום הנמוך, ו ביפתר לפני השוויון  יהשוויון במקום הגבוה  (  1)                  

 כמתחרה בודד למטרות חוק   ך, יתייחסוהנמום כל המתחרים בשוויון במקול (  2)                  
                        C11.1(c); 

            (d)   חוק החלת  לאחר C10.5(c),  בלי קשר  בתים השוניםב הגבוה ביותרהוא במקום , 
 . ביתלמספר המתחרים בכל                   

         (e)    של האירוע )תחרות צי, סדרת   מקום הגבוה ביותר בשלב המאוחר ביותרהוא זכה ב 
 ליגה וכו'(.                  

 

C11.2 סדרת המפסיד יוצא 
 

 ות הבאות, בסדר שיטב יפתרו ,יוצא מתחרים בסדרת המפסיד( בין 0-0שוויונות )כולל               
 - ייפתר לטובת המתחרה שנפתר. השוויון שהשוויון  הבא, עד             

 
             (a)   חוק  את   מחיליםהאחרונה, כאשר בסדרת הליגה הוא זכה במקום הגבוה ביותר 

                    C11.1 ;אם נחוץ 
              (b)   רוע בין המתחרים שבשוויון.  יקרב האחרון בא-צח בדוינ 

 

C11.3 שוויונות שנשארו 
 שוויון,אינם פותרים  C11.2או  C11.1כאשר חוק              

 
             (a)   רוע אחר שעבורו  יאו א) רועימאוחר יותר של האאם יש לפתור את השוויון עבור שלב 

 מעשי.   הדבר  כאשר ,יפתר על ידי תחרות נוספתי(, השוויון  משמש לעליה אליורוע יהא                     
 , השוויון ייפתר                            כאשר ועדת התחרות מחליטה שתחרות נוספת אינה מעשית                    
 לטובת המתחרה בעל הניקוד הגבוה ביותר בסדרת הליגה, לאחר שמוחקים את                       
 הניקוד עבור התחרות הראשונה לכל מתחרה שבשוויון, או, באם זה לא יפתור את                       
 כך הלאה עד  השוויון, את הניקוד עבור התחרות השנייה לכל מתחרה שבשוויון, ו                     
 שהשוויון ייפתר. כאשר שוויון נפתר חלקית, יתרת השוויון תיפתר ע"י החלה מחדש                      
     .C11.2או   C11.1של חוק                     

             (b)  רוע אחר, או על המקום  יישירה לאירוע שאינו מקנה עליה  כדי להחליט על מנצח בא 
 אחד של סדרת המפסיד יוצא, אפשר  יוצאים לאחר סיבובהכללי בין מתחרים ה                    

 תחרות נוספת )אבל לא בהגרלה(.עשות שימוש ב ל                    
(c)  יחוברו   ,מקומות שבשוויוןלות דרוג נקוד כל פרסים כספיים או    ,כאשר שוויון לא נפתר 

 המתחרים שבשוויון. ביחד ויחולקו בשווה בין        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Dנספח         
 חוקי תחרות קבוצות   
 
 כפי ששונו בנספח זה.  פי חוקי תחרויות השייט, תחרויות קבוצות תיערכנה על               
  

D1      ת יושינויים לחוקי התחרו 
 

   D1.1 4-ו  2הגדרות וחוקי חלקים 
 

             (a)   סירה. המרחק משתנה לשני אורכי גוף ,  אזורבהגדרה 
               (b) 18.2חוק(b)  :משתנה ל 

 המפרשית   אזור,מגיעה ל  ןכאשר הראשונה מביניה  חיפוים מפרשיות נמצאות בא                     
 אם  .מקום בסימון למפרשית הפנימית  לאחר מכן   תיתן ,החיצונית באותו רגע                     
   מאוחר יותר  נעשיתאו  אזור,ל  כאשר היא מגיעה מלפנים בברורמפרשית נמצאת                       
   בברוררת עוברת את מוצא הרוח, המפרשית כאשר מפרשית אח רור מלפניםבב                    
 .מקום בסימוןלאחר מכן  תיתן לה ,באותו רגע ר מאחו                     

(a)      נמחק.   18.4חוק 
(b)    נועת היד הבאותת  שאותות משתנה כך 20כאשר כך צוין בהוראות השייט, חוק,   

 נדרשות בנוסף לקריאות:    
                   ו ;אל מעלה הרוחונשנית  ברורה לסיבוב מול הרוח, בהצבעה  מקום   רעבו(  1)     
 אל מעלה ונפנוף היד אל המפרשית האחרת  וברורהעבור "אתה תסתובב" בהצבעה נשנית (  2)       

 הרוח.          

(e)    מתחרהלא תפריע למפרשית  ,מתחרה משתנה ל: "במידת האפשר, מפרשית שאינה 23.1חוק , 
 " גמרה.להפריע למפרשית שלא   לא תפעל ,גמרהשומפרשית         

(f)    נוי בכיוון  יכל ש  ת,נפגשו  שונותבתחרויות  מפרשיות  כאשר: " 23.3הוסף חוק חדש 
 נצח את לכדי  או  ,קוח  לוי דרישות י מתוך בעקביות  ייעשה  ,אחת מהן הפלגה של כל         
 ." התחרות שלה        

            (g)     41הוסף לחוק : 
                  (e)    עזרה ממפרשית אחרת מקבוצתה, ובלבד שלא נעשה שימוש בתקשורת 

 לקטרונית. א                         
            (h)    נמחק.  45חוק 

 

D1.2   ערעורים ובקשות לפיצוי 
           (a)    משתנה ל: 60.1חוק 

 מפרשית רשאית                    
               (a)     אלא אם  2חוק מחלק  מפרשית אחרת, אבל לא על טענה להפרה שללערער על , 

 היא הייתה מעורבת בתקרית, או שהתקרית כללה מגע בין חברים של הקבוצה                        
 האחרת; או                       

               (b)    לבקש פיצוי 
       (b)   61.1חוק(a) משתנה כך שהמפרשית רשאית להסיר את הדגל האדום שלה, לאחר שהוצג   
 באופן בולט.              

       (c)    המפרשית המבקשת פיצוי בגלל תקרית באזור התחרות, תציג דגל אדום בהזדמנות    
   הסבירה הראשונה לאחר התקרית. היא תציג את הדגל האדום עד שהוא אושר ע"י ועדת             
 התחרות או ע"י שופט ים.             

     (d)    או  2ועדת התחרות או ועדת הערעורים לא יערערו על מפרשית בגין הפרת חוק מחלק     
 למעט:  42או חוק  31חוק               

 לבן; -שהוצג דגל שחור (  כאשר הערעור מבוסס על עדות בדו"ח משופט ים לאחר1)  
 או          

 פציעה.  , עם קבלת דו"ח מכל מקור הטוען לנזק או14פי חוק - (  על2)  



     (e)   רשאית לגבות עדות   חייבים להיות בכתב. ועדת הערעורים אינםובקשות לפיצוי   ערעורים 
 חלטתה בעל פה. ה בכל דרך שתמצא לנכון, והיא רשאית למסור              

     (f)   ע"י מפרשית אחרת   אינה זכאית לפיצוי בהתבסס על נזק או פציעה שנגרמו תמפרשי 
 מקבוצתה.              

    (g)   כאשר ארעה תקלה במפרשית שסופקה, יחול חוקD5. 
 

D1.3 עונשים 
           (a)     משתנה ל: 44.1חוק 

 חוק אחד או יותר  מפרשית רשאית לבצע עונש של סיבוב אחד כאשר ייתכן והפרה                  
 . בכל אופן, כאשר ייתכן  מתחרה, בתקרית בעת שהיא 42או חוק   31, או חוק  2מחלק                  
 אינה צריכה לבצע את העונש על   באותה תקרית, היא 31וחוק   2והיא הפרה חוק מחלק                  
 . 31הפרת חוק                  

           (b)    היא תבצע  44.1כאשר מפרשית מציינת באופן ברור שהיא תבצע עונש בהתאם לחוק , 
 את אותו עונש.                  

  (c)       .מפרשית רשאית לבצע עונש ע"י פרישה, ויידוע ועדת התחרות או שופט ים 
     d) יות ין שתי מפרשב , כאשר התקרית היא 2(  לא יוטל עונש בגין הפרה של חוק מחלק      

 מאותה קבוצה, ואין מגע.      
 

    D2  תחרויות עם שופטי ים 
 

D2.1  מתי חוקD2  חל 
 

 חל על תחרויות עם שופטי ים. תחרויות עם שופטי ים יצוינו בהודעה על התחרות   D2חוק              
 , לא יאוחר מאות ההתראה.  Jאו בהוראות השייט או בהצגת דגל            

 

D2.2 ערעורים ע"י מפרשיות 
 

 בגין תקרית באזור   42או חוק   31פי חוק -או על  2פי חוק מחלק -כאשר מפרשית מערערת על           
 התחרות, היא אינה זכאית לשמיעה, ויחול האמור להלן:             
(a)   סבירה הראשונה לכל תקרית.ההזדמנות בהיא תקרא "ערעור" ותציג באופן בולט דגל אדום 
(b)    .למפרשיות יינתן זמן להיענות 

(c)  כך, שופט ים יחליט   אם אין מפרשית המבצעת עונש או בברור מבהירה שהיא תעשה
 באם להעניש איזושהי מפרשית.

           (d)  שופט ים יחליט באם להעניש כל מפרשית שהיא   ,חוקאם יותר ממפרשית אחת מפרה 
 שלא ביצעה עונש.                         

          (e)  חוקבהתאם להוראות  שופט ים יסמן החלטה  D2.4. 
          

D2.3 עונשים יזומים ע"י שופט ים 
 

 דווח על התקרית  לשל מפרשית אחרת, או  ערעורשופט ים רשאי להעניש מפרשית ללא             
 הדברים, כאשר המפרשית: לוועדת הערעורים, או לעשות את שני              
            (a)    ואינה מבצעת עונש;  42או חוק  31מפרה חוק 
            (b)   ויוצרת מגע עם מפרשית אחרת מקבוצתה, או עם מפרשית   2מפרה חוק מחלק 

 בתחרות אחרת, ואין אף מפרשית המבצעת עונש;                                      
            (c)  ה חוק וקבוצתה משיגה יתרון למרות שהיא, או מפרשית אחרת מקבוצתה, מפר 

 מבצעת עונש;                  
(d)   ויש נזק או פציעה;  14מפרה חוק 
(e)   מפרה חוק ;D1.3(b)   
(f)   ;לא מבצעת עונש שסומן ע"י שופט ים 
(g)   .מפרה חובת התנהגות ספורטיבית 

 
 .D2.4שופט הים יסמן החלטה בהתאם להוראות חוק            

 



D2.4 סימונים ע"י שופט ים 
 

 שופט ים יסמן החלטה עם אות קולי ארוך והצגת דגל כדלהלן:            
            (a)   .כשאין עונש, דגל ירוק ולבן 
            (b)  או יסמן כדי לזהות   הים יקרא כדי להעניש מפרשית אחת או יותר, דגל אדום. שופט 

 כל מפרשית נענשת.                  
            (c)   .כדי לדווח על התקרית לוועדת הערעורים, דגל שחור ולבן 

 

D2.5 עונשים הניתנים על ידי שופטי ים 
          

 - יתן עונש עלעל ידי שופט ים תבצע עונש של שני סיבובים. ואולם, כאשר נ מפרשית הנענשת           
 , ושופט ים קורא או מסמן את מספר הסיבובים, המפרשית תבצע אותו מספר  D2.3פי חוק             
 של סיבובי עונש.            

 

D2.6         מגבלות על נהלים אחרים 
 

     (a)   הפרת חוקD2.5  על ידי מפרשית.          לא תהווה עילה לערעור 
           (b)  פעולה של שופט ים, לא תהיה: - החלטה, פעולה או אי 

 (  עילה לפיצוי,1)                 
 , או 70(  נתונה לערר על פי חוק  2)                 

 תחרות לאחר שהחלה.   ביטול(  עילה ל3)                
           (c)   ה שסירה של  אמינמ ועדת הערעורים רשאית להחליט לשקול מתן פיצוי כאשר היא 

 ועדת התחרות, כולל סירת שופטי ים, ייתכן והפריעה באופן רציני למפרשית מתחרה.                  
 

D3     ניקוד תחרות 
 

D3.1 (a)    ניקוד השווה למיקומה    תקבל ולא פורשת לאחר מכן,  תחרות גומרתמפרשית ה  כל 
 בגמר. כל שאר המפרשיות תקבלנה נקודות במספר השווה למספר המפרשיות הזכאיות                    
 . התחרותל                   

            (b)   כאשר מפרשית מנוקדתOCS לא אם היא פרשה  א  נקודות לתוצאתה, 10, תתווספנה 
 בהקדם האפשרי לאחר אות הזינוק.                   

            (c)    כאשר מפרשית כשלה מלבצע עונש שהוטל ע"י שופט ים, בקו הגמר או לידו, היא 
 תנוקד כפורשת.                   
(d)  ם תוצאת גמר גרועה ע, כל מפרשית גמרהכאשר מפרשית מנוקדת כפורשת לאחר ש 

 יותר, תעלה מקום אחד.         
 

(e)        ולא זוכתה,חוק לערעור הפרה  צדכאשר ועדת ערעורים מחליטה שמפרשית שהיא 
 תוצאתה; לנקודות  6(  אם המפרשית לא ביצעה עונש, תתווספנה 1)   
 (  אם הקבוצה של המפרשית השיגה יתרון למרות כל עונש שבוצע או הוטל, ניקוד המפרשית 2)   

 ייתכן ויגדל;          
 כאשר  חוקכאשר היא גרמה נזק או פציעה, או  14, חוק 2או  1(  כאשר המפרשית הפרה חוק 3)   

 צתה, או שלא יוטל כל עונש. , חצי או יותר מהניצחונות ייתכן ויופחתו מקבוהתחרתהלא           
 לא יוענקו לכל קבוצה אחרת. ניצחונות שהופחתו         
 

D3.2  מפרשיות הקבוצה   ,לזנקכשלו  מפרשו או  ,גמרול המפרשיות של קבוצה אחת  כ כאשר
 גמרו. באותו הזמן, תקבלנה את הנקודות שהיו מקבלות לו    מתחרות האחרת ה

 
D3.3  לשתי הקבוצות שווה,    הקבוצה עם סך הניקוד הנמוך מנצחת את התחרות. אם סך הניקוד 

 הקבוצה שאין לה מקום ראשון, מנצחת.             
 
 
 
 



D4     ניקוד אירוע 
 

 D4.1מונחים 
 

           (a)    .תבנית אירוע מורכבת משלב אחד או יותר 
           (b)  קבוצה מתוכננת   בשלב סדרת ליגה, קבוצות תשובצנה לבית אחד או יותר, כשכל 

 להפליג סיבוב ליגה אחד או יותר.                  
         (c)    סדרת ליגה מורכבת כך שכל קבוצה בבית, מפליגה פעם אחת נגד כל קבוצה אחרת 

 באותו בית.                 
         (d)  שלב 'המפסיד יוצא' מורכב מסיבוב אחד או יותר, בהם כל קבוצה מפליגה תחרות דו - 

 בוצות.  קרב היא תחרות אחת או יותר בין שתי ק-קרב אחת. תחרות דו                
                

D4.2 תבנית אירוע 
 
           (a)   ,חוקי ניקוד מיוחדים.  וכל הוראות השייט תציינה את התבנית והשלבים של האירוע 

   (b  )לב בתבנית בכל זמן  ש  לסיים כל כדי להשלים אירוע, וועדת התחרות רשאית לשנות או 
  םאת הנרשמים, מזג האוויר, מגבלות זמן וגורמים רלוונטיי  בהביאה בחשבון ,סביר    
 אחרים.     

 

 D4.3ניקוד שלב של סדרת ליגה 
 

           (a)   תחרות, המספר הגבוה ר ב קבוצות בבית של סדרת ליגה, תדורגנה לפי מספר ניצחונות 
   אשון. אם הקבוצות לא השלימו מספר שווה של תחרויות, הן תדורגנה בסדר של ר                 
 אחוזי התחרויות שניצחו, המספר הגבוה ביותר ראשון.                  

           (b)   מהתחרויות המתוכננות  80%בכל אופן, אם סדרת ליגה מסתיימת כאשר פחות מ    
 ויות לא יכללו, אבל ישמשו לשבירת שוויון בין קבוצות בבית  הושלמו, תוצאות התחר                 
 נגד השני בסדרת ליגה שהסתיימה. שכולן הפליגו אחד                 

           (c)   בהוראות השייט. תוצאות מסדרת ליגה קודמת יעברו קדימה, רק אם צוין כך 
 

D4.4 פתרון שוויונות בסדרת ליגה 
 

 שלב זה בלבד.  סדרת ליגה, ייפתרו באמצעות שימוש בתוצאות שללב שוויונות בש           
           (a)    בשלב הזה,   לפחות פעם אחתאם הקבוצות בשוויון הפליגו כולן האחת נגד השנייה 

 השוויון ייפתר בסדר דלהלן:                 
 ; בשוויון, הגבוה ראשוןש (  אחוז התחרויות שניצחו בכל התחרויות בין הקבוצות1) 
 (   ממוצע נקודות לכל תחרות, בכל התחרויות בין הקבוצות שבשוויון, הנמוך ראשון;2) 
 יניהן; ב (  אם שתי קבוצות נשארות בשוויון, המנצח בתחרות האחרונה 3)    
 , בכל התחרויות נגד מתחרים משותפים, הנמוך ראשון; (  ממוצע נקודות לכל תחרות4)       
 הגרלה.  -(  תחרות נוספת אם אפשרי, ואם הדבר בלתי אפשרי 5)             
(b)   ( ו4אם לא נפתר השוויון, הוא ייפתר בשימוש בשלבים )- (לעיל בלבד.          5 ) 
(c)         לעיל, שארית השוויון  דים כאשר שוויון ייפתר באופן חלקי באמצעות האחד מהסעיפ 

 , כפי שמתאים. D4.4(b)או  D4.4(a)תיפתר על פי                 
 

D4.5  יוצא שלב בסדרת 'המפסידניקוד' 
 

           (a)    מר  ג. ה סיבובבאותו  סיבוב לא ינוקד אלא אם תחרות אחת לפחות הושלמה בכל דו קרב 
 הם סיבובים נפרדים.    והגמר הקטן                 

                    
           (b)  הניצחונות בתחרות   קרב תהיה הקבוצה הראשונה שתנוקד במספר-המנצחת בדו 

 קרב הסתיים, המנצחת תהיה הקבוצה עם המספר  -כמצוין בהוראות השייט. אם דו                 
 קרב או, אם זה שוויון, הקבוצה שניצחה את  -והגבוה של ניצחונות בתחרות באותו ד                 

 התחרות האחרונה של הדו קרב.                  
 



 (c(  )1 .קבוצות שניצחו בסיבוב, תדורגנה לפני אלו שהפסידו  ) 
 (  קבוצות שהפסידו בסיבוב ולא מפליגות שוב, תדורגנה באופן זהה.  2)  
   תדורגנה בסדר של מיקומן בשלב הקודם של האירוע, (  בסיבוב שלא נוקד, קבוצות 3)               

   כשקבוצות מבתים שונים תדורגנה בנפרד.                      
 

D5     תקלות כאשר מפרשיות סופקו ע"י הרשות המארגנת 
 

D5.1    חוק  D5 .חל כאשר מפרשיות מסופקות ע"י הרשות המארגנת 
 

  D5.2   שינוי בניקוד בהצגת דגל   פרשית סובלת מתקלה באזור התחרות, היא רשאית לבקשכאשר 
 רות התקלה, עד שהדבר מאושר ע"י וועדת  קאדום בהזדמנות הסבירה הראשונה לאחר               
 . התחרותר אפשרי, היא תמשיך להתחרות או ע"י שופט ים. אם הדב             

 
D5.3   וועדת התחרות תחליט בבקשות לשינוי ניקוד, בהתאם לחוקיםD5.4  ו- D5.5  היא רשאית . 

 לגבות עדויות בכל דרך שתמצא לנכון, ורשאית למסור את החלטתה בעל פה.             
 

D5.4  וועדת התחרות מחליטה שמיקומה בגמר של קבוצה הורע משמעותית, והתקלה לא   כאשר 
 נגרמה באשמת הצוות, ובאותן נסיבות צוות מיומן באופן סביר לא יכול היה למנוע את              
 את התחרות   בטלהתקלה, היא תחליט באופן הוגן ככל האפשר. החלטתה יכולה להיות ל            
 ליג אותה מחדש, או, כשניתן היה לצפות את מקומה בגמר של המפרשית, לתת לה  ולהפ            
 נקודות לפי מקום זה. כל ספק באשר למקומה של מפרשית כאשר התקלה קרתה, ייפתר              
 נגדה.             

 
D5.5  ע"י יריב, לא תיחשב בדרך   חוקשנגרמה כתוצאה מציוד פגום שסופק, או מהפרת   תקלה 

 כלל כאשמת הצוות, אך תקלה שנגרמה מחמת טיפול רשלני, התהפכות או הפרה ע"י             
 מפרשית של אותה הקבוצה, כן תיחשב כך. אם ישנו ספק, ההנחה תהיה שאין זאת אשמת             
 הצוות.              

 
 



 
 

 

 Eנספח       

 חוקי תחרות למפרשיות מונחות רדיו  
 כפי ששונו בנספח זה.  יטילחוקי תחרויות השערכנה בהתאם יתחרויות בסירות מונחות רדיו ת           

 

1E       7 -ו  2,  1שינוי להגדרות, מונחים וחוקי חלקים     

1.1 E הגדרות 

 : ניגוד ענייניםהוסף להגדרת             
  

 .  ין ניגוד עניינים רק מחמת שהוא מתחרהאבכל אופן, למשקיף           

 סירה. ףאורכי גו ההמרחק משתנה לארבע אזור  בהגדרת           

 הוסף הגדרה חדשה:           

  כאשר היא אינה מסוגלת להמשיך במקצה.        חסרת יכולתמפרשית היא  -  חסרת יכולת                   

1.2E    מונחים 

 פרק המונחים שבמבוא ישתנה באופן ש:           

    (a ) 'ושאין לה צוות. בכל אופן, בחוקי רדיונשלטת באמצעות אותות הסירת מפרש  המשמע 'מפרשית , 
 , המונח 'מפרשית' כולל את המתחרה ששולט בה.  ערעור -ו צד ובהגדרות  6E, חוק 5וחלק  1חלק           

 
    (b' ) האדם המיועד לשלוט במפרשית באמצעות אותות רדיו.  –מתחרה' משמעו 

    (c )מקצה'. בנספח  -בחוקי התחרות, אך לא בנספחים, החלף את שם העצם 'תחרות' ב'E  תחרות , 
 מורכבת ממקצה אחד או יותר, והיא מושלמת כאשר המקצה האחרון בתחרות הושלם.           

1.3E   7- ו  2, 1חוקי חלקים   

            (a חוק )נמחק.                                                                                     1.2 

            (bקריאות בהתאם לחוק )סיבוב מול הרוח' ומספר   -יכללו את המילים 'מקום' ו  20.3 -ו   20.1' 
 המפרש של המפרשית הקוראת, בכל סדר שהוא.                    

 

             (c חוק )חסרת יכולת'  משתנה ל: 'במידת האפשר, מפרשית תימנע ממפרשית 22' . 

    (d חוק )90.2(c)  :משתנה ל 
 י אות פה לכל המתחרים המושפעים מהשינויים, לפנ- שינויים להוראות השייט, ניתן להעביר בעל         

 ההתראה לתחרות או המקצה הרלוונטיים. כאשר הדבר מתאים, יאושרו שינויים בכתב.          

    2E     חוקים נוספים בעת תחרות 

 . מתחרותיחול רק בעת שמפרשיות  2Eחוק                 

  2.1E   הדרישות לקריאה 

            (a קריאה תיעשה ותישנה כפי שמתאים הדבר )יהיה לצפות מהמתחרים  בנסיבות, באופן שניתן 
 לשומעה.  -באופן סביר  -סוגלים מיהיו שהקריאה, שאליהם מכוונת                   

 

            (b  כאשר חוק דורש ממפרשית לקרוא או להגיב לקריאה, הקריאה תיעשה על ידי המתחרה השולט ) 
 בסירה.                  

          (c) לדוגמה: 'אחת חמש', ולא: 'חמש  ;הנקראתראנה הספרות המרכיבות את מספר המפרשית  תיק 
 עשרה'.                  



 
 

 

 

2.2E   הענקת עצה 

 . מתחרהבמפרשית   השולטמתחרה לא יעוץ עצה טקטית או אסטרטגית למתחרה   

  2.3E   מפרשית שאינה בשליטת רדיו 

 רדיו על המפרשית שלו, יקרא מיד: ')מספר המפרש של הסירה( אינה  מתחרה המאבד שליטת                 
 בשליטה', והמפרשית תפרוש.             

2.4E    אנטנות שידור 

 מ"מ כשהיא  פרושה, קצה האנטנה יהיה מוגן במידה  200באם אורכה של אנטנת שידור עולה על            
 מספקת.            

2.5E  פרעות לשידור ה 

    אסורות. מתחרה שהפר חוק זה  ,אחרות מפרשיות תשדורות של אותות רדיו הגורמות הפרעות לשליטה על                  
 התחרות. שוב, עד שיורשה לעשות כן על ידי ועדת יתחרה   לא            

3E     ניהול התחרות 

3.1E   אזור שליטה 

 תחרים ישהו באזור השליטה, בכל מטה, לא תהיה הגבלה על כך.  אלא אם הוראות השייט הגדירו אזור שלי           
 , חוץ מאשר לפרקי זמן קצרים לצורך טיפול ושחרור או השקה מתחרותהזמן שבו הם שולטים במפרשיות            
 מחדש של מפרשית.             

  3.2E   אזור השקה 

 אלא אם הוראות השייט הגדירו אזור השקה והשימוש בו, לא תהיה הגבלה על כך.               

3.3E      לוח המסלול 

 כאשר הוראות השייט דורשות כי יוצג לוח מסלול, הוא ימוקם בתוך או בסמוך לאזור השליטה.                  

  3.4E  זינוק וגמר 

                (a חוק )משתנה ל  26 : 

 מקצים יוזנקו תוך שימוש באותות התראה, היכון וזינוק, במרווחים של דקה אחת ביניהם. במהלך                     
 או בדיבור, אחת לכל עשר שניות, ובמהלך  -הדקה שלפני אות הזינוק, יינתן בנוסף אות קולי                
 בכל שנייה. כל אות שהוא, ייחשב מתחילת האות הקולי.  עשר השניות האחרונות יינתן אות כאמור               

  (b.קווי הזינוק והגמר יהיו בין צידי המסלול של סימוני הזינוק והגמר ) 

 3.5E  החזרה בודדת 

 משתנה ל:   29.1חוק                 

 נמצא בצד המסלול של קו הזינוק,  כאשר בעת מתן אות הזינוק של מפרשית, חלק כלשהו מגוף המפרשית                 
 , ועדת התחרות תקרא מיידית: 'החזרה )מספר 30.1או בעת שהיא חייבת לפעול בהתאם להוראות חוק              
 זה איננו חל.     , חוק30.4או  30.3המפרשית('. אם חלים חוק             

 



 
 

 

  3.6E   החזרה כללית 

 כאשר בעת מתן אות הזינוק, ועדת התחרות אינה יכולה לזהות מפרשיות הנמצאות בצד המסלול של קו              
 חל עליהן, או שהיתה שגיאה בנוהל ההזנקה, ועדת התחרות רשאית   30הזינוק, או את אלה שחוק             
 חזרה כללית', בליווי שני אותות קוליים חזקים. אות ההתראה לזינוק חדש, ייעשה בדרך כלל זמן לקרוא 'ה            
 קצר אחר כך.               

 3.7 E חוק דגל שחור ודגלU     

 , המפרשית תעזוב מיד את  30.4או חוק  30.3כאשר ועדת התחרות מודיעה למפרשית שהיא הפרה את חוק                  
 אזור המסלול.             

 3.8E  3שינויים אחרים לחוקי חלק 

                (a חוקים )נמחקים.  33 -ו 30.2 

                (bכל האותות שיינתנו על ידי ועדת )  ,התחרות יהיו בדיבור או באות קולי אחר. לא נדרשים אותות חזותיים 
 אלא אם צויין אחרת בהוראות השייט.                  

                (c.המסלול לא יקוצר ) 

                (d חוק )32.1(a) .',משתנה ל: 'מחמת מזג אוויר גרוע או סופות רעמים 

E3.9   מתחרים נכים 
        

 ועדת התחרות רשאית לעשות או להרשות הסדרים הגיוניים כדי לסייע למתחרים נכים להתחרות בתנאים            

 , מאיש תמיכהאו המתחרה השולט בה, המקבל כל עזרה שכזאת, כולל סיוע  שווים ככל האפשר. מפרשית            
      .41אינו מפר את חוק              

4E      4לק חוקי ח 

  4.1E   4בחלק שנמחקו חוקים       

 נמחקים.  56- ו 55, 54, 52, 50, 49, 48, 45, 44.3, 40חוקים                
 

4.2E   עזרה מבחוץ 

 משתנה ל:  41חוק                 

 מפרשית או המתחרה השולט בה, לא יקבלו עזרה מכל מקור חיצוני שהוא, למעט                  

         (a) בסכנה; עזרה הדרושה למתחרה כתוצאה ישירה מכך שחלה, נפצע או נמצא  

         (b)                         ;כאשר מפרשית מסתבכת במפרשית אחרת, עזרה מהמתחרה האחר 

         (c )  או בסכנה, עזרה מועדת התחרות. חסרת יכולתכאשר המפרשית היא 
 

         (d ).עזרה בצורת מידע הזמין באופן חופשי לכל המתחרים 

         (e ) בלתי מעוניין, אלא אם הוא פועל   עזרה שלא נתבקשה, ממקור בלתי מעוניין. מתחרה אינו מקור 
           כמשקיף.                        

4.3E  ביצוע עונש 

 משתנה ל:  44.1חוק           

 , 31, או חוק 2אחד, כאשר ייתכן והפרה חוק אחד או יותר מחלק -לבצע עונש של סיבוב מפרשית רשאית           
 . בכל אופן, מתחרהבתקרית בעת שהיא           



 
 

 

 

          (a כאשר ייתכן והפרה חוק מחלק )באותה תקרית, היא אינה צריכה לבצע את העונש בגין הפרת   31וחוק  2 
 ; 31חוק                 

          (b  באם המפרשית השיגה יתרון במקצה או בתחרות על ידי הפרת החוק, למרות שביצעה עונש, עונשה ) 
 , עד שהיתרון יאבד.אחד נוספים-יהיה עונשי סיבוב                

          (c באם המפרשית גרמה נזק רציני, או באם כתוצאה מהפרת חוק מחלק )היא גרמה למפרשית אחרת   2 
 להיות חסרת יכולת ולפרוש, עונשה יהיה פרישה.                  

4.4E  האדם האחראי 

 .'75וימנה את המתחרה. ראה חוק משתנה ל: 'החבר או הארגון שרשם את המפרשית, יבחר  46חוק           

 
5E     תחרות עם משקיפים ושופטי ים 

5.1E משקיפים         
            
          (a .ועדת התחרות רשאית למנות משקיפים, הרשאים להיות מתחרים  ) 

          (b.משקיפים יקראו את מספרי המפרש של מפרשיות הנוגעות במצוף או בסירה אחרת  ) 
          

          (c עם סיום מקצה, ידווחו המשקיפים לועדת התחרות, על כל התקריות שלא נפתרו, וכל ליקוי  )בהפלגת   
 .  המסלול                 

 
5.2E  חוקים למשקיפים ושופטי ים 

  
 משקיפים ושופטי ים יתמקמו באזור השליטה. הם לא ישתמשו בכל כלי עזר או מכשיר הנותן להם יתרון            
 ראייתי על פני המתחרים.                  

         
6E    ערעורים ובקשות לפיצוי 
 

6.1E   הזכות לערער 
 

 משתנה ל:  60.1חוק            
 

 מפרשית רשאית             
  
          (aלערער על מפרשית אחרת, אך לא על הפרה נטענת של חוק מחלק  ) אלא אם היא היתה 4או  3, 2 , 

 מתוכננת להפליג במקצה זה; או                 
 
          (b.לבקש פיצוי  ) 
 

 . 3.7Eאו   2Eנטענת של חוקים  בכל אופן, מפרשית או מתחרה רשאים שלא לערער על הפרה          
 

6.2E ידי מתחרה -ערעור בגין חוק שהופר על 
 

 , היא רשאית לערער חוקכאשר לועדת תחרות, ועדת ערעורים או לועדה טכנית, נודע שייתכן שמתחרה הפר           
 על המפרשית הנשלטת בידי אותו מתחרה.                       

 
6.3E  הודעה למעורער 

 
 משתנה ל:  (a)61.1חוק            

 
 שלה   ערעורהמפרשית המערערת תודיע למפרשית האחרת על כך בהזדמנות הסבירה הראשונה. כאשר ה           
 נוגע לתקרית באזור התחרות, היא תקרא ')את מספר המפרש שלה עצמה(, מערער, )את מספר              
 מפרשית האחרת('.המפרש של ה           

 
6.4E  הודעה לועדת התחרות 

 
 המפרשית המערערת או מבקשת פיצוי בגין תקרית בעת שהיא מתחרה, תודיע על כך לועדת התחרות            
 או פרשה.  גמרהש בהקדם הסביר האפשרי, לאחר           

 



 
 

 

6.5E  הגבלות זמן 
 

 התחרות לא יאוחר מעשר דקות לאחר   לשמיעה מחדש, יימסרו לועדת, בקשה לפיצוי או בקשה ערעור           
 , או לאחר התקרית הרלוונטית, המאוחר מביניהם.גמרה שהמפרשית האחרונה במקצה           

 
6.6E  יצויפ 

 
 : 62.1הוסף לחוק            

 
          (eהפרעת רדיו חיצונית, המאושרת ככזאת על  )- ידי ועדת התחרות, או 
 
          (f שנעשתה  )או של כלי שייט שאינו מתחרה, 2מחמת פעולה של מפרשית שהפרה חוק מחלק  חסרת יכולת , 

 שנדרש לפנות דרך.                 
 

6.7E  הזכות להיות נוכח 
 

 'נציגי המפרשיות שהיו על הסיפון', משתנה ל: 'הנציג של כל מפרשית יהיה המתחרה המיועד  63.3(aבחוק )          
 לשלוט בה.'          

 
6.8E גביית עדות ומציאת עובדות 

 
 : (a)63.6הוסף חוק חדש            

 
 , כל עד שהוא, שהיה באזור השליטה בעת 4או  3, 2'כאשר הערעור נוגע להפרה נטענת של חוק מחלק            
 התחרות התקרית. אם העד הוא מתחרה שלא פעל כמשקיף, הוא היה צריך גם להיות מתוכנן ל            
 במקצה הרלוונטי.             

 
6.9E החלטות בבקשות לפיצוי 

 : 64.3הוסף לחוק           

 דקות,   30באם ניתן למפרשית פיצוי מחמת נזק שנגרם לה, הפיצוי יכלול זמן סביר, אבל לא יותר מאשר           
 לצורך ביצוע תיקונים, לפני המקצה הבא שלה.              

 
7E     עונשים 

 , או 3, 2לשמיעת ערעור, הפרה חוק, שאינו חוק מחלק  צדכאשר ועדת ערעורים מחליטה שמפרשית שהיא           
 , היא, או   4          

         ((a    העונש .)תפסול את המפרשית או תוסיף כל מספר שהוא של נקודות לתוצאתה )כולל אפס וחלקי נקודות 
 , העונש יוחל לגבי יוחל, במידת האפשר, לגבי המקצה או התחרות שבהם הופר החוק; שאם לא כן                
 המקצה או התחרות הבאים של אותה מפרשית. כאשר מוספות נקודות, לא תשונה תוצאת המפרשיות                 
 האחרות; או                 

         (bתדרוש מהמפרשית לבצע עונש אחד או יותר של סיבוב  )-  אחד, שיבוצע בהקדם האפשרי לאחר אות 
 הזינוק במקצה הבא שלה, שהוזנק ולא הוחזר או בוטל לאחר מכן.                

 , ועדת הערעורים תפעל בהתאם להוראות חוק  8Eאו את חוק  Gבכל אופן, אם המפרשית הפרה חוק מנספח           
          4G. 

 
8E      שינויים בנספחGזיהוי על מפרשים ,   

 הלאום, משתנה ל: , למעט טבלת אותיות 1Gחוק           
 

          G1.1     שייט עולמי ודגמי התאחדותIRSA   

 ידי ההתאחדות  - עולמי או על  ידי שייט-חוק זה חל על כל מפרשית של דגם הרשום או מוכר על                        
 (IRSA). הבינלאומית למפרשיות מונחות רדיו                      

 
          G1.1    זיהוי    

 
                       (a מפרשית של שייט עולמי או דגם של ההתאחדות הבינלאומית למפרשיות מונחות רדיו, תציג  ) 

 , אלא אם חוקי הדגם שלה  1Gאת סמל הדגם שלה, אותיות הלאום ומספר מפרש, כאמור בחוק                              
 רים אחרת.     מו                             

 



 
 

 

                      (b באליפויות עולם ויבשות, מפרשים ימלאו אחר חוקים אלה. באירועים אחרים הם ימלאו אחר  ) 
 חוקים אלה או החוקים שחלו בעת שניתן להם האישור הראשוני.                             

G1.2             אותיות לאום 
 

 בהתאם לטבלת אותיות לאום על  בכל האירועים הבינלאומיים, מפרשית תציג אותיות לאום                        
 מפרשים, תוך ציון:                         

 
                        (aכאשר המפרשית נרשמה על  )- 75פי חוק(a)  -  הלאום, מקום המגורים,   -הרשות הלאומית של 

 ל הבעלים או החבר. שאו ההשתייכות                                
 

                       (bכאשר נרשמה על  ) - 75פי חוק(b)  .הרשות הלאומית של הארגון שרשם אותה , 

 למטרות חוק זה, אירועים בינלאומיים הינם אליפויות עולם ויבשות, ואירועים המתוארים                        
 כאירועים בינלאומיים בהודעה על התחרות והוראות השייט שלהם.                        

 . ייט עולמי'אתר שב הערה: גירסה מעודכנת של טבלת אותיות הלאום ניתן למצוא                         
 

G1.3            מספרי מפרש 
 

                       (aמספר מפרש שיהיה שתי הספרו  )  ת האחרונות של מספר הרישום של המפרשית או של המספר 
 האישי של המתחרה או של הבעלים, שהוקצה ע"י הרשות המנפיקה הרלוונטית.                             

                       (b כאשר ישנה סתירה בין מספרי מפרש, או שמספר מפרש יכול להיקרא באופן שגוי, ועדת ) 
 מפרש במפרשית אחת או מפרשיות נוספות, ישונו למספור אחר.     ההתחרות תדרוש שמספרי                              

 
G1.4            מפרטים 

                       (a אותיות לאום ומספרי  ) מפרש יהיו באותיות גדולות(Capital)   וספרות ערביות, קריאים באופן 
 ברור, ובאותו צבע. מתקבלות גם צורות דפוס מסחריות, שניתן באותה איכות קריאה או איכות                               
 טובה יותר מאשר 'הלווטיה'.                                  

                       (b :הגובה והמרווח של אותיות ומספרים יהיה כדלהלן  ) 

       מימד                                           מינימום         מקסימום        

  
 מ"מ 110מ"מ          100גובה מספרי המפרש                                 
 
   מ"מ   30מ"מ            20      המרחק בין ספרות                              
 מפרש סמוכות                                        

 מ"מ   70מ"מ            60גובה אותיות לאום                                  

 מ"מ   23מ"מ            13המרווח בין אותיות                                 
 לאום סמוכות                                   

 _____________________________________________________ 

      
G1.5            מיקום 

 
                       (a  סמל הדגם, מספרי המפרש ואותיות הלאום, ימוקמו  ) 

 
 (  משני צידי המפרש; 1)                             
 (  אלה שבצד ימין עליונים; 2)                             
 (  בערך במאוזן;3)                             
 ואותיות מצידיו הנגדיים של המפרש;  מ"מ מרווח אנכי בין מספרים 40(  עם לא פחות מאשר 4)                             
 מ"מ מרווח אנכי בין סמל הדגם מצידיו הנגדיים של המפרש.  20(  עם לא פחות מאשר 5)                             

 
 ל צדדים נגדיים של המפרש. בכל אופן, באופן תואם או הפוך, ניתן למקם סמל דגם, גב אל גב, ע                             

 
                       (bעל מפרש ראשי, מספרי המפרש ימוקמו  ) 

 (  מתחת לסמל הדגם; 1)                             
 (  מעל לקו הניצב לשפה הקדמית דרך נקודת הרבע של השפה האחורית.  2)                             

 (  מעל אותיות הלאום; 3)                             
 '.1(  עם מרווח מספיק לפני מספר המפרש לתחילית '4)                             



 
 

 

    

G1.6           יוצאים מן הכלל 

                       (a כאשר גודל המפרש מונע מילוי חוק  )G1.2 אותיות לאום, אזי יהיו יוצאים מן הכלל לחוק , 
                             G1.2 ,G1.4ו ,- G1.5,    :בסדר הבא של קדימויות. אותיות לאום 

  
 מ"מ, מתחת מספרי המפרש; 20 -מ"מ, אך לא פחות מ 30 -(  יהיו במרווח אנכי של פחות מ1)                             

 מ"מ, בצידיו המנוגדים של המפרש;  20 -מ"מ, אך לא פחות מ 30 -(  יהיו במרווח של פחות מ2)                             

 מ"מ;  40 -מ"מ, אך לא לפחות מ 45 -(  יופחתו בגובהם לפחות מ3)                             

 (  יושמטו.  4)                             

                       (b כאשר גודל המפרש מונע מילוי חוק  )G1.3י מפרש, אזי יהיו יוצאים מן הכלל לחוק  , מספר 
                              G1.4ו ,- G1.5 :בסדר הבא של קדימויות. מספרי מפרש , 

  
 (  יהיו מתחת הקו המיועד; 1)                             

 מ"מ, בצידיו המנוגדים של המפרש;  20 -מ"מ, אך לא פחות מ 30 -(  יהיו במרווח של פחות מ2)                             

 מ"מ;  80-מ"מ, אך לא לפחות מ 90 -(  יופחתו בגובהם לפחות מ3)                             

 (  יושמטו מכל המפרשים, פרט מהמפרש הגדול ביותר;  4)                             

 למפרש הגדול ביותר. (  יופחתו בגובהם עד שיתאימו5)                             

 

 

 

 

            



 
 

 

 Fנספח         

 גלשני מצנח חוקי תחרות ל  
  
   .כפי ששונו בנספח זה  חוקי תחרויות השייט על פי  להפליג  יש   גלשני מצנחתחרויות מסלול של             

   להקשר.   בהתאם" או "מפרשית" גלשן מצנחת משמעו "יו מקום בחוקי התחרו  המונח "מפרשית" בכל        

 ,    -Short Trackקצר )כמו מסלול  גלשני מצנח הערה: חוקים לתבניות אחרות של תחרויות     

 קפיצת מכשולים( או תחרויות    -  Boarder X, סלאלום,  Kitecross -  תחרות קפיצת מכשולים          

 מהירות(   ,    -Big Airפיצות אוויר קיצוניות ק)כמו סגנון חופשי, גלים,   גלשני מצנחאחרות של            

 למצוא באתר "שייט עולמי".   בנספח זה. קישורים לנוסחים עדכניים של חוקים אלה ניתן ים נכלל םאינ            

 שינויים להגדרות 

 חיפוי, גמר, שמירת מרחק, מתחת ומעל הרוח, מקום  , בברור מלפניםו בברור מאחורההגדרות             

 משתנות ל: אזורו שמאלי או בסימון, מכשול, זינוק, מפנה, ימני          

 לגלשן מצנח אחר, כאשר גוף  בברור מאחור נמצא גלשן מצנח      בברור מאחור ובברור מלפנים;  חיפוי           
 הגלשן שלו נמצא מאחורי קו ניצב לנקודה האחורית ביותר של גוף הגלשן האחר. הגלשן האחר            
 גם כאשר  חיפויבכל אופן, הם ב .מאחור בברורכאשר אף אחד מהם אינו  חיפוי . הם בבברור מלפניםנמצא             
 ההנחה תהיה שאינם  , חיפויגלשנים בלשניהם. אם ישנו ספק סביר ששני  חיפויגלשן מצנח נמצא ביניהם ב           
 מנוגדים, רק כאשר  מפנים  זהה. הם חלים על גלשנים ב מפנהבחיפוי. מונחים אלה חלים תמיד על גלשנים ב          
 שני הגלשנים מפליגים בזווית הגדולה מתשעים מעלות מהרוח האמיתית.          

 בזמן שהמתחרה נמצא במגע עם גוף הגלשן, חלק כלשהו מגוף   ,קזינאחרי ש כאשר, גומר  מצנח גלשן    גמר          
 אם לאחר שחצה את  גמראו המתחרה, חוצה את קו הגמר מצד המסלול. בכל אופן, הוא לא   הגלשן          
 קו הגמר הוא           

   (a מבצע עונש בהתאם לחוק  )44.2 , 

   (b מתקן שגיאה  )הנעשית בקו, או בהפלגה במסלול 

   (c  ממשיך  ) מסלולהלהפליג את . 

 מגלשן בעל זכות דרך  שומר מרחקגלשן מצנח      שמירת מרחק           

          (aאם הגלשן בעל זכות הדרך יכול להפליג את כיוון הפלגתו ללא צורך לנקוט פעולה מונעת ו  ) - 

   (bכאשר הגלשנים ב  )הדרך יכול גם לשנות כיוון לשני הכיוונים או להזיז את   , אם הגלשן בעל זכותחיפוי 
 המצנח בכל כיוון מבלי שמיד ייווצר מגע.           

   ,היה, א מול הרוח, או כשהוהנמצאמצנח הוא הצד   של גלשןשמתחת לרוח הצד       מתחת לרוח ומעל הרוח           

 הצד  ,או בדיוק במלאהby the lee), הה ממלאה ) יותר קמפליגים  כאשר ,אופן בכל .הלאה מהרוח           
 גלשני  יכאשר שנ .שלושמעל הרוח הצד השני הוא הצד   שלו. שלו הוא הצד בו נמצא המצנחשמתחת לרוח            
 של גוף הגלשן האחר, הוא גלשן  לרוח  מתחת זה שגוף הגלשן שלו נמצא ,פוייבח , נמצאיםמפנה  באותו מצנח          

 .לרוח שמעל המצנח   האחר הוא גלשן .שמתחת לרוח המצנח           

     סימוןשלו כדי להקיף או לעבור את ה הנכון ההפלגה כיוון לגלשן מצנח להפליג את  מקום     מקום בסימון           
 על הצד הנדרש.           

 באופן משמעותי את כיוון ההפלגה שלו או את מבלי לשנות עצם שגלשן מצנח אינו יכול לעבור      מכשול           
 עצם שאפשר לעבור . ממנו מטרים 10 ובמרחק של ,ישירות אליומיקום המצנח שלו, אם היה מפליג            

 בכל אופן,   .מכשולים הם אף שייט,שצוין כך בהוראות ה או קו, אזורועצם,  ,אחד אותו בבטחה רק על צד           

  או שמור ממנו מרחק,ל לגלשני מצנח אחרים, אלא אם הם נדרשים מכשולאינו  ,מתחרהגלשן מצנח            

 .מכשול מתמשךפעם  אינם אף ,מתחרהכולל גלשן  ,בתנועה שייטכלי  .ממנו חל, להימנע 22אם חוק            

 של קו הזינוק בזמן   בצד שלפני הזינוק  גוף הגלשן והמתחרה היו במלואם ,כאשר מזנק גלשן מצנח      זינוק           

  חוצה את, וחלק כלשהו מגוף הגלשן או המתחרה אם חל30.1  אחר חוק ומילא ,הזינוק שלואו אחר אות           

 .מהצד של לפני הזינוק, לצד המסלול קו הזינוק          



 
 

 

 , בהתאם לידו של המתחרה שתהיה שמאלי אוימני , מפנהגלשן מצנח נמצא ב       מפנה, ימני או שמאלי           
 עקב עם שתי הידיים על מוט השליטה, והזרועות -קדימה אם המתחרה היה במצב גלישה רגיל )גלישת צד            
  מפנה שמאליכאשר ידו הימנית של המתחרה תהיה קדימה, וב מפנה ימניאינן מוצלבות(. גלשן נמצא ב           
 כאשר ידו השמאלית של המתחרה תהיה קדימה.           

 חלק כלשהו מגוף כאשר  אזורבגלשן מצנח נמצא  מטרים. 30בתוך מרחק סימון מסביב ל האזור      אזור          

 .אזורנמצא ב הגלשן          

 הוסף את ההגדרות הבאות:           

 גלשן מצנח הוא הפוך אם   הפוך           
 

           (aהמצנח שלו במים, או  ) 

(b המיתרים שלו הסתבכו  )במיתרי גלשן מצנח אחר . 

           
 כאשר גוף הגלשן, כל תוספותיו והמתחרה, הינם בברור מחוץ למים.  קופץ גלשן מצנח    קופץ            

            
   היחלצות            

     (a גלשן מצנח  ) הפוךאלא אם הוא  אותה חזרה,אפשרות היגוי עד שרכש  מרגע שאיבד נחלץ . 

    (b גלשן מצנח  ) מרגע שהמצנח שלו מחוץ למים ועד יש לו אפשרות היגוי.  נחלץ 
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 )אין שינויים(           

F2     2שינויים לחוקי חלק 

 מבוא  – 2חלק           

 "פציעה, נזק משמעותי או הסתבכות". -, "פציעה או נזק משמעותי" משתנה ל במשפט השני של המבוא                 

 בזמן סיבוב מול הרוח  13           

 נמחק. 13חוק                  

 שינוי כיוון או מיקום המצנח  16          

 משתנה ל: 16חוק                  

  מקוםכאשר גלשן מצנח בעל זכות דרך משנה כיוון או את מיקום המצנח שלו, הוא ייתן לגלשן האחר     16.1       
 .מרחק  רלשמוכדי להמשיך                  

 כאשר הוא מפליג כדי לעבור   שומר מרחק מפנה שמאליבנוסף, בהפלגה בקדמית, כאשר גלשן מצנח ב   16.2      
 לא ירד או ישנה את מיקום המצנח שלו,  מפנה ימני , גלשן המצנח בימני מפנהוח לגלשן באל מתחת לר                 
 יצטרך באופן מיידי לשנות כיוון או את מיקום המצנח  שמאליה מפנהאם כתוצאה מכך הגלשן שב                 
 . שמור מרחקשלו, כדי להמשיך ל                 

 באותו המפנה; כיוון הפלגה נכון  17          

 נמחק 17חוק                  

 מקום בסימון   18          

 משתנה ל: 18חוק                  

 חל  18מתי חוק   18.1         

   אותו צד, ולפחות אחד מהם נמצא לע סימון  לעזוב חל בין גלשני מצנח כאשר הם נדרשים 18חוק                  
                                    .רזובא                 



 
 

 

 אינו חל ,למרות זאת                 

                 (a)  אותו, או וגלשן מצנח העוזבסימון ל בין גלשן מצנח המתקרב-  

                 (b)  מנוגדים. מפנים ב מצנח גלשני בין   

 . מקום בסימוןעוד בין גלשני מצנח כאשר ניתן כבר  אינו חל  18חוק                

 מקום בסימון מתן          18.2

                (a)    אזור כאשר גלשן המצנח הראשון מגיע ל    , 

   הפנימי  גלשןייתן לאחר מכן לבאותו רגע,  החיצוני  גלשןה חיפוי,ב נמצאים (  אם גלשני מצנח 1)                
                                                                      .בסימון מקום                      

 .מקום בסימוןייתן לאחר מכן  ,אזורל שלא הגיע  גלשן, ה חיפויאינם ב מצנח גלשני(  אם 2)                       

               (b)  מפסיקה, וחוק מקום בסימון , הזכאות לאזורעוזב את הבסימון  מקוםאם גלשן המצנח הזכאי ל 

                      18.2(a)  18.2חל שוב אם הדבר נדרש, בהתבסס על היחס בין גלשני המצנח בזמן שחוק(a)   מוחל 
 מחדש.                       

                (c)    מקום  לתת וליכ אינו הגלשן החיצוניהחל,  חיפויפנימי, ומהזמן שה חיפויאם גלשן מצנח השיג 
 .לתת אותו הוא אינו חייב בסימון,                       

 נגד ועם הרוח  סיבוב  18.3       

  כיווןלהפליג את  כדי  סימון  לידיב לשנות מפנה חי ,זכות דרך בעל חיפויב כאשר גלשן מצנח פנימי                 
 להפליג                  יותר מהנדרש כדי  סימוןמהפליג רחוק לא י ,מפנהשישנה  עד הרי  שלו,  הנכון  ההפלגה                 

 גמר, וגלשן מצנח לא ייענש על הפרת חוק זה  סימוןאו   שערן סימואינו חל ב 18.3חוק  .את אותו הכיוון                 
 אלא אם הכיוון של גלשן מצנח אחר הושפע מהפרת חוק זה.                 

 מקום להסתובב מול הרוח במכשול   20           

 : -משתנה ל (a)20.1חוק                   

                  (a)  לעשות שינוי משמעותי בכיוון  בבטחה, יצטרך מיד, וכדי להימנע ממנו מכשולהוא מתקרב ל 
 - ההפלגה או במיקום המצנח שלו, ו                         

 : 20.5הוסף חוק חדש                   

 סימוני יד   20.5        

 סימוני היד הבאים נדרשים בנוסף לקריאות                  

            (aעבור  ) ו ;יד אחת מעל הראש סיבוב -לסיבוב מול הרוח, חזור ושנה באופן ברור   מקום - 

(b)     .עבור "אתה תסתובב", בהצבעה ברורה, חוזרת ונשנית, אל הגלשן האחר, ונפנוף היד אל מעל הרוח 
 

 מבוא   - Dפרק 
 משתנה ל:  Dלפרק  המבוא     

 אינם חלים.   C-ו A ים קי פרקגלשני מצנח, חוחלים בין שני  22או  21כאשר חוק     

 קפיצה  ;ביצוע עונשים ;שגיאות בזינוק   21           

 מתווסף:  21.4משתנה וחוק חדש  21.3חוק                    

 במהלך הדקה האחרונה לפני אות הזינוק שלו, גלשן מצנח העוצר, מאט באופן משמעותי, או גלשן     21.3        
 שלא בהפוך מכל האחרים, אלא אם הוא  ישמור מרחקמצנח שאינו מתקדם בצורה משמעותית,                    
 .כוונה                  

 מגלשן מצנח שאינו קופץ.  , ישמור מרחקקופץמצנח ש גלשן   21.4        
 
 
 
 



 
 

 

 הפוך; נחלץ; על שרטון; הצלה    22           

 -משתנה ל 22חוק                   

 הנמצא על שרטון, או המנסה לעזור לאדם או כלי  ,הפוךבמידת האפשר, גלשן מצנח יימנע מגלשן מצנח   22.1        
 שייט הנמצאים בסכנה.                  

 מגלשן שאינו נחלץ.  ישמור מרחק נחלץגלשן מצנח    22.2        

F3     3שינויים לחוקי חלק 

 הזנקת תחרויות  26           

 ישתנה ל: 26חוק                   

 תחרויות תוזנקנה בשימוש באותות הבאים. זמנים יילקחו מהאותות החזותיים; יש להתעלם מהעדרו                    
 של אות קולי.                  

 משמעות     אות קולי            אות חזותי        דקות לפני          
 אות הזינוק       

 אות התראה     דגל דגם                   אחד                       3               

               2             U  אות היכון      אחד                 שחור דגל או  

               1             U  דקה אחת     אחד               יורד שחור או 

 אחד              אות זינוק    דגל דגם יורד                      0               

    

 החזרות    29          

 נמחק. 29.1חוק                   

 עונשים בזינוק            30          

 נמחקים.  30.2 -ו 30.1חוקים                    

 , "גוף גלשן" משתנה ל "גוף הגלשן או מתחרה".  30.4 -ו 30.3 בחוקים                  

 "מספר המתחרה". - , "מספר מפרש" ישתנה ל30.4בחוק                   

 נגיעה בסימון    31          

 ישתנה ל: 31חוק                   

 הקדמית. סימון, גלשן מצנח לא יגע במתחרה בזמן שהוא                   

 תחרויות מוזנקות מחדש או שיש לחזור עליהן   36          

 : -משתנה ל (b)36חוק                   

(b)         כאשר הוא גרם  14פי חוק - , או על69או  30.4,  30.2, 2פי חוק -יגרום לגלשן מצנח להיענש, למעט על 
 לפציעה, לנזק משמעותי או להסתבכות.               

F4               4שינויים לחוקי חלק 
        

 עזרה מבחוץ    41          

 : (f)41 -ו  (e)41הוסף חוקים חדשים                   

                  (e)  .עזרה ממתחרה אחר באותה תחרות, לעזור בהשקה מחדש 

                  (f)  .עזרה בהחלפת ציוד, אך רק באזור הירידה למים 
 



 
 

 

 הנעה   42            

 ישתנה ל: 42חוק                   

 חוק יסוד   42.1       

 עושה שימוש רק ברוח ובמים  , גלשן מצנח יתחרה כשהוא42.2למעט כאשר הדבר מותר לפי חוק                  
 להאיץ, לשמור או להאט את מהירותו.                 

 יוצאים מהכלל  42.2       

                (a)   .גלשן מצנח רשאי להתקדם על ידי פעולות ללא קבלת עזרה, של המתחרה על גלשן המצנח 

                (b)   ובלבד שגלשן המצנח לא משיג  , נחלץאו  הפוךמתחרה רשאי לשחות, ללכת או לחתור כאשר הוא 
 יתרון משמעותי בתחרות.                       

                (c)  .כל אמצעי התקדמות שהם מותרים לשימוש, כדי לעזור לאדם או כלי שייט אחר שבסכנה 

 זיכוי   43          

 משתנה ל:  (c)43.1חוק                  

      (c)   לו הוא זכאי,   מקום בסימוןאו  מקוםגלשן מצנח בעל זכות דרך, או גלשן מצנח המפליג בתחום 
 אם המגע לא גרם לנזק, פציעה או הסתבכות.  14יזוכה על הפרת חוק             

 : (d)43.1הוסף חוק חדש       

                (d)   ולא נוצר מגע, הוא יזוכה על ההפרה.  15כאשר גלשן מצנח מפר את חוק 

 עונשים בעת תקרית  44           

 ל:  יםשתנמ  44.2 -ו 44.1חוקים                  

 ביצוע עונש  44.1        

  31או חוק  2חוק אחד או יותר מחלק  גלשן מצנח רשאי לבצע עונש של סיבוב אחד כאשר ייתכן והפר        
 . לחלופין, ההודעה על התחרות או הוראות השייט יכולות לקבוע שימוש ההתחרבמהלך תקרית בזמן ש        
 בעונש ניקוד או עונש אחר, ובמקרה זה העונש שנקבע כך יחליף את עונש הסיבוב האחד. בכל אופן:         

 

       (a  )לבצע את   התקרית, הוא אינו צריך באותה 31חוק ו 2תכן וגלשן מצנח הפר חוק מחלק כאשר יי 
 ;          31על הפרת חוק   העונש             
 -ו             

        (bאם גלשן המצנח גרם פציעה, נזק או הסתבכות, או, למרות  ) ביצע עונש, זכה ביתרון משמעותי או  ש 
 יהיה לפרוש. מחמת ההפרה, עונשו  בסדרה גרם לחיסרון משמעותי לגלשן מצנח האחר בתחרות או              

 עונש סיבוב אחד   44.2        

 בצע  י גלשן מצנחלאחר התקרית, וקדם ככל האפשר מ יםאחר גלשני מצנחתפנה בברור מהלאחר ש         
 סיבוב אחד, כשתוספת גוף הגלשן במים. הסיבוב יכלול  בכך שיבצע מיד עונש סיבוב אחד         
 נש בקו ואת הע מבצע גלשן המצנחכאשר  .סיבוב מלא אחד מול הרוח וסיבוב מלא אחד עם הרוח          
 גמור.יש  לפני  ,הקו של צד המסלולב  גוף גלשן המצנח והמתחרה, יהיו במלואם, או לידו  הגמר         

 לבוש וציוד של מתחרה   50         

 - משתנה ל (a)50.1חוק                   

            (a מתחרים לא ילבשו או יישאו ביגוד או ציוד למטרת העלאת משקלם. בכל אופן, מתחרה רשאי  ) 
    ק"ג  1.5מ  שוקל לא יותרבתכולה של ליטר אחד לפחות ו לשאת על גופו מיכל שתייה                  

 כשהוא מלא.                   

 נמחקוש 4חוקי חלק            

 נמחקים. 56.1 -ו  55, 54, 52, 51, 50.2, 49, 48, 45חוקים                         
 



 
 

 

   F5 5שינויים לחוקי חלק 
 

 דרישות ערעור   61          

 - משתנה ל (a)61.1חוק                 

                (a)  שלו ערעורהראשונה. כאשר ההסבירה  בהזדמנותהאחר המצנח  גלשןיודיע ל ,ערערגלשן מצנח המ   

 הראשונה.   הסבירהבהזדמנות (protest)  הוא יקרא "ערעור" ,באזור התחרות לתקרית מתייחס                        
 בכל אופן,                       

 גלשן המצנח המערער אינו צריך לקרוא, מעבר לטווח קריאה,  גלשן המצנח האחר נמצאאם (  1)                       
 ;הסבירה הראשונה בהזדמנות גלשן המצנח האחראבל חייב להודיע ל                             

  ין צורך בהצגת דגל אדום.(  א2)         

  ינו צריך, הוא אבהפלגתו את המסלול האחר מצנח ה גלשןאם התקרית הייתה שגיאה של (  3)                       
   בהזדמנות , אוגמר, אבל הוא יודיע לגלשן המצנח האחר לפני שאותו גלשן מצנח לקרוא                             
 ; גמר שהוא הסבירה הראשונה לאחר                               

 נזק  ,פציעה וקרשאו בסכנה,   שמי מהמתחרים (  אם בזמן התקרית, ברור לגלשן המצנח המערער,4)                       
 לות עליו, אבל הוא ינסה חשות של חוק זה אינן דרי או הסתבכות כתוצאה מהתקרית,חמור                               
 .  61.3בתוך מגבלת הזמן שבחוק  שן המצנח האחרלהודיע לגל                             

 שמיעות    63          

 בתחרות של סדרת מיון שתקבע עליה של גלשן מצנח להתחרות בשלב מאוחר יותר של אירוע, חוקים            
 משתנה ל:  63.6נמחקים, וחוק  65.2 -ו 61.2           

   ,ייעשו בעל פה לחבר בוועדת הערעורים הם ;ובקשות לפיצוי אינם צריכים להיות בכתב ערעורים   63.6 
 מצא  שת בהקדם הסביר האפשרי לאחר התחרות. וועדת הערעורים רשאית לגבות עדות בכל דרך            
 רשאית להודיע על החלטתה בעל פה. היא ו ,לנכון           

 החלטות  64    

 : (c)64.2הוסף חוק חדש            

                 (c)   וכתוצאה מכך גרם להסתבכות בפעם השנייה או לאחר מכן במשך  חוקאם גלשן מצנח הפר , 
 האירוע, עונשו יהיה פסילה שאינה ניתנת לזריקה.                        

 משתנים ל:   (b)64.4 -ו  (a)64.4חוקים                  

       (a)  נגרמו מנזק    המותרים של מרווחי היצרן, כאשר ועדת הערעורים מצאה שסטיות מעבר למרווחים 
   גלשן, פןואכל ב .וא לא תעניש אותי, הגלשן המצנח  ביצועימשפרות את  נןואי ,או בלאי רגיל              

 או  ,הערעורים מחליטה שאיןמעט כאשר ועדת לתוקנה, עד שהסטיות ת שוב יתחרה  לאהמצנח               
 הזדמנות סבירה לעשות זאת. ,הייתה לא              

                (b)   דגם,  חוק מדידות של גלשן מצנח, פירושי לכל נושא השייך ספק לגבי  יש הערעורים לוועדתכאשר 
 לרשות  רלוונטיות,ה העובדות פנה את שאלותיה, יחד עם ת היאאו נושא שעניינו נזק לגלשן מצנח,                         
 כפופה לתשובת אותה רשות. תהיה הועדה החלטתה,האחראית לפרוש החוק. בקבלת                        

 עררים ובקשות לרשות לאומית  70    

 : 70.7הוסף חוק חדש            

 עם סדרות מיון. ים אינם מותרים במקצועות ותבניותערר  70.7 

F6     6שינויים לחוקי חלק 

 )אין שינויים(      
 
 
 
 



 
 

 

F7     7שינויים לחוקי חלק   

 ועדת תחרות; הוראות שייט; ניקוד  90    

 משתנה ל: "ניתן לתת הוראות בעל פה רק אם הנוהל צוין בהוראות   (c)90.2 המשפט האחרון בחוק           
 השייט".            

F8      שינויים לנספחA 

     A1  מספר התחרויות; תוצאות סופיות 

 משתנה ל: A1חוק              

 מספר התחרויות המתוכננות, והמספר הדרוש כדי להשלים סדרה, יצוין בהודעה על התחרות או               
 בהוראות השייט. אם אירוע כולל יותר ממקצוע אחד או תבנית אחת, ההודעה על התחרות או              
 הוראות השייט, יציינו כיצד יש לחשב את התוצאות הסופיות.            

A5      ניקוד שנקבע על ידי ועדת התחרות 

 ישתנה ל:  A5.2חוק              

A5.2    נפסל, יקבל במקומו בגמר, נקודות  , פרש אוגמרלא   הפליג את המסלול, לא זינק,גלשן מצנח שלא 
 במספר גבוה יותר בנקודה אחת, ממספר גלשני המצנח שנרשמו לסדרה, או, בתחרות בסדרת מיון,             

 . (c)44.3, ינוקד כמצוין בחוק 30.2מספר גלשני המצנח באותו מקצה. גלשן מצנח שנענש על פי חוק            

   A10קיצורים לרישומי תוצאות 

 A10הוסף לחוק              

            DCT     .נפסל לאחר שגרם להסתבכות בתקרית 
        

F9      שינויים לנספחG 

 משתנה ל:  G נספח     

 זיהוי  -  Gנספח     

 כל גלשן מצנח יזוהה כדלהלן:     

           (a)  הכל מתחרה ילבש גופיה שתסופק לו עם מספר מתחרה אישי, בן לא יותר משלוש ספרות. הגופיי   
 תילבש כראוי, כשמספר המתחרה מוצג בברור.                  

 

           (b)  ס"מ בגב,  20הגופיות, ויהיו בגובה של  המספרים יוצגו גבוה ככל האפשר על חזית, גב ושרוולי 
 ס"מ בחזית ועל השרוולים.  6ולפחות בגובה                   

           (c)    הספרות תהיינה ספרות ערביות, כולן באותו צבע מלא, קריאות בברור, ובצורת הדפסה מסחרית 

 . צבע הספרות יהיה שונה  Helveticaנפוצה הנותנת איכות קריאה זהה או טובה יותר מאשר                    
 .הובולט מצבע הגופיי                   

           

 

            



 
 

 Gנספח         

 זיהוי על מפרשים 
 

 .77ראה חוק            

G1    שייט עולמי “ דגמי מפרשיות של  ” 
 

G1.1 הוייז 

   G1.3(c), תישא על המפרש הראשי שלה, וכפי שקבוע בחוק ”שייט עולמי“כל מפרשית מדגם הנכלל ב           
 הספינקר והמפרש הקדמי שלה. לאותיות ומספרים בלבד, על            

          (a)   ;הסמל המציין את הדגם שלה 

          (b)   בכל אירוע בינלאומי, למעט כאשר הסירות מסופקות לכל המתחרים, אותיות לאום המציינות 
 פי הטבלה שלהלן. למטרות חוק זה, אירועים בינלאומיים הם - את הרשות הלאומית שלה על                 
 אירועי "שייט העולמי", אליפויות עולם ויבשות, ואירועים המתוארים כאירועים בינלאומיים                  
 - בהודעה לתחרות ובהוראות השייט; ו                 

          (c)   לא יותר מארבע ספרות המוקצות ע"י הרשות הלאומית שלה, או, כאשר נדרש ע"י מספר מפרש בן 
 חוקי הדגם, ע"י ההתאחדות הבינלאומית של הדגם. מגבלת ארבע הספרות לא חלה על דגמים                   
 פין, אם  . לחלו1997באפריל  1 , קיבלה תוקף לפני ”שייט עולמי “שחברותם או הכרה בהם של                  
 מותר הדבר על פי חוקי הדגם, רשאי בעל מפרשית לקבל מספר מפרש אישי מהרשות המנפיקה                  
 הרלוונטית, אשר ניתן להשתמש בכל מפרשיותיו בדגם זה.                 

 ם התקפים בזמן  או החוקי G1.1 , ימלאו אחר הוראות חוק1999במרץ  31מפרשים שנמדדו לפני                  
 המדידה.                 

 . עולמי"שייט " נטרנט שלשל הטבלה דלהלן, נמצאת באתר האי הערה: גרסה מעודכנת            
 

                                

   אותיות רשות לאומית                                     
                    

 רשות לאומית   אותיות         

 

 רשות לאומית    אותיות       

ALG               אלג'יריה CUB               קובה 

ASA                סמואה האמריקנית  CYP           קפריסין 

AND             אנדורה  CZE              צ'כיה 

ANG              אנגולה DEN             דנמרק  

ANT          ה ואאנטיג DJI                 ג'יבוטי 

ARG           ארגנטינה DOM    נקנית ירפובליקה דומ 

ARM           ארמניה ECU             אקוודור 

ARU          ארובה EGY            מצרים 

AUS          אוסטרליה  ESA                אל סלואדור 



 
 

 רשות לאומית   אותיות         

 

 רשות לאומית    אותיות       

AUT           אוסטריה EST              אסטוניה 

AZE               אזרבייג'ן FIJ              איי פיג'י 

BAH           איי בהאמה FIN             פינלנד 

BRN           בחריין   FRA            צרפת 

BAR           ברבדוס  GEO       ( גרוזיהגיאורגיה ) 

BLR          ה ביילורוסי  GER             גרמניה 

BEL           בלגיה  GBR             בריטניה 

BIZ               בליז  GRE             יוון 

BER          ברמודה GRN                                                                                             גרנדה 

BOT              בוטסוואנה GUM             גואם 

BRA             ברזיל  GUA             גואטמלה 

IVB        בריטים איי הבתולה ה HKG              הונג קונג 

BRU       סלאם -א -ברוניי דאר  HUN              הונגריה 

BUL          בולגריה ISL                   נד יסלא 

CAM           קמבודיה IND                  הודו 

CAN           קנדה INA                 אינדונזיה 

CAY             איי קיימן IRN                  אירן 

CHI         ה צ'יל IRQ                 עירק 

CHN           סין IRL                 אירלנד 

TPE             )טייואן )טאייפה ISR                   ישראל 

COL           קולומביה  ITA                   איטליה 

COK              איי קוק JAM                 ג'מייקה 

CRO           קרואטיה  JPN                 יפן 

KAZ                  קזחסטן  OMA               עומן 

KEN                קניה  PAK              פקיסטן 

 PRK          קוריאה הצפונית  PLE        הרשות הפלשתינית 

KOR          קוריאה הדרומית PAN                פנמה 

KOS               קוסובו  PNG    פפואה גינאה החדשה 

KUW             כווית  PAR             פרגוואי    



 
 

 רשות לאומית   אותיות         

 

 רשות לאומית    אותיות       

KGZ              קירגיסטן  PER             פרו 

 LAT                ה יולט    PHI             פיליפינים 

 LIB               לבנון  POL             פולין 

 LBA               לוב  POR             פורטוגל 

LIE                    ליכטנשטיין  PUR            רטו ריקו א פו                                                                 

 LTU              טוויהל  QAT             קטאר 

 LUX                 לוקסמבורג  ROM             רומניה 

MAC               )מקאו )סין  RUS              רוסיה 

 MAD              מדגסקר  SAM              סמואה 

 MAS               מלזיה  SMR             מרינו    סאן 

 MLT               מלטה SEN                סנגל 

   MRI               מאוריציוס  SRB              סרביה 

   MEX               מקסיקו  SEY            סיישל   איי 

 MDA             מולדובה  SGP           סינגפור 

 MON               מונקו  SVK              סלובקיה 

 MNE               מונטנגרו  SLO               סלובניה 

MNT                מונטסראט  RSA            דרום אפריקה 

 MAR                מרוקו  ESP             ספרד 

 MOZ               מוזמביק  SRI             סרי לנקה 

 MYA              מיאנמר SKN             נוויס  - סן קיטס ו 

 NAM                נמיביה  LCA            לוצ'יה   .סנט 

NED                 הולנד  SUD            ודן ס 

AHO        ההולנדיים האנטילים  SWE             שבדיה  

 NZL                  לנד זיניו  SUI            צריהשווי 

 NGR                ניגריה  TAH            טהיטי 

MKD                צפון מקדוניה  TAN             טנזניה 

 NOR                 גיה בנור  THA            תאילנד 

TLS               טימור לסטה  USA               ארה"ב 

TTO           טובגו ו טרינידד  URU               אורוגוואי 



 
 

 רשות לאומית   אותיות         

 

 רשות לאומית    אותיות       

TUN               טוניסיה  ISV       הבתולה   איי-      

 ארה"ב                                                                                   

TUR               טורקיה  VAN               ונוטו 

TKS             קייקוס   -טורקס ו  VEN               ונצואלה 

 UGA              אוגנדה   VIE                 ויטנאם 

 UKR              אוקראינה  ZIM               ימבבואה ז 

 UAE      הערביות   האמירויות  

 

G1.2   מפרטים 

           (a) אותיות לאום ומספרי מפרש יהיו:   

 וספרות ערביות, גדולות באותיות דפוס (  1)                 

 ,באותו צבע(  2)                 

 - (  בצבע נוגד לגוף המפרש, ו3)                               

 . serif-sans(  מטיפוס 4)                               

 בברור כאשר המפרש מורם.         בנוסף, האותיות והמספרים המזהים את המפרשית, יהיו קריאים           

 

          (b)  דיםצדדים ובצדה ם אות, בסמוכות אותיות וספרותבין  יםוהמרווח ,והספרותהאותיות  בהגו  
 כדלהלן:  ,לאורך הכללי של המפרשית ה יחסיהי, ישל המפרש יםהנגדי                 

 

 מלי בין  יינמרווח מ           גובה מינימלי                    אורך כללי         
 וספרות אותיות                                                                                   
                                                           קצה המפרשומ                                                                                    

 מ"מ  45                      מ"מ  230               מ' 3.5 -מתחת ל        

 מ"מ 60                      מ"מ  300                   מ' 8.5 -מ'  3.5        

 מ"מ 75                      מ"מ  375                    מ' 11 -מ'  8.5        

 מ"מ 90                      מ"מ  450                          מ' 11מעל         

 

G1.3  יקוםמ 

 ימוקמו כדלהלן:  ,סמל דגם, אותיות לאום ומספרי מפרשים                          

            (a)  כללי 

 בשני צידי המפרש, כשאלה  (  סמלי דגם, אותיות לאום ומספרי מפרש, כאשר ניתן, ימוקמו1)                               
 שבצד ימין, גבוהים יותר.                                                            

 בכל כל צד של המפרש. (   אותיות לאום תמוקמנה מעל מספרי המפרש, 2)                 
 
 



 
 

                         (b) מפרשים ראשיים 

 אפשר, בשלמותם מעל לקשת שמרכזה  אם אותיות לאום ומספרי מפרשים יהיו, ,דגם יסמל(  1)                            
  מאורך השפה האחורית. 60%הוא שלה והרדיוס  ,ראש המפרש                    

 ניתן למקמו 'גב לגב' הדגם מעוצב כך ש סמל הדגם ימוקם מעל אותיות הלאום. אם סמל(   2)                 
 בשני צידי המפרש, אפשר לעשות זאת כך.                                                         

            (c)  מפרשים קדמיים וספינקרים 

 ומספרי מפרש נדרשים רק במפרש קדמי שאורך השפה התחתונה שלו גדול   אותיות לאום  (1)                  
 מבסיס המשולש.  1.3מפי                         

 של מפרשים קדמיים, ימוקמו במלואם מתחת לקשת  אותיות הלאום ומספר המפרש (  2)      
 מאורך השפה הקדמית, ואם אפשר,  50%והרדיוס שלה הוא שמרכזה הוא ראש המפרש,             
 מאורך השפה הקדמית. 75%במלואם מעל קשת שהרדיוס שלה הוא             

 ציגם בשני  אך מותר לה, ספינקר של על הצד הקדמיוצגו אותיות הלאום ומספרי המפרש י(   3)                               
 והרדיוס , מתחת לקשת שמרכזה הוא ראש המפרש מוקמו במלואםהם י דדים.הצ                        
 אפשר, קו שנמתח בין ראש המפרש לאמצע השפה התחתונה, ואם השל  40%הוא שלה                         
 קו שנמתח בין ראש המפרש לאמצע השל  60%מעל לקשת שהרדיוס שלה הוא  במלואם                        
 השפה התחתונה.                        

    G2    מפרשיות אחרות 

 בהקשר   התאחדות הדגם חוקי שלהן או   מפרשיות אחרות תמלאנה אחר חוקי הרשות הלאומית           
 במידת האפשר, יתאימו אלה, כומספרים. חוקים אותיות להקצאה, מיקום וגודל סמל הדגם,            
                                    ת דלעיל.לדרישו           

G3     מפרשיות מושכרות או מושאלות 

  ,רועילא מפרשית המושכרת או מושאלת בהודעה על התחרות או בהוראות השייט,כך  צויןכאשר             
 לחוקי הדגם שלה. סתירה  אותיות לאום או מספרי מפרש ב  לשאת רשאית            

 

G4    נשים ואזהרות וע 

 תן לה יות תזהיר אותהאו ש -היא , נספח זהשל כאשר ועדת ערעורים מוצאת שמפרשית הפרה חוק      
 תעניש אותה.עמוד בהוראות החוק, או של זמן           

 

G5   שינויים ע"י חוקי דגם                    
 

שייט  “, רשאים לשנות חוקים של נספח זה, ובלבד שהשינויים אושרו תחילה ע"י ”שייט עולמי“דגמים של 
 . ”עולמי

            



 Hנספח       
 שקילת ביגוד וציוד         

 
 . הוראות שייט או הנחיות רשויות לאומיות ע"י ההודעה על התחרות, ונה. נספח זה לא יש50ראה חוק           

 
H1      פריטי לבוש וציוד האמורים להישקל, יונחו על מתלה. אחרי שייספגו במים, יאפשרו 

 לפריטים להתנקז באופן חופשי במשך דקה אחת בטרם יישקלו. המתלה חייב לאפשר           
 לפריטים להיתלות כמו שיתלו מקולבים, כך שיאפשרו למים להתנקז באופן חופשי. כיסים            
 שיש להם חורי ניקוז שלא ניתן לסוגרם, יהיו ריקים, אבל כיסים או פריטים            

 שיכולים להחזיק מים, יהיו מלאים. 
 

H2      כאשר המשקל שנמדד עולה על המידה המותרת, המתחרה רשאי לסדר מחדש את הפריטים 
 אותם. אפשר על המתלה, וחבר הועדה הטכנית האחראי, ישרה אותם שנית במים וישקול             
 לחזור על הליך זה פעם שניה אם המשקל עדיין עולה על המידה המותרת.             

 

H3    .מתחרה הלובש חליפה יבשה, רשאי לבחור אמצעים חלופיים לשקילת הפריטים 
           (a)     החליפה היבשה ופריטי הלבוש והציוד הנלבשים מעל לחליפה היבשה, ישקלו כמפורט 
 לעיל.                  

           (b)    ללא  התחרותבגדים הנלבשים מתחת לחליפה היבשה, ישקלו כמו שהם נלבשים בזמן , 
 ניקוז.                   

   (c)   .שני המשקלים יחוברו יחדיו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Mנספח       

 המלצות לוועדת ערעורים  
 

אלה; הוא מופנה   נהלים נספח זה הוא בגדר המלצה בלבד;  בנסיבות מסוימות אף רצוי לשנות

מזכירי חבר שופטים, ועדות תחרות   עזור לשופטים, ל  בעיקר ליו"ר ועדת ערעורים אך יכול גם 

 . ובקשות לפיצוי הקשורים לשמיעת ערעורים  ואחרים

  כנהשעדות ה תכיר בעובד ;דויותהע וה לכלוש תן ועדת הערעורים משקלי, תאו פיצוי בשמיעת ערעור 
הבדלים אלה כמיטב   פתורת ;כרונות שוניםי, כתוצאה מהתבוננות וזסותרתיכולה להיות שונה ואף 

ועדת   של לשביעות רצונהפרשית או מתחרה אינם אשמים עד שנקבע מ תכיר בכך שאף ;יכולתה
מפרשית או   אםה ותהמרא תיוכל העדואת  שמעעד שת פתיחותותשמור על  ;הופר חוקהערעורים ש

 חוק.הפרו  מתחרה

           M1   לקיימן ע"י צוות משרד התחרות(  ניתן ) פעולות מקדמיות 

 או הבקשה לפיצוי. הערעור   קבל את         •  

 ערעורים. מן לז גמראת ו, או הבקשה ערעורה והטופס את השעה בה הוגשגבי ציין על         •  

  ועדת התחרות כשנחוץ, מתי והיכן תערך השמיעה. ו, ולצד  הודיע לכל        •       

     M2    לפני השמיעה 

      M2.1  וודא ש- 

 הבקשה לפיצוי או הטענה, והיה לו זמן סביר   ,ערעוראו ההזדמנות לקרוא את היש עותק צד   לכל      •
 להתכונן לשמיעה.     

 במתורגמן. ם יש צורךא אלא ,יהיה נוכח( צד  רק אדם אחד מכל מפרשית )או      •

   הועדה רשאית  בכל אופן, הרי, ,מיוצגים . אם אינםמיוצגים  המעורבים  כל המפרשיות והאנשים      •  

 .          (b)63.3 פי חוק-להמשיך על          

   ,יםשונ אירועיםהיו בהצדדים   . כאשר(a)63.3) )חוקדבר  כאשר נדרש  הסיפוןת היו על ונציגי מפרשי      •
 בנושא חוקי   בערעור (.63.8ק הסכים להרכב ועדת הערעורים )חול מארגנות חייבותה שתי הרשויות          

 (. (b)64.4)חוק  וזהה את הרשות האחראית לפרושםעדכניים, השג את חוקי הדגם הדגם,           

M2.2   החלט אם חברים כלשהם של ועדת הערעורים ראו את התקרית. אם אכן ראו, דרוש מכל אחד מהם 

 (b)63.6.)חוק  לציין עובדה זאת בנוכחות הצדדים             

M2.3  ענייניםהערך ניגודי 

 חשובים  באירועים .עניינים ניגודי הבטח שכל חברי ועדת הערעורים מצהירים על כל אפשרות של      •      
 תהיה זו לעתים קרובות הצהרה רשמית בכתב שתיעשה לפני תחילת האירוע, ותישמר עם מסמכי             
 ועדת הערעורים.           

 של חברי ועדת הערעורים באשר   עניינים ייגוד נמודעים לכל   צדדיםבתחילת כל שמיעה, הבטח שה   •      
 אינו מתנגד בהקדם האפשרי לאחר  צדאם הם מסכימים לכל החברים. אם   צדדיםהם. שאל את ה          
 ותרשום זאת. , ועדת הערעורים רשאית לקבל זאת כהסכמה להמשיך,ניגוד העניינים הכרזה על           

 מהותי.  ניגוד הענייניםמתנגד לחבר כלשהו, שאר חברי ועדת הערעורים צריכים להעריך באם   צדאם     •    
 ההערכה תשקול את רמת האירוע, רמת ניגוד העניינים ותפיסת ההוגנות. ניתן יהיה לאזן בין             
 . רשום את ההחלטה ”למישייט עו” ניגודי עניינים בין חברי ועדת הערעורים. הדרכה ניתן למצוא באתר         
 והבסיס לאותה החלטה.          



 
 

 

 , 69במקרים של ספק יהיה זה רצוי להמשיך עם ועדת ערעורים קטנה יותר. למעט בשמיעות על פי חוק   •    
 לא נדרש מספר מינימלי של חברי ועדת ערעורים.         

 ל פעולה לא הולמת או השמטה של גוף  בהתבסס ע (a)62.1כאשר בקשה לפיצוי מוגשת על פי חוק   •      
 הערעורים.  תשאינו ועדת הערעורים, חבר מאותו גוף לא יהיה חבר בוועד         

M3    השמיעה 

 M3.1 צוי. יאו הבקשה לפ ערעורתקפות הבדוק את 

 (? 62או  61.2האם התכנים מספיקים )חוק       •

 (? 62.2או  61.3הזמן )חוק  הגבלת סיבה טובה להאריך את נהבזמן? אם לא, האם יש ו האם נמסר      •

 (? 60.1(a)או עד לתקרית )חוק  ,כאשר נדרש, האם היה המערער מעורב      •

 )חוק  אדום בצורה נכונהדגל ואם נדרש, האם הוצג   ,"(protestכאשר נחוץ, האם נקרא "ערעור" )"       •

          (a)61.1) ? 

 הודעה?  האם קיבל המעורער דגל או בקריאה,כאשר לא היה צורך ב      •

 (.63.5)חוק  פיםתק הבקשה לפיצויו א הערעור  החלט אם      •

 באמת  אלא אם  ,לנושא לעלות שנית אפשרת  , אלפיםתקאו הבקשה לפיצוי  הערעור  כאשר נקבע כי      •
 נה.עדות חדשה זמי           

M3.2      (63.6גבה את העדות )חוק . 

  את רעהו. להם לחקור איש אפשר רסתם. אחר כךגי לספר את ,המעורערמהמערער ואחר כך  מבקש        •
 לציין את הבקשה. מהצדבנושא פיצוי, בקש            

 רסתם תהיה שונה. יוג. יתכן שהוא קרא לכל עדשת לפני, ןטוע צד  עובדות כללאילו וודא שאתה יודע       •

 שמחליט בדרך כלל לאילו עדים לקרוא, הוא  צדהאפשר לכל אחד, כולל צוות המפרשית, לתת עדות.       •

  ו"האם תרצ צדשל   לשאלה(. (a)63.6למרות שוועדת הערעורים רשאית אף היא לקרוא לעדים )חוק            
 "זוהי בחירתך".  -בלענות ? רצוי עד מסויים"לשמוע            

 )הם   (.ים)שאלות לעדלהצדדים  גבל אתה .(, אחד כל פעם )ולעדי הועדה אם ישנם צדכל  קרא לעדי       •
 להצהרות כלליות(.  לגלושעלולים            

 מהמערער להדריך מלכתחילה ימנע  הדבר)ולהפך(.  הזמן תחילה את המעורער לחקור את עד המערער      •
 דו.את ע          

      אך רק בנוכחות ,( (b)63.6לתת עדות )חוק ,את התקרית וועדת הערעורים שרא יאפשר לחבר      •
 ניתן לחקור חברים בוועדת הערעורים שנתנו עדות, והם חייבים לגלות את כל המידע  .צדדיםה           
  )חוקבוועדת הערעורים  שארילה םרשאיהם ושבידיהם אודות התקרית, העשוי להשפיע על החלטה,           

          63.3(a) .) 

 שהושגו בדרך זאת. הדבר בלתי אפשרי, התעלם מראיות נסה למנוע שאלות מדריכות, אך אם      •

 או עד הנותן עדות שמיעה, עדות חוזרת או עדות שאינה  צדיושב ראש ועדת הערעורים חייב להודיע ל       •
 רלוונטית, שוועדת הערעורים חייבת לתת לכל עדות כזו את המשקל הראוי, שיכול להיות מועט או      
 ללא משקל כלל.     

 בהסכמתם זו ויתרו על  הסכימו לכך. הצדדים כלרק אם  מעד שאינו זמין לחקירה, עדות בכתבקבל       •

 (. (c)63.6זכותם לחקור עד זה )חוק      

 מהירויות, וכו'.  בקש מאחד מחברי הועדה לרשום עדויות, במיוחד זמנים, מרחקים,       •

 הזמן שאלות מחברי ועדת הערעורים.       •



 
 

 

   ללגבי כשל מקרהו, במיוחד הצהרה מסכמת  תתל ,, תחילה את המערער ואחר כך את המעורערהזמן      •
 החוקים.  שלשהוא או פרוש  יישום           

M3.3  חוק מצא את העובדות(63.6(d) .) 

 . קות בדרך זו או אחרתיפתור ספ ;רשום את העובדות     • 

 ככל שיש צורך בכך.     לשאלות נוספות לצדדים   קרא שנית      • 

 בעובדות שמצאת. , תוך שימושרועישל הא תרשיםמתאים, שרטט  הדבר  כאשר       •   

M3.4 (.64)חוק  מקרההחלט ב 

 (.נוספות עובדות )אם אינך יכול, מצא .על העובדות שנמצאו החלטהבסס את ה        •       

 . שתושפענה מההחלטהמפרשיות  צוי, וודא שאין צורך בעדויות נוספות שליבמקרי פ        • 

M3.5 (. 65)חוק  צדדיםהודע ל 

  ההחלטה. כאשר את והחלים,  חוקים, המסקנות והוהקרא להם את העובדות שנמצאולצדדים קרא          • 
 את ההחלטה ולתת את הפרטים מאוחר יותר.  הקריאל מותרהזמן דוחק,           

 עם מסמכי הועדה.או הבקשה לפיצוי,  ערעורה עותק של ההחלטה. תייק את ,לבקשתו ,צד  תן לכל         • 

M4 ( 66)חוק  פתיחת שמיעה מחדש 

M4.1  שהגיש את   הצד  , שמע אתלפתוח שמיעה מחדשקש יזמן, בתוך מסגרת מגבלת הב  צד,כאשר 
 העשויה  משמעותית חדשה, עדות איזושהיאם ישנה בבכל סרט וידאו, וכו', והחלט  הבקשה, צפה             
 תייחס בפתיחות  ה ;לחוקים  בפרוש שלך טעיתהחלטתך. החלט באם יתכן ואת  שנותל גרום לךל             
 ם א פתיחת השמיעה מחדש;סרב ל אינו מתקיים,ושגית. אם אף אחד מאלה  לאפשרות שיתכן הדעת             
 שמיעה. לקבע מועד אחד מהם מתקיים,              

 M4.2 "עדות היא "חדשה 

 המבקש את הפתיחה מחדש, לגלות את העדות לפני  צדאם לא היה זה בגדר אפשרות סבירה ל    •      
   השמיעה המקורית,           

 המבקש את הפתיחה מחדש, שקד, אך   צדאם וועדת הערעורים משוכנעת שלפני השמיעה המקורית, ה    •      
 ללא הצלחה, על חיפוש העדות, או           

 בעת השמיעה  צדדיםאם ועדת הערעורים לומדת מכל מקור שהוא, על כך שהעדות לא הייתה זמינה ל    •      
 המקורית.            

   M5  (  69חוק בלתי ראויה ) התנהגות 

M5.1  לפני ,בכתב למתחרה טענותיהועדת הערעורים מגישה את  ך, אערעור אינהלחוק זה  בהתאםפעולה   
 בוועדת הערעורים חייבים     בלאהזהים לניהול שמיעת ערעור, וקים על פי חערך ימיעה. השמיעה תהש            

 קוט בזהירות המרבית להגן על זכויות המתחרה.נ (.(a)69.2 לפחות שלושה חברים )חוק להיות            

M5.2 מתחרה  מ הטופס לבקשה לשמיעה, אבל ,69פי חוק  יכולים לערער על ם, אינמתחרה או מפרשית 
 או  לשמיעה שיכולה להחליט באם לקרוא ,עדת הערעוריםויכול להתקבל כדו"ח לוכן, לעשות  המנסה            
 . ולא            

M5.3 למנות אדם להציג את הטענה. רשאיתמינה אדם לתפקיד, ועדת הערעורים  ” שייט עולמי“אם  אלא  
 אדם זה יכול להיות בעל תפקיד, האדם המציג את הטענה או אדם מתאים אחר. כאשר אין בנמצא               
 הערעורים, רשאי להציג את הטענה. אדם חלופי סביר, אדם שמונה לחבר בוועדת              



 
 

 

M5.4 ערעור  , חשוב לשמוע כל2חלק כתוצאה מתקרית הנובעת מ 69חוק על פי לקרוא לשמיעה יש  כאשר  
  חוק, מפרשית, אם בכלל, הפרה איזה ובדרך הרגילה, להחליט איזאחרת  של מפרשית נגד מפרשית            
 . 69פי חוק  המתחרה עללפני שממשיכים נגד             

M5.5 מפרשית, נגד ולא , איש תמיכהבעל מפרשית או מתחרה,  ננקטת נגד 69פי חוק  שפעולה על למרות 

 (. 64.5- ו  (2)(h)69.2)חוקים  ענשיהיא להאף פרשית יכולה מ             

     M5.6 היא תצטרך לשקול האם ראוי לדווח, או לרשות 69וועדת ערעורים מקבלת טענה של חוק  כאשר , 
 שייט “. הדרכה בשאלה מתי לדווח, ניתן למצוא בספר התקדימים של ”שייט עולמי”הלאומית או ל           
 ורך בפעולה  . כאשר וועדת הערעורים מגישה דו"ח, היא רשאית להמליץ באם יש או אין צ”עולמי           
 נוספת.            

M5.7  רשאי לערור על החלטת 69לשמיעה על פי חוק  צד, 70.5אלא אם הזכות לערר נשללה בהתאם לחוק , 
 ועדת הערעורים.              

 M5.8באתר "שייט עולמי".  לוועדות ערעורים על התנהגות בלתי ראויה, נמצאתנוספת  הדרכה 

M6     חוק( ונספח 70עררים R ) 

 החלטות:ניתן לערור על כאשר             

ערר. האם צורך הבמידע ל בקלות להשתמש יהיה ניתןכך שהרלוונטית לשמיעה,  את הניירת שמור         •
ספיקות? )לדוגמא: האם מהאם העובדות שנמצאו  שאושר או הוכן ע"י ועדת הערעורים? תרשיםישנו 
ומידע חשוב האם שמות חברי ועדת הערעורים  עובדה שנמצאה.( "אולי" אינהלא. או  ? כןפוייח  היה

 מופיעים על הטופס? אחר 

העררים לקבל תמונה ברורה על    תצריכות לאפשר לוועד שהוא, כל ערר של ועדת הערעורים עלהערות         •
   דבר על המצב.הרי אינה יודעת  ועדת העררים ;כל התקרית

   M7 עדות מצולמת 

 ערעורים צריכות להכיר ועדות אך , לפעמים לספק עדות מועילה עשוייםתמונות וסרטי וידאו       
 ולשים לב לנקודות הבאות: ן,במגבלותיה     

 . ההצפייאת  ארגןאחראי ל ,המספק את העדות המצולמתהצד          •

 צפה בסרט מספר פעמים כדי למצות את כל המידע ממנו.        •

   מתקיי ה, אינזום תעם עדש; אודמ הדל ,עם עדשה אחת שהיא מצלמהכל עומק התמונה של תפישת          •
 כלל       בלתי אפשריית ישרה לכיוון הפלגתם, ובזו ,פוייבח  פרשיותמהמצלמה רואה שתי  כלל. כאשר    
   לראות אם קיים בלתי אפשרין. כאשר המצלמה רואה אותן מלפנים, יהלהעריך את המרחק בינ    
 אלא אם הוא משמעותי. ,פוייח     

 אל את השאלות הבאות: ש•       

 ת?ויתה המצלמה ביחס למפרשייהיכן ה        •

 ה המצלמה בתנועה? ואם כן, לאיזה כיוון ובאיזו מהירות?תהאם הי        •

 דוד מהיר גורם שינויים ימכרעת? צהמשתנה כאשר המפרשיות מתקרבות לנקודה  יתוהאם הזו         •      
 קיצוניים.              

 בלתי מוגבל כל הזמן? שדה ראייההאם למצלמה היה         •      

       



 
 

 

 Nנספח       

 חבר שופטים בינלאומי  
 

יט או  י הוראות שידי הודעה על תחרות, - עלנספח זה לא ישונה  . 91(b) - ו  70.5ראה חוקים 

 הנחיות של רשויות לאומית. 

 
  1N     רגון ינוי ואי הרכב, מ 

 
 1.1 Nב  רחנסיון ימעולה של חוקי התחרות ונ ידעבעלי יהיה מורכב משייטים מנוסים  חבר שופטים בינלאומי 

 , או הועדה הטכנית בו חברי ועדת התחרות כללוולא י ,יהיה עצמאיחבר השופטים בועדות ערעורים.           
 ק  )ראה חו אישור כזה  שור הרשות הלאומית אם נדרשיכפוף לאבהמארגנת,  ימונה ע"י הרשותהוא ו          
         (b)91) או ע"י שייט עולמי, בהתאם לחוק ;(c)89.2 . 

1.2 N כשהמנין הכולל של כולם ביחד וחברים אחריםככל שדרוש, שופטים יורכב מיו"ר, סגן יו"ר החבר , 
 שופטים בינלאומיים. החברים יהיו רוב  חמישה לפחות.יהיה           

 1.3 Nשלשה, בקבוצלא יותר משני חברי( ותם M ,N ו-Q)  רשות לאומיתיהיו מאותה . 

1.4 (a) N1.1 חוקיםיו"ר חבר השופטים רשאי למנות פאנל אחד או יותר, המורכבים בהתאם ל N ,1.2N  ו-  
             1.3N .המלא אינו מורכב בהתאם לחוקים אלה. דבר זה ייעשה גם אם חבר השופטים 

         (b)  יו"ר חבר שופטים רשאי למנות שנים או שלשה פאנלים בני שלושה חברים לפחות בכל אחד, שבהם 
 הרוב יהיו שופטים בינלאומיים.                
 , אשר יהיו משתי Q  -ו M ,Nחברי כל פאנל יהיו משלוש רשויות לאומיות לפחות, למעט בקבוצות                
 אינו מרוצה מהחלטת הפאנל, הוא זכאי לשמיעה ע"י פאנל  צדרשויות לאומיות שונות לפחות. אם                 
 , למעט באשר לעובדות שנמצאו, אם הדבר התבקש  1.3N -ו N ,1.2 N 1.1המורכב בהתאם לחוקים                 
 בול הגבלת הזמן שצוין בהוראות השייט.גדקות או בתוך  30בתוך                

             1.5 N מחלה או מקרה חרום, ואין   מחמתפחות מחמישה חברים,  כולל מלא, או פאנל, כאשר חבר השופטים 
 ,         לפחות שה חבריםושלשב חבר השופטים לתקין ותקף, כל עוד יכלול ייחמוסמכים,  בנמצא מחליפים        
 משלוש   יהיו כאשר ישנם שלשה או ארבעה חברים,  הם שלפחות שניים מהם שופטים בינלאומיים.        
 משתי רשויות לאומיות שונות   יהיושר א ,Q -ו M ,N  ותלמעט בקבוצ רשויות לאומיות שונות לפחות,        
 לפחות.       

 
N1.6  או בקשה לפיצוי, ואין ערעור כאשר נמצא שרצוי שחלק מהחברים לא ישתתפו בדיון ובהחלטה על 
 בתפקידו, וייחשב כראוי ותקף, כל עוד   ראו הפאנל יישאחבר השופטים  בנמצא מחליפים מוסמכים,          
   .בינלאומיים , ולפחות שניים מהם שופטיםה חבריםלפחות שלשנכללים בו           

N1.7   1בחריגה מחוקיםN ו-  N1.2 , של שייט   25.8.13)ראה תקנה  רשאי, בנסיבות מוגבלותשייט עולמי 
 בינלאומי המורכב משלושה שופטים בלבד בסך הכל. כל החברים יהיו   חבר שופטים אשרלעולמי(,            
 (.  Q-ו M ,Nשופטים בינלאומיים. החברים יהיו משלוש רשויות לאומיות שונות )שתיים, בקבוצות            
 האישור יהיה במכתב הסכמה לועדה המארגנת, ובהודעה על התחרות או בהוראות השייט, והמכתב             
 יפורסם על לוח המודעות הרשמי.                

             N1.8  ראה חוק  נוי חבריור הרשות הלאומית למשי א כאשר נדרש( שופטים בינלאומי(b)91  הודעה על ,) 
 פורסם על לוח המודעות הרשמי.תאו  ,טיבהוראות השי לתיכלשורה יא          

 N1.9   החלטותיו ניתנות לערר.תהיינה , כיאותתמנה לא האשר פועל כאו פאנל אם חבר השופטים 

2 N   אחריות 

2.1N  ומקרים אחרים הבקשות לפיצוי, הערעוריםכל החליט בשופטים בינלאומי אחראי לשמוע ול חבר  
 או   מארגנת או ועדת התחרותהמתבקש ע"י הרשות חבר שופטים . כאשר 5מחוקי חלק ם הנובעי            
 ת.המשפיע ישירות על הגינות התחרו עניין להם בכל , הוא ייעץ ויעזורטכניתההועדה             

2.2 N יחליט  השופטים לא אם הרשות המארגנת הורתה אחרת, חברא 

(a)   ו של מפרשיות; מדידה תעודות ואבשאלות כשירות, מדידות - 

(b) דורש החלטה כזו.  חוק, כאשר ציוד החלפת מתחרים, מפרשיות או האם לאשר 



 
 

 

 

2.3 N הרשות המארגנת או ועדת התחרות. יחליט גם בעניינים המופנים אליו ע"י ופטיםהשחבר 

 

 3 N   הלים נ 

 3.1 N  ( רק מחמת השתייכותם הלאומית, 63.4משמעותי )ראה חוק  ניגוד ענייניםחברים לא ייחשבו כבעלי 
 ,  63.4חברותם במועדון וכד'. כאשר במקרים אחרים יישקל ניגוד עניינים משמעותי, כנדרש בחוק           
 משקל רב חייב להינתן לעובדה שלא ניתן לערור על החלטות חבר שופטים בינלאומי, ודבר זה עשוי           
 קרה של ספק, על השמיעה  יגוד עניינים משמעותית. במנלהשפיע על תפישת ההוגנות, ולהנמיך רמת           
 . N1.6להימשך כפי שמתיר חוק           

3.2 N ובמקרה זה יפנה היו"ר את העניין לפאנל  תפזרלה הוא רשאי ,אינו מגיע לכלל החלטה פאנל אם , 
 שהתמנה כיאות, עם חברים רבים ככל האפשר, שיכול שיהיה חבר השופטים המלא.           

 

 4 N   התנהגות לא ראויה 

N4.1   ינלאומיים מסוימים, בהקשר בקוד המשמעת של "שייט עולמי" מכיל נהלים החלים על אירועים 
 למינויו של אדם לנהל כל חקירה שהיא. נהלים אלה גוברים על כל הוראות סותרות שהן שבנספח זה.            

N4.2  פי חוק  -ענות שהן בעניין התנהגות לא ראויה על יהיה אדם האחראי להציג בפני הפאנל בשמיעה, כל ט 
 . אדם זה לא יהיה חבר בפאנל שבשמיעה, אך יכול להיות חבר בחבר השופטים. אדם כזה יידרש 69          
 לגלות באופן מלא את כל החומרים שיכול שהגיעו לרשותו במהלך החקירה שערך לאדם שנטען כי           
 . 69חוק הפר את הוראות           

N4.3   וקר של איזה טענות שהן שנעשו  חבטרם שמיעה, הפאנל ששמונה לשמיעה, ככל האפשר, לא יפעל כגוף 
 . בכל אופן, במהלך השמיעה יהיה הפאנל זכאי לשאול כל שאלות חקירתיות שהן, כפי 69פי חוק -על          
 שימצא לנכון.          

N4.4    אם הפאנל מחליט לקרוא לשמיעה, הרי כל החומר שהומצא לפאנל כדי לאפשר לפאנל לקבל החלטה 
 החלה השמיעה.   זאת, חייב שיומצא לאדם שהטענות מופנות נגדו, בטרם          

            



 
 

 

 Pנספח       

 42נהלים מיוחדים לחוק  
 . זאת מציינות שייטה הוראות התחרות או רק אם ההודעה עלנספח זה חל, כולו או חלקו,       

P1     משקיפים ונוהל 

  P1.1 ועדת הערעורים רשאית למנות משקיפים, כולל חברי ועדת הערעורים, כדי לפעול על פי חוקP1.2  . 
 משמעותי, לא ימונה כמשקיף. ניגוד ענייניםאדם עם             

P1.2   משקיף שהתמנה על פי חוקP1.1 רשאי להעניש אותה  42, הרואה מפרשית מפרה את הוראות חוק , 
 בהקדם הסביר האפשרי, ישמיע אות קולי, יצביע עליה עם דגל צהוב ויקרא את מספר  ידי, ש-על            
 ,  42עוד. מפרשית שנענשה כך, לא תיענש פעם שנייה על פי חוק  מתחרההמפרש שלה, גם אם אינה              
 בגין אותה תקרית.                  

P2    ם עונשי 

P2.1  עונש ראשון 

 בהתאם   , עונשה יהיה עונש של שני סיבוביםP1.2כאשר מפרשית נענשת בפעם הראשונה על פי חוק           
 . אם כשלה מלעשות כך, היא תיפסל ללא שמיעה. 44.2לחוק          

P2.2  עונש שני 

 א  כאשר מפרשית נענשת פעם שנייה במהלך האירוע, היא תפרוש מיד. אם כשלה מלעשות כך, הי          
 תיפסל ללא שמיעה, והתוצאה לא תיזרק.                  

P2.3 עונש שלישי ועונשים עוקבים 

 כאשר מפרשית נענשת פעם שלישית או בפעמים עוקבות במהלך האירוע, היא תפרוש מיד. אם תעשה           
 כך, עונשה יהיה פסילה ללא שמיעה, והתוצאה לא תיזרק. אם כשלה מלעשות כך, עונשה יהיה                   
 ה, וועדת הערעורים תשקול קריאה פסילה ללא שמיעה מכל התחרויות באירוע, ללא אף זריקת תוצא          
 . 69.2לשמיעה על פי חוק           

P2.4 עונשים ליד קו הגמר 

 , היא גמרהולא הייתה לה אפשרות סבירה לפרוש לפני ש P2.3או   P2.2אם מפרשית נענשת על פי חוק           
 תנוקד כמי שפרשה מיד.          

P3     דחייה, החזרה כללית או ביטול 

 , העונש  ביטול, החזרה כללית או  דחייהוועדת התחרות מסמנת   P1.2חוק על פי אם מפרשית נענשה            
 מבוטל, אבל עדיין נספר כדי לקבוע את מספר הפעמים שהיא נענשה במהלך האירוע.           

P4     מגבלות פיצוי 

 ,  P1.2פי חוק -רעורים, או משקיף מטעמה, עלמפרשית לא תקבל פיצוי בגין פעולה של חבר בוועדת הע           
 אלא אם הפעולה הייתה בלתי הולמת מחמת כשל להביא בחשבון אות של ועדת תחרות או חוק דגם.          

P5    דגליO   ו -R 

P5.1 מתי חוק P5  חל 

 (, כאשר עוצמת oochingחל אם חוקי הדגם מרשים פמפום, נדנוד ותנועות גוף פתאומיות ) P5חוק           
 הרוח עולה על  גבול שצוין.          

 



 
 

 

P5.2  לפני אות הזינוק 

          (a)   וועדת התחרות רשאית לסמן שפמפום, נדנוד ותנועות גוף פתאומיות מותרים, כמצוין בחוקי 

 " לפני או עם אות ההתראה. Oבהצגת דגל "  הדגם,                 

         (b)  " אם מהירות הרוח יורדת מתחת לגבול שצוין לאחר שדגלOדחות" הוצג, ועדת התחרות רשאית ל   

 ", כדי לסמן   Rאת התחרות. לאחר מכן, לפני או עם אות התראה חדש, הוועדה תציג או דגל "                 

 .  P5.2(a)", כאמור בחוק Oכפי ששונה בחוקי הדגם, חל, או דגל " 42שחוק                 

         (c)   " אם דגלO " או דגל "R.הוצג לפני או עם אות ההתראה, הוא יוצג עד אות הזינוק " 

P5.3  לאחר אות הזינוק 

 עדת התחרות רשאית להציג, ליד   , ונקבעאם מהירות הרוח עולה על הגבול שלאחר אות הזינוק,           

 ונשנים, כדי לסמן שפמפום, נדנוד ותנועות גוף  " בליווי אותות קוליים חוזרים Oדגל " סימון,          
 .סימוןפתאומית מותרים, כפי שצוין בחוקי הדגם, לאחר מעבר ה         

(b)   " אם הוצג דגלOליד   עדת התחרות רשאית להציג" ומהירות הרוח יורדת מתחת לגבול שנקבע, ו , 

 , כפי ששונה  42כדי לסמן שחוק אותות קוליים חוזרים ונשנים "  בליווי Rדגל " ,סימון       
 .סימוןבחוקי הדגם, חל לאחר מעבר ה      

 
 
 
 

            



 
 

 

 Rנספח       

 נהלים לעררים ובקשות
 

 ההודעה על    הוא לא ישונה ע"יך אנחיה, בה ,. רשות לאומית רשאית לשנות נספח זה70  ראה חוק            
 שייט.ה הוראות התחרות או           

    R1 עררים ובקשות 

 ייעשו   ,חוקיםה   , ובקשות לפרושייהןקון החלטותישור או תיעררים, בקשות של ועדות ערעורים לא           
 התאם להוראות נספח זה.           

 R2      הצגת מסמכים 

R2.1  ,כדי להגיש ערר 

          (a)  פתוחאו החלטתה שלא ל ,הערעורים ועדת של ה בכתבתימים מקבלת החלט 15 -לא יאוחר מ   
 הערעורים.   החלטת ועדת ועותק של לרשות הלאומית את העררר רהעו שלח , ימחדש שמיעה                 
 נכונים;  היו לא  ,נהליה או  ,הערעורים של ועדת שהחלטתהמאמין  מדוע העותר יציין הערר                 

         (b)  או בקשה   ערעור חר שימים לא 30לא התקיימה בתוך   63.1פי חוק  כאשר שמיעה הנדרשת על 
 כל , ואו הבקשה  ערעורהעותק של יחד עם ימים נוספים, ערר  15 ר, בתוךר, ישלח העונמסרו לפיצוי                

 ן; רשות הלאומית תאריך את המועד באם ישנה סיבה טובה לעשות כה המסמכים הרלוונטיים.                
 

        (c)   בתוך זמן סביר לאחר  ררעו, ישלח ה65כאשר ועדת הערעורים כשלה מלמלא אחר הוראות חוק , 
 יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים. ,או הבקשה ערעורועותק של ה השמיעה, ערר               
 או הבקשה אינם בנמצא, ישלח העורר במקומם הצהרה על תוכנם. ערעוראם עותק של ה              

               R2.2 שבהישג ידו: דלהלן כל המסמכים את כן, מלאחר  יהאפשר בהקדםעם הערר או  כמו כן, ר ישלחרהעו 

 (a)   יות( לפיצו )או כתבי הבקשה)ים( ר כתבי הערעו ; 

        (b)  ונתיבן של כל המפרשיות  ן ים, שהוכן או אושר ע"י ועדת הערעורים, המראה את מיקומתרש 
 המים  מקוערלוונטי, הרוח, ואם  כיווןהבא והצד הנדרש, את עוצמת ומון ילס וון יהמעורבות, הכ               
 ;ומהירות של כל זרם כיווןו               

 

         (c)  רוע, וכל יהמנהלים את האשהם אחרים   מסמכיםוכל  ,שייטודעה על התחרות, הוראות ההה 
 ; ים להםשינוי               

 (d)   ו  הנוספים; יםהרלוונטי כל המסמכים - 

        (e)  לשמיעה, ושל יו"ר ועדת הערעורים.  צדדיםהשל כל  מספרי טלפוןו ,הדואר והדוא"ל כתובות ,שמותה 

R2.3 ימים ממועד ההחלטה   15 -תישלח לא יאוחר מ ,קון החלטתהיבקשה של ועדת ערעורים לאשור או ת 

 תכלול את  יםחוק  רושילפ  . בקשהR2.2מצוינים בחוק המסמכים האת ת ההחלטה ואתכלול ו           
 .לכאורהעובדות ה           

R3   ועדת ערעוריםו תחומי אחריות של רשות לאומית 

 ,  הערעוריםת עדולוו צדדיםללאומית תשלח ה הרשות, או בקשה לאישור או תיקון עם קבלת ערר          
 כל  עדת הערעורים את ותבקש מואו הבקשה, והחלטת ועדת הערעורים. היא  ים של העררעותק          

     , וועדת ועדת הערעורים והעותר אע"י  נשלחושלא  R2.2בחוק מצוינים ההרלוונטיים המסמכים           
 תם מיד לרשות הלאומית. כאשר הרשות הלאומית תקבלם, היא תשלח עותקים  הערעורים תשלח או          
 .צדדיםל          

 



 
 

 

R4   הערות והבהרות   

R4.1 או לאיזה מהמסמכים המצוינים   וועדת הערעורים רשאים להגיש הערות לערר או לבקשה הצדדים 

 כתב לרשות הלאומית. ב, ע"י משלוח ההערות R2.2בחוק           

R4.2 צדדיםהמנהלים את האירוע, מארגונים שאינם  חוקיםרשאית לבקש הבהרות ל הרשות הלאומית  
 לשמיעה.           

R4.3 ולוועדת הערעורים, עותקים של הערות והבהרות צדדים הרשות הלאומית תשלח, בהתאם לצורך, ל 
 שהתקבלו.            

R4.4 מהרשות הלאומית ימים ממועד קבלתם  15-לגבי כל מסמך שהוא, תיעשינה לא יאוחר מ הערות . 

R5     עובדות לא מספיקות; פתיחה מחדש 

  מלבד כאשר היא מחליטה שאינן ,הרשות הלאומית תכיר בעובדות שנמצאו ע"י ועדת הערעורים           
 את  מחדש אחר, או לפתוח  לספק עובדות נוספות או מידע הועדהדרוש מתבמקרה זה היא . מספיקות           
 תימצאנה, וועדת הערעורים תפעל כך מיד. חדשות ש עובדות ולדווח על כל השמיעה           

R6    משיכה של ערר 

 חלטת  וזאת על ידי הסכמתו וקבלתו את ה, נתקבלה בו החלטהר רשאי למשוך בחזרה ערר לפני שרעו          
  ועדת הערעורים.          

            



 
 

 

 Tנספח         

 בוררות     
 נספח זה חל רק אם ההודעה על התחרות או הוראות השייט מציינות כך.          

בוררות מוסיפה נדבך נוסף להליך ההחלטות של ערעור, אך יכולה להמעיט את הצורך בכמה שמיעות של  

לצפות להרבה ערעורים. אפשר שבוררות לא תהיה ערעורים, ובכך מזרזת את ההליך באירועים שבהם יש 

מתאימה לכל האירועים, שכן היא מצריכה אדם נוסף בעל ידע שישמש כבורר. הדרכה נוספת על בוררות ניתן  

 למצוא במדריך לשופטים של “שייט עולמי”, שניתן להורידו מאתר “שייט עולמי”.

T1    עונשים שלאחר תחרות 

   (a בתנאי שחוק  )44.1(b)  31או חוק  2אינו חל, מפרשית שיתכן והפרה חוק אחד או יותר מחלק  
 תחרות, בכל עת לאחר התחרות, עד לתחילת שמיעת ערעור  -בתקרית, רשאית לאמץ עונש שלאחר          

 בעניין התקרית.          
 

   (bעונש שלאחר  )- 44.3וין בחוק , מחושב כמצ30%תחרות הוא עונש ניקוד של(c) בכל אופן, חוק . 

        44.1(a)   .חל 

                          (c)  תחרות, במסירה לבורר או לחבר בוועדת הערעורים, הצהרה בכתב -מפרשית מאמצת עונש שלאחר 
 שהיא מקבלת את העונש ומזהה את מספר התחרות, והיכן ומתי ארעה התקרית.                  

             T2     פגישת בוררות 

 ע"י מפרשית, המערבת חוק   ערעור פגישת בוררות תיערך בטרם שמיעת ערעור, לכל תקרית שתוצאתה                           
 מיוצג ע"י אדם שהיה על סיפונה של המפרשית    צד, אבל רק אם כל  31או חוק  2אחד או יותר מחלק           

 יכול ויחול, או   (b)44.1. לא תורשה השמעת עדים. בכל אופן, אם הבורר מחליט שחוק בזמן התקרית          
 שבוררות אינה מתאימה, הפגישה לא תתקיים, ואם פגישה בעיצומה, היא תיסגר.           

T3    חוות דעת הבורר 

 על מה שקרוב לוודאי תהיה החלטת  בהתבסס על העדויות שניתנו ע"י הנציגים, הבורר יביע את דעתו                        
 וועדת הערעורים:          

       (aה   )אינו תקף,  ערעור 
 

(b)         או חוק אף מפרשית לא תיענש על הפרת , 
 

       (  (c .מפרשית אחת או יותר תיענשנה על הפרת חוק, בזיהוי המפרשיות והעונשים 

    T4תוצאות פגישת בוררות 

 לאחר שהבורר מביע דעה,          

  (aמפרשית רשאית לאמץ עונש שלאחר  )-תחרות, ו - 
 

  (bמפרשית רשאית לבקש למשוך את ה  )שלה. הבורר רשאי לאחר מכן לפעול בשם וועדת  ערעור 
 , כדי לאפשר את המשיכה.         63.1הערעורים בהתאם לחוק           

   הערעור.  המעורבים בתקרית, תתקיים שמיעת ערעוריםאם לא נמשכו כל ה          



 
 

 גוד השייט הישראליינספח א      
 

 כללי  
 

  ישראל.ב שייטה תחרויות בכל בישראל, ויחול שייטאירועי ותחרויות  ארגון נוהלי את לקבוע בא זה נספח
 

 :בנספח שלושה חלקים
 

 תחרות. על להודעה קבע נוסח  א.

 לכל הנוגעים בדבר, וכן,  ( האיגודהשייט בישראל ) ידי איגוד- ההודעה על התחרות תפורסם ותופץ על        
 האירוע, ובנוסף תפורסם על לוח ההודעות   לפני ימים 14 תפורסם באתר האינטרנט של האיגוד לפחות        
 הרשמי של האירוע.        

 .שייט להוראות קבע נוסח   ב.

 ,  האיגוד י"ע מושיפורס מסלול,השלמה להוראות השייט, וכן דף  בנספח לקראת כל אירוע, הנוסח יושלם        
 יפורסמו על לוח ההודעות הרשמי של האירוע,  באתר האינטרנט של האיגוד, ובכל מקרה ,במידת האפשר        
 יחד עם ההודעה על התחרות.        

 נהלים לרשות המארגנת.   ג. 

 שהי, הרי האמור בהודעות על תחרות והוראות שייט ככל שיהיה שינוי או סתירה כל (   1): הערות
 שתפורסמנה, יגבר תמיד על האמור בנספח זה.                        

 
 אחרת.אלא אם נאמר , וגלשן מצנח הכוונה גם לגלשן -בכל מקום שנאמר מפרשית  (   2)             

       האמור בלשון זכר, גם בלשון נקבה במשמע. (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 תחרות על  הודעה   - חלק א             
 

  :ים הנדרשובשינויים  מור לעיל, בהשלמותכא ויופץ שיפורסם תחרות על להודעה נוסח להלן
 

   ____________________האירוע שם

  __________________   ותאריך מקום

 ________________ המארגנת הרשות
 

 חוקים  .1
 

 . "שייט עולמי של " שייטה  בחוקי תחרויות שהוגדרו כפיחוקים  ה פי על תנוהל התחרות  .1.1
 

או באתר נספח מסלול הכולל שינויים אפשריים, יפורסם על לוח המודעות הרשמי של האירוע,   .1.2
 . שעתיים לפחות לפני גמר ההרשמה לאירועהאינטרנט של האיגוד, 

 
 מלאה(.)תפורסם רשימה  השינויים לחוקי הדגמים המשתתפים הם:  .1.3

 
 פרסום .2

 
בהתאם   20.4בתקנה המפורטים בשטחים ישתמש שייטה איגוד . "שייט עולמי" של 20– פרסום  קוד פי על

 שירצה תחרהה. מבשטחים אל להשתמש תחרויות למארגני רשות מתן כולללשיקול דעתו הבלעדי, 
 שתצוין לתקופהלאופן ו ,בכתב אישור לקבל כדישייט, ה ובכתב לאיגוד יפנה מראש אלה, בשטחים להשתמש
 .באישור

 
 וכשירות דגמים .3

 
  ______________________________המוזמנים הדגמים  .3.1

 
 חוק אחר וממלאים באיגוד כחוק הרשומים מתחרים רק להשתתף רשאים שייטה איגוד בתחרויות  .3.2

 עברו לא ואשר שייטה באיגוד שאינם רשומים יםשייט תותר השתתפות . לא1988- הספורט, התשמ"ח
הספורט, והמציאו על כך אישור לאיגוד בטרם ההרשמה לאירוע,   חוק פי -על כמחויב רפואיות בדיקות

 .דמי הרשמה לאירוע שילמו גם אם וזאת
 

 אחריות .4
 

 . בסכום ראוי ג' צד טוחי ב תישא מפרשית כל   .4.1
 

ובכלל זה, אך ) והוראות נספח זהלחוקי התחרות  בכפוף כלשהן פעולות הפועל והעושה  גוף או אדם אף  .4.2
  ,ערעורים ועדת תחרות, , ועדת 89בחוק כהגדרתה המארגנת הרשות מור לעיל,אכלליות הממבלי לגרוע 

 אי או פציעה ,נזק ,אובדן לכל אחריות בכל יישא לא ,(ופעיליהן חבריהן וכל ,ועדה טכנית ,ביקורת ועדת
, מהחוקים בעקיפין או הנובעים ישירות ,אחרים לאנשים או, לציודם ,מתחרים או למפרשיות נוחות
 .התחרות אחרי או במשך לפני ,שלהם מחדלים או מכל פעולות או מהחלטותיהם, או הפעולה מדרך

 
או של המאמן שלה ו/היא שלה  להתחרותאו להמשיך   האחריות להחלטת מפרשית להשתתף בתחרות .4.3

 .אליה היא שייכת או של המועדוןו/
 

 הרשמה .5
 

 .הראשון המתוכנן ההתראה אות לפני התחרות, שעה ועדת במשרד - ההרשמה גמר   .5.1
 או: ו/

 שייט, או באמצעות ______.                                                      ה איגוד במשרד תעשה ההרשמה
 ( _____ שעה  ,  ___ תאריך עד  להירשם יש

 
 .מתחרה לכל ______ יהיו  הרשמה דמי  .5.2

 
 .77להוראות חוק  יתאימו לא שלה המפרש שמספרי מפרשית לקבל שלא  רשאית המארגנת הרשות  .5.3

 
 יוצא מהתחרות.לעיל,  3.2גם מי שהרשמתו נתקבלה ויתברר כי לא עמד בכל דרישות סעיף   .5.4

 



 
 
 התחרויות  תכנית .6

 
    , או הוראות השייט, חרותהתאו לפי ההודעה על , 11.00בשעה  יהיה ראשון לזינוק ההתראה אות  .6.1

 ___________ביום 
 

                                                  .המודעות לוח על יפורסם עוקבות תחרויות מועד  .6.2
                                                _______ בימים תחרויות, ________ תהיינה 
  .ביום תחרויות __   מ יותר תהיינה לא 

 
 ___. ביום___ שעה לאחר יינתן לא האחרון באירוע   ההתראה אות .6.3

 .  _____ _ ביום___בשעות ______  הבאים לדגמים ייערכו החתמות או/ו מדידות .7
 

 .בתוקף - Aהניקוד הנמוך על פי נספח  שיטת  .8
 

 ________  בטלפון מלא( שם ) ______ אצל מידע קבלת  .9
 

 מנהלות.  .10
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

איגוד השייט ו/או הרשות המארגנת, רשאים לשנות מההודעה דלעיל כל פרט וכל נושא כפי שימצאו לנכון בהתאם 
וראות, וההודעה על התחרות כפי שפורסמה בפועל, תגבר על האמור לשיקול דעתם הבלעדי, להוסיף או להחסיר ה

 בנספח זה. נושאים שלא פורסמו בהודעה בפועל, הינם כאמור בנספח זה.   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 קבע  שייט הוראות -חלק ב 
  

מסלול  בנספחבדף השלמות להוראות שייט, ותושלמנה או תשונינה  קבע שלהלן, תחולנה תמיד, שייט הוראות
מומלץ לתת לכל מתחרה דף השלמות בעת הרשמתו. חובה לפרסם על לוח   נוספים. לפרטים ודף השלמות

, שעתיים לפחות לפני  שייטהשינויים, יחד עם הנוסח המלא של הוראות הנוסח  המודעות הרשמי של התחרות את 
 גמר ההרשמה. 

  חוקים .1
 
סתירה במקרה של  ."עולמי  שייטשל " שייטה  בחוקי תחרויות שהוגדרו כפיחוקים  ה פי על תנוהל התחרות 

 הנוסח האנגלי קובע. , ספקאו 
 

 בטיחות .2
 

  ציפה חגורת המים על שהותו זמן בכל יחגור, וכל מתחרה בגלשן, מתחרה בסירת מפרש כל, 40לחוק  בשינוי .2.1
  .מלבד לזמן קצר ביותר בעת החלפת ביגוד אישי מתאימה,

 
גלשני מצנח, ילבשו, בכל זמן שהותם על   -ו  IQ FOILמתחרים בגלשני מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .2.2

   כחגורת ציפה, בהתאם להוראות חוקת הדגם הבינלאומית, הרלוונטית. המים, מגן גוף המשמש גם
 

מצנח, יחבשו קסדה בכל זמן שהותם על המים, בהתאם להוראות  גלשני  -ו  IQ FOILמתחרים בגלשני   .2.3
 חוקת הדגם הבינלאומית הרלוונטית. 

 
 המתחרים בגלשני מצנח יישאו סכין כל זמן שהותם על המים, בהתאם לחוקת הדגם הבינלאומית.  .2.4

 
חגורת ציפה, אם  לחגור  לבחור אם - על אחריותם - בטיחות, רשאיםה מעק בעלות מפרש ספינות צוותי  .2.5

 מוצג, שאז חובה לחגור חגורת ציפה.   Yלאו; אלא אם דגל
 

 הודעות  .3
 

התחרות. הודעה בחוף תפורסם  משרד ועדת  באזור הרשמי ההודעות לוח על תפורסמנה למתחרים הודעות .3.1
 . Lבליווי אות קולי ובהנפת דגל 

 
 ביום הראשון המתוכנן ההתראה אות לפני  דקות  90-מ יאוחר לא יפורסם שייטה להוראות שינוי כל .3.2

                                                  התחרות גמר לאחר משעתיים יאוחר לא יפורסם לתכנית התחרויות שינוי שכל למעט השינוי,
הרלוונטי, למעט שינוי  התחרות קברניט י"ע  חתום יהיה שינוי השינוי הנדון. כל שלפני ביום האחרונה

 הראשון למחרת, שיהיה חתום על ידי הועדה המארגנת של התחרות. בשעת הזינוק
בערב שלפני יום תחולתם, ובלבד שיתפרסמו בלוח  20.00שיפורסמו עד השעה , ייתכנו שינויים בתכנית

פורסם מראש דבר קיומו של לוח המודעות האינטרנטי,  אם אך זאת רק של האירוע,  אינטרנטימודעות 
 ע. ובהודעה על התחרות או בהוראות השייט של האיר

 
 בחוף  אותות   .4

 
 .התחרות ועדת משרד ליד תורן על יוצגו בחוף אותות .4.1

 
הורדת  לאחר דקות  30 -אות ההתראה יינתן  לא פחות מ התחרות נדחית. מוצג בחוף, פירושו: APדגל קוד  .4.2

AP. 
 

  בליווי אות קולי אחד משמעו: מותר לצאת לים. Dדגל קוד  ".Dאסור לצאת לים כל עוד לא הונף דגל קוד " .4.3
 

  על ידי קברניט התחרות ומנהל התחרות.במשותף תתקבל  Dהחלטה על הנפת דגל קוד  .4.4
 

 . Dהנפת דגל  דקות לאחר 03 -אות ההתראה יינתן לא פחות מ  .4.5
 

 תחרויות  תכנית    .5
 

 __________   ב)כאמור בהודעה על התחרות(  יהיה ,בתחרות ביום הראשון  הראשון לזינוק ההתראה אות .5.1
 

 ________ תחרויות, בימים ________                                                            -תהיינה  .5.2
 גלשני מצנח. -ו IQ FOIL, למעט בדגמי תחרויות ביום, אלא אם פורסם אחרת 3לא תהיינה יותר מ 

 תחרויות ביום.  6 -גלשני מצנח, לא תהיינה יותר מ-ו IQ FOILבדגמי 
 



 
 

 ______ ( שעהה לאחר יינתן לאביום האחרון לתחרות,  אחרוןהההתראה  אות   .5.3
 

 סדר הזינוקים    .6
 

 אות התראה לכל תחרות עוקבת יינתן בהקדם האפשרי. יש לשים   יותר מתחרות אחת ביום,כאשר תהיה    .6.1
 . לב לדגלי הדגמים     

 
 לפני שיינתן  חמש דקותלפחות תום כ עומד להתחיל, יוצג דגל להסב תשומת לב כי סבב תחרויות נוסףכדי    .6.2

 . אות ההתראה. יש לשים לב לדגלי הדגמים      
 
 תורינה אחרת, הרי בנות ובנים יזנקו ביחד, ותוצאות כל  שייטאם ההודעה על התחרות או הוראות האלא   .6.3

 . קבוצה תישלפנה מהתוצאה הכללית    
 

 מגבלת גודל צי .7
 

צי בהודעה על תחרות, או בהוראות השייט או בהודעת תיקון להוראות השייט, ניתן להורות על חלוקת  .7.1
 על _____.  יעלה , לציי משנה, באם מספר המפרשיות הנרשמות לתחרות בדגם מסויים
 , וחישוב הניקוד.   הזינוקים ההבחנה בין הציים ו/או סדרדרכי ת החלוקה, שיטיפורסמו דרך ו

 
ניתן להודיע על חלוקת ציים גם בהודעת ועדת התחרות, ובלבד שהדבר יפורסם בלוח המודעות של התחרות  .7.2

לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן לתחרות, וניתנה הודעה על כך לכל הנרשמים לא יאוחר משעתיים 
 לתחרות בציים המחולקים.  

    
 המסלול .8

 
קווי , הקפתם וסדר הסימונים אוריתהמסלול,  צורות מכיל, המצורף המסלולים" נספח"ב מתואר המסלול  .8.1

 .וגמר זינוק
 

בקצה הימני של הקו, לבין דגל   התחרות המוצבת ועדתסירת  על המונף כתום דגל בין יהיה הזינוק קו  .8.2
 בקצה השמאלי של הקו.  על מצוף או על סירה נפרדת של ועדת התחרות, אדום או כתום

 
 .כחול דגל לבין מצוף התחרות סירת ועדת על כחול המונף דגל בין יהיה הגמר קו  .8.3

 
 הדגמים  דגלי .9

 
השייט ובחוקי התחרויות של "שייט העולמי", וכן בנספח  איגוד באתר שפורסם  כפי יהיו הדגמים דגלי

 הוראות השייט, במידה ויעשה שימוש בדגלים אחרים או נוספים.
 

  ;זמן סגירת קו   ;הגבלת זמן  ;זמני מטרה .10
 

 פי המפורט בטבלה דלהלן: -זמני המטרה והגבלת זמן גמר, לדגמים השונים, יהיו על   .10.1

זמן     הדגם            
 מטרה

זמן    
 הגבלה  

    

זמן סגירת קו      *
 )מסיום הראשון( 

470 50 75 15   

420 45 70 15 

 15 75 50 17+  21קטמראן 

 15 75 50 לייזר סטנדרט 

 15 70 50 לייזר רדיאל

 15 70 50 4.7לייזר 

 15 70 45 אופטימיסט בינ"ל

 25 50 35 אופטימיסט ירוקים 

 25 40 25 אופטימיסט משה"ח



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 4Aוחוק  35(, בשינוי לחוק DNF"לא גמר/ה" )כל מפרשית או גלשן הגומרים אחרי 'זמן סגירת קו', יירשמו  *   

 קרב(. מפרשית המזנקת  -קבוצות או דו דקות לאחר אות הזינוק )למעט תחרויות 4קו הזינוק יישאר פתוח  10.2
 .A4(, בניגוד לחוק DNSחשב כ"לא זינקה" )ילאחר זמן זה ת        

 קו הגמר   .11
 

 מפרשית שגמרה תפנה את קו הגמר מוקדם ככל האפשר. .11.1
 

יוון שלו, כל עוד לא גמרו כל המפרשיות באותה תחרות, או  כמפרשית שגמרה לא תעבור בקו הגמר משום  .11.2
 נסתיימה מגבלת הזמן.לא 

 
, לאחר שכבר גמרה קודם או לכיוון המסלול מכיוון המסלול פעם נוספת את קו הגמרמפרשית שחצתה  .11.3

 בעת חצייתה האחרונה.  לכן, תיחשב כמפרשית שגמרה בהתאם למיקומה
 

 ועונשים  ערעורים   .12
 
  לערער.  כוונה  על גמר קו חציית עם לועדת התחרות מיד להודיע חובה  .12.1

 בסירת הגמר כי ההודעה נקלטה.  עם שופט הגמר וודאליש   
 

במשרד  גם לקבלם שניתןולהדפיס מאתר האיגוד באינטרנט,  ניתן טפסי ערעור אותם על יכתבו ערעורים  .12.2
 במסלול סיום התחרות האחרונה לאחר דקות 60-לא יאוחר מ להגיש יש . את טופסי הערעורהתחרות

, או סיום התחרות האחרונה באותו יום בדגם מסויים, הכל בהתאם למועד האחרון יום הרלוונטי, באותו
 להגשת ערעורים, שיתפרסם בלוח המודעות הרשמי של האירוע.   

 
  רשימת את לוח ההודעות הרשמי, עלם, זמן הערעורי מתום דקות 15 תוך תפרסם הערעורים ועדת  .12.3

 .ומקום השמיעה העדים המעורבות, המפרשיות, השמיעות זמני ,הערעורים  
 

  .יחול -  42 חוק הפרת על מידיים עונשים - Pנספח   .12.4
 

 יהיה סיבוב אחד., 2חוק מחלק  מפרש, על הפרת וספינות ן קטמרסירות העונש ל, 44בשינוי לחוק   .12.5
 

 ערעורים. ,ימלא טופס מתאים, לא יאוחר מגמר זמן 44לחוק בהתאם שפרש או ביצע עונש  מתחרה  .12.6
 

  תותר הגשת  וכאשר לא הושגה הסכמה, באם התחרות, ורק בים יש לברר עם קברניט תוצאות על השגה  .12.7
 פרסום התוצאות על לוח   קברניט התחרות נעשתה מוקדם ככל האפשר לאחרל  ערעור, ובלבד שהפנייה  
 דקות לפני אות ההתראה הראשון של יום התחרות   90ובכל מקרה לא יאוחר מאשר  המודעות הרשמי,  
 דקות לאחר פרסום התוצאות על לוח המודעות הרשמי. 15-לא יאוחר מ - וביום התחרויות האחרון הבא;  
 

 5 15 9 דגם אחיד אופטימיסט  

RS FEVA (XL) 45 70 15 

RSX 25 50 15 

 15 50 25 7.8ביק טכנו 

 15 50 25 6.8ביק טכנו 

 20 40 20 5ביק טכנו 

 20 25 15 4ביק טכנו 

 4 10 6 דגם אחיד גלשנים 

 10   30 15 גלשן מצנח 

IQ FOIL – 10 30 15 מסלול טרפז 

IQ FOIL –  מסלול
 סלאלום 

4 8 2 

IQ FOIL –  מסלול
 מרתון

60 120 30   



 
 

 להלן.  19יתקיים נוהל חוקים, ערעורים ובוררות, כמפורט בסעיף  –בדגמי תשתיות   .12.8
 
 

 ניקוד  .13
 
 . בתוקף Aנספח   פי על הנמוך ניקודה תשיט .13.1

 
 . על התחרות בהודעה שמופיע כפי מספר תחרויות מתוכננות .13.2

 
 " זריקה" .13.3

 
  ,תחרויות, תיזרק התוצאה הגרועה ביותר 3אם תהיינה מעל בדגמים שאינם דגמים אולימפיים,  .13.3.1

 תוצאה הסופית. החישוב צורך ל    
 

 חישוב צורך ל ,הגרועה ביותר תחרויות, תיזרק התוצאה 2אם תהיינה מעל בדגמים אולימפיים,  .13.3.2
 תחרויות, תיזרק תוצאה גרועה ביותר נוספת, לצורך חישוב  9אם תהיינה מעל תוצאה הסופית. ה    
 התוצאה הסופית.    
 

 מאותו דגם.  לפחות מפרשיות 3לא תוזנק תחרות שלא נרשמו אליה  .13.4
 

    לפי שיקול דעת ועדת הערעורים.ניקוד  -   DPIניקוד  .13.5
 

 פה.יהיה תקת לא מפרשיות זינקו במחצית מהזינוקים בה, 3-תחרות שפחות מ .13.6
 

 בכפוף ו, הניקוד בה( עצמה וחישוב)ולא לצרכי התחרות   של ניקוד לאיגוד השייט בלבד לצורך חישוב .13.7
  תחרות, לא תיחשבשהתקיימו בפועל ב השיוטיםשליש מלפחות מפרשית שלא גמרה  - לתקנון האיגוד    
 . הוראה זו חלה על כל (תוצאות המפרשיות האחרות לא תשתנינה). כמפרשית שהשתתפה בתחרות    
 .OCS ,BFD ,UFD ,DSQ ,DNE ,,NSC   ,DCT DGM ,RDG ,DPIהקיצורים לרישומי ניקוד, למעט:     
 

 המתוכננת  תחרות למעט כאשר התיחשב כתחרות שהושלמה,  שיוטיםי נ שתחרות שבה הושלמו לפחות  .13.8
 שיוט אחד שהושלם ייחשב כהשלמת התחרות.פחות, שאז שלושה שיוטים או היא של     
    

 החלפת איש צוות וציוד .14
 
 ההחלפה תהיה  וכו'. איש טרפז הגאי או ,אפשר להחליף כל אחד מאנשי הצוותלאחר ההרשמה לתחרות,  .14.1

 איש צוות שהוחלף, לא יוחזר  ., לפי שיקול דעתוותהתחר קברניטמראש ובכתב, של אך ורק באישור,     
 שוב לתחרות.          
 

 החלפת הציוד באישור קברניט התחרות בכתב, בלבד.  - החלפת ציוד או מספר מפרש לאחר ההרשמה .14.2
 תאושר רק במידה והציוד שמבוקש להחליפו, אבד, או נפגע באופן שלא ניתן לתקנו כראוי בזמן סביר      
 בנסיבות. החלפה תאושר רק אם הציוד עומד בתנאי חוקת הדגם, והוראות השייט. ההחלפה לא תאושר      
 לה, או מחמת  אם לדעת קברניט התחרות הציוד אבד או נפגע מחמת שימוש לא ראוי או בכוונה תחי    
 ת הציוד, לא תתאפשר החלפה  החלפסיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתו של קברניט התחרות. לאחר     
 חוזרת לציוד שהוחלף.     
 

 רק   ככל האפשר. אישור ייחשב כניתן, מקרה של החלפת ציוד בים יש להודיע לקברניט התחרות מוקדםב .14.3
   אם נעשה בכתב.      
 

 הרשמי של  ודעותהמ , יפורסמו על לוחעל החלפת אנשי צוות או ציוד כל אישורי קברניט התחרות .14.4
 התחרות.     
 

 אנשי צוות בין אירועים שונים בסדרה, תהיינה רק   החלפות; במקרה של סדרת אירועים לתחרויות מבחן .14.5
 .  שייטקבע ע"י איגוד הימי שיאו /לפי אישור רכז הדגם ו    
 

 באזור התחרות שייטאיסור      .15
 

ראשי קבוצות, מאמנים, מלווים וצוותי עזר, לא ישוטו ב"אזור  (,PERSON) SUPPORT איש תמיכה  .15.1
 - התחרות. בנספח זה וכל עוד מתקיימת תחרות כלשהי באזור ,התחרות" החל מאות היכון כלשהו

  100השטח הפנימי של המסלול כפי שמופיע בנספח המסלולים, ומרחק של  - "אזור תחרות" משמעו

 :מטר לפחות
 
 ה שהיא בשטח זה;נקודמכל  .א

 



 
 

 (; Lay Line -נמצאת מחוץ ל מכל מפרשית מתחרה שהיא )אף אם היא .ב
 

 מקו הזינוק ומסירת קברניט התחרות;     . ג
 

 במקום מצוף(;[ סירה Pin End] באם נמצאת בקצה - ממצוף הזינוק )או סירה .ד
 

 ה שהיא בקו הגמר.נקודמכל  .ה
 
  - בין כולן ובין חלקן - בין מתחרות ובין לאו - ל מפרשיותש העונש על אי קיום הוראה זאת, יהיה ענישה   
 מבצעי העבירה, בין בעונש של   בסירות המאמנים, המלווים ובצוות העזר , הקשורות בסירת איש תמיכה  
 ולפי שיקול  להחלטת ועדת הערעורים של התחרות, בהתאםובין בכל עונש אחר, הכל  ות נקודתוספת   
     .DPI באותיות בערעור שיוגש לעניין זה. הניקוד יסומן דעתה המוחלט,  

                                                           
בחוף, של איש  מוכרים של משחק הוגן, בים אוולעקרונות  התנהגות לא ספורטיבית ובניגוד לחוקים .15.2

תמיכה ראשי קבוצות, מאמנים, מלווים וצוות עזר, עשויה לגרום לענישה של מפרשיות הקשורות  
להחלטת ועדת   בהתאםהכל , ות ובין בכל עונש אחרנקודבין בעונש של תוספת  אליהן, כולן או חלקן,

יסומן  הניקוד בערעור שיוגש לעניין זה. ולפי שיקול דעתה המוחלט, הערעורים של התחרות,
   . DPIבאותיות

    
גבלה  מ. 41מפרשית לא תיצור קשר אלחוטי ולא תקבל שידור אלחוטי בעת שהיא מתחרה, אלא כמותר בחוק  .16

 בעת התחרות. זו כוללת גם איסור שימוש בטלפון סלולארי
 

יתן להניח אשפה בסירות מאמנים או  נחל איסור על השלכת אשפה ולכלוך, מכל מין וסוג שהוא, למים.    .17
 . 47, אך בכל מקרה אין להפר את הוראות חוק ועדת התחרותסירות 

 
 נהלים. –פרסים בהתאם לחלק ג'  .18

 
 חוקי שייט וערעורים לדגמי תשתיות .19

 
 כללי    .19.1

 
  בכל  השייט חוקי את לפשט הוחלט  ,תחרותי בשייט דרכם בתחילת  צעירים שייטים על להקלבכדי  .19.1.1

 : הבאים לדגמים השייט איגוד  תחרויות    
 

 .)פלסטיק(, אופטימיסט ירוקרד החינוך משאופטימיסט  .19.1.1.1
 . 5.0וביק  4.0ביק גלשני  .19.1.1.2
 אופטימיסט דגם אחיד. .19.1.1.3
 גלשנים דגם אחיד.  .19.1.1.4

 
  מיוחד דגש .שבתוקףשל "שייט עולמי"  RRS)) תחרויות השייט חוקי ספר על מבוססיםהחוקים  .19.1.2

 .בתחרויות התנהגות ולימוד הוגן שייט ,השייטים בין הדדי וכבוד  ספורטיבית להתנהגות יינתן    
 

 :יםואופטימיסט ירוקרד החינוך, מש אופטימיסט בדגם לתחרויות התקפיםהחוקים    .19.2
 

 - 2חלק    .19.2.1
 12, 11, 10חוקים  – Aפרק  .19.2.1.1
 . בלבד 18.2(a), (b)18.2סעיפים  -  18חוק  - Cפרק  .19.2.1.2

 
   -  3חלק  .19.2.2

 . 31, 30.1, 29, 28חוקים  .19.2.2.1
 

 -  4חלק  .19.2.3
     44בשינוי הבא: העונש למפרשית בהתאם לחוק  44חוק  .19.2.3.1

 יהיה סיבוב אחד.     
 

 -  5חלק  .19.2.4
 בשינוי הבא: מפרשית רשאית לערער רק על החוקים במסמך זה.   60חוק  .19.2.4.1
 בשינוי הבא: "יש לקרוא ערעור למפרשית האחרת", ובתוספת לחוק יש  (a)61.1חוק  .19.2.4.2

 רצון להודיע בגמר על ה     
 להגיש ערעור וכנגד מי.      

 ההגדרות לחוקים אלה. ו – 62, 61.3,  61.2חוקים   .19.2.4.3
 
 



 
 

 : 5.0וביק  4.0התקפים לתחרויות בדגם ביק החוקים       .19.3
 

 -  2חלק  .19.3.1
 12, 11, 10חוקים  – Aפרק  .19.3.1.1
 )נספח גלשנים(   B2.18חוק  – Cפרק  .19.3.1.2

 
 -  3חלק  .19.3.2

 30.3, 30.1, 29, 28חוקים  .19.3.2.1
 

 -  4חלק  .19.3.3
 )נספח גלשנים(  B4.44חוק  .19.3.3.1

 
 -  5חלק  .19.3.4

 בשינוי הבא: "מפרשית רשאית לערער רק על החוקים במסמך זה". 60חוק  .19.3.4.1
 ובתוספת לחוק, יש  ,למפרשית האחרת" בשינוי הבא: "יש לקרוא ערעור (a)61.1חוק  .19.3.4.2

 . להודיע בגמר על הרצון להגיש ערעור וכנגד מי     
 וההגדרות לחוקים אלה. – 62, 61.3, 61.2 .19.3.4.3

 
 ( 5 -ו 4)אופטימיסט משרד החינוך וירוקים; גלשני ביק  הגשת ערעור    .19.4

 
 להגיש טופס ערעור למשרד ועדת התחרות כנדרש )עד תום זמן  ערעורים(. יש  .19.4.1

 
 יפגשו וישתדלו לפתור את מאמני הצדדים. המאמנים יעביר עותק מטופס הערעור להמשרד  .19.4.2

   אשמה בתקרית,היא הכי אחת הסירות ביניהם להסכמה ם יגיעו הסוגיה. כאשר המאמני    
   מפסילה. ולא יותר ,ממספר הנרשמים  20%היה תוספת של י עונשה   

 המאמנים ירשמו את החלטתם על טופס הערעור, יחתמו ויגישו אותו ליו"ר ועדת הערעורים מוקדם  .19.4.3
 דקות מגמר זמן הגשת ערעורים.      30 –ככל האפשר, ולא יותר מ     

יועבר ליו"ר ועדת הערעורים  והמאמנים לא הגיעו להחלטה ולהסכמה, הדיון בערעורבמידה   .19.4.4
 . לבוררות

       
 ( 5 -ו 4)אופטימיסט משרד החינוך וירוקים; גלשני ביק   -  בוררות    .19.5

 
    .ועדת הערעורים יקבע שופט יחיד כבורריו"ר  .19.5.1

 
 המתחרים יופיעו בפני הבורר.  .19.5.2

 
 י יעמדו מאחוראך נוכחים בבוררות, (, רשאים להיות נציג אחד לכל שייט) אחר או מבוגרהמאמנים  .19.5.3

 כלל בהליך.  ולא יתערבו המתחרים,    
 

 .Tפי נספח -תתנהל בעמידה עלהבוררות  .19.5.4
 

 . במידה והבורר פסק כי אחת ליהע עררערעור או הבורר הינה סופית ולא ניתן להגיש החלטת  .19.5.5
 ולא  ,ממספר הנרשמים 40%מהסירות נמצאה אשמה בתקרית, עונשה יהיה תוספת של     
 . יותר מפסילה    
 

 גלשני רוחאופטימיסט ו –החוקים התקפים לתחרויות בדגם אחיד     .19.6
 

 ,  11, 10 וקיםבהתאם לח ,צורךהבמקרה שמור מרחק לנסות ול ,השייטים והגולשים המתחריםעל  .19.6.1
    12. 
 

 . תנוהל ע"י קברניט התחרות שיהיה פוסק בלעדי בכל נושאי השיפוט במהלך התחרותהתחרות  .19.6.2
 

 הבלעדי.   יקול דעתופי ש-ל ויפסוק ע ,ך התחרותמהלהתחרות יעקב אחר קברניט  .19.6.3
 

 פסיקת הקברניט הינה סופית ואינה ניתנת לערעור או לערר.  .19.6.4
 

 השייט ו/או הרשות המארגנת, רשאים לשנות את הוראות השייט ואת האמור לעיל בכל פרט וכל נושא איגוד   .20
כפי שימצאו לנכון בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להוסיף או להחסיר הוראות, הכל בהתאם לחוקים  

 החלים. 
 

 

 



 
 

 נהלים לרשות מארגנת   -חלק ג       
 

 מבוא
 

 . זה נועד להנחות את המועדונים המארחים בתכנון, הכנת וביצוע תחרויות נוהל .1
 

 המדריך כולל ארבעה חלקים:  .2
 

פרק א' מבהיר את הישות המוגדרת כרשות המארגנת ואת יעודה. החלק מבהיר את מרחב הסמכות   .2.1
 והאחריות ומדגיש את ערכי התחרות: בטיחות, הוגנות וציות לחוקים. 

 
ת השונות שכולן יחדיו מהוות את כלל ניהול וארגון התחרות. בחלק זה פרק ב' עוסק בפונקציו .2.2

מוגדרים תפקידיהם של משרד התחרות, שהוא לב ליבו הניהולי של האירוע )בחלק זה מפורטים היקף 
המשרדים והציוד שיש להעמיד למשרד התחרות(, של ועדת התחרות כמנהלת התחרות במים, 

ת. כמו כן מוגדרות רמות הידע הנדרשות מאנשי התמיכה. ומוגדרים תפקידי הפונקציות השונו
מוגדרים גם תפקידי קצין הבטיחות ומנהל החוף, היקף כלי השייט שהמועדון המארח צריך להעמיד  

לביצוע התחרות, וכן ציון כללי בנושאי טקסים ואירועים, תקשורת וחסויות. מוגדר ומצוין גם  
 קידיה ויעודה מוגדרים בחוקי תחרויות השייט(.השירות שועדת הערעורים זכאית לקבל )תפ

 
עוסק במתקנים ותשתיות שהמועדון המארח נדרש להעמיד לקיום תחרות )סוגיות תקשורת,  פרק ג' .2.3

 חסויות, פרסום(. 
 

פרק ד' עוסק בכלי שייט וציוד התחרות שיש לספק. על הסירות  לעמוד כמובן בדרישות "כושר שייט"  .2.4
 ממשלתיות. 

 
כלי עזר מפורט למארגני התחרויות. ניתן ואף רצוי לייצר רשימות תיוג כבקרה להכנות המדריך הינו  .3

 לתחרות.
 

 הכוונה לחוקי תחרויות השייט של התאחדות השייט הבינלאומית  חוקהערה: בכל מקום בו מוזכרת הגדרת  *

                World Sailing) .) 

 



 
 

 סמכות ואחריות - א'    פרק
 

 ברוב התחרויות. הסמכותאת  גופים חולקיםארבעה   .4
 

, את חוקי תחרויות השייט לפיהם תנוהל  אחת לארבע שנים, מספק, מעדכן ומפרסםשייט עולמי ה .4.1
 התחרות.

 
לרשות הלאומית )איגוד השייט הישראלי(,  תבאמצעות סמכות המוקני -איגוד השייט בישראל  .4.2

עפ"י שיקול  חוקי תחרותכמה  לשנותעשוי  איגוד רשאי והליישום חוקים.  המוסמכת ליתן הוראות
לאומיות, התחרויות הומקומות  מועדיאת  וקובע מרכז  האיגודיתר על כן, . 86 חוקל ובכפוף דעתו

 הערעורים.ואת יו"ר ועדת  ניט התחרותקברכגון  שייטתחרות המפתח בניהול רשאי לאשר אנשי ו
 

של  תהמארגנ באמצעות הרשותבדרך כלל  פועל המועדון. רשות הלאומיתלמסונף המועדון המארח  .4.3
. בנושאי ביטחון, בטיחות ורפואה, המועדון המארח פועל בכפוף שייטומשפיע על הוראות ה ,התחרות

פועל תחת כל   ובין אם הוארישיון עסק בהתאם לבין אם  ,להנחיות הרשות המקומית ומשטרת ישראל
 קבוע או זמני.  ,היתר אחר

 
 .שייטהעבור ארגון תחרות  והןות, הן מבחינת מדיד ,נציג הדגם ירצה להבטיח את חוקי הדגם .4.4

 
  השליטל ות , אשר מתייחסשייטבדרך כלל לידי ביטוי בהוראות  באה ,המעורבות של כל ארבעת הגופים .5

 .שייטתחרות הב
 

את   םויקי ",רשות המארגנתה" לגוף הנקרא ,צרףכמ  או  כיחיד ,ארבעת גופים אלה יהפוךמ או יותר  דאח .6
 ועדת התחרות.

 
משטרת  או /רשויות עירוניות ו ם מולאומיילרבות ת ,לכלל ארגון התחרות אחריותהמועדון המארח יקבל  .7

 . להלן מנהל התחרות – ישראל
 

 על כל היבטי ביצוע התחרות בים. אחריותועדת התחרות תקבל  .8
 

 הן: העיקריות יהלזכור כי מטרות כהצרי  ועדת התחרות, שייטשל תחרות  כל משך ארגון וביצוע לאורך .9
 

 לספק תחרות הוגנת עבור כל המתחרים; .9.1
וכללי הרשויות הרלוונטיות  שייטחוקי תחרויות המנוהלת בהתאם ל שייטתחרות ה כילהבטיח  .9.2

 אחרות, כאשר הם חלים; 
 ; שייטתחרות המצייתים לחוקי להבטיח כי כל המתחרים  .9.3
 המתחרים; , להשביע את רצון ככל האפשר .9.4
 . 'עולמי 'שייטשל   לפי סטנדרטיםומפורסמות  נכתבות שייטלהבטיח כי הוראות  .9.5

 
אחריותה של ועדת התחרות להבטיח היא עיקרית. זו ( היא אחריות 1 חוק של כל המתחרים )ראה בטיחותם .10

 ובכל זמן.  ,מודע לעובדה כי בטיחות קודמת לכל ,המעורב בתחרותכי כל אדם 
להשקיף ממצפון נקי על הכללים   הוגנים, למקם קווי זינוק, מסלולים וקווי גמר גם ועדת התחרות חייבת 

 טיקה הטובה. פרקכללי ה יולנהל תחרות עפ"  ,והחוקים
 

במובנם   , ציות לחוקיםקובעים את היעד השלישי:  ,הנחיות הרשות הלאומית והדגםו, שייטחוקי תחרויות ה .11
לשמר סטנדרט  כדי כל המתחרים, לא רק על מנת להבטיח תחרות הוגנת, אלא גם ליוני . הדבר חהרחב

 .שייטולהעצים את ההגינות בספורט ה ,ספורטיבי גבוה עם הציבור הרחב
 

 הרשות המארגנת.ולה של גד אחריותנחשבת כ ,ותמשמעי-וחדות ברורמקיפות,    שייטהוראות כתיבת  .12
 

 דחיית מועדי תחרות .13
 

דחיית מועד התחרות מחמת מזג אויר, תיעשה אך ורק בבוקר התחרות, ורק בהחלטה משותפת של קברניט  
 התחרות ואחראי הבטיחות של המועדון המארח.

רשאי יו"ר איגוד השייט בישראל, ובכפוף לתקנון האיגוד והחלטות הנהלת האיגוד, על אף האמור לעיל, 
התייעצות עם ממונה הבטיחות במועדון המארח את התחרות, לדחות את התחרות למועד אחר, ובלבד  לאחר

 שעות לפני מועד הזינוק המתוכנן של התחרות הנדחית. 36-שהודעה על כך תפורסם לא יאוחר מ
 

 ביעות רצון של כלל המתחרים הינו היעד הקשה ביותר להשגה. בתחום זה שנדרש בו ניסיון רב,  יתכן, כי ש  .14
 עם זאת, ההשפעה  שיים לקברניט התחרות, ויתסכלו את המתחרים. קיגרמו  רהאווי-גחמות הרוח ומזג      
 במדריך זה. יםרטועל ידי ביצוע הליכי התכנון המפו ,נולדהלהיות מופחתת עם ראיית  השל אלה יכול      
 
 
 



 
 

 ועדות ואנשי מפתח  -   ב' פרק
 
 הנחיות לתכנון תחרות ארצית. 1

, אך גם  מבנה הניהולי עבור אירוע גדולארגון תחרות נכון הינו מפתח להצלחה. מורה דרך זה משמש כהנחייה ל
 .ומעמדו וי האירוע, גודלישתנה בהתאם לצרכ הרשות המארגנת. מבנה לאירועים קטנים יותר

 

 להלן תרשים המבנה הניהולי לארגון תחרות .1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בהתאם לגודל ומעמד התחרות, ניתן לאחד פונקציות מסויימות. 1.2        

          –מנהל מקצועי 

 דרישות הדגם 

 הרשות המארגנת 

  –מועדון מארח 

 מנהל התחרות 

 ועדת תחרות 
 ועדת ערעורים 

 איגוד השייט הישראלי 

הודעה  

על  

 תחרות 

הוראות  

 שייט 

ארגון התחרות  

 בחוף 

ארגון התחרות  

 במים 

 משרד התחרות 

 מסמכים

הודעות ועדת 

 תחרות 

 תוצאות 

מנהל ביטחון  

 )מנב"ט( 

בטיחות, ביטחון  

 ורפואה 

 מנהל חוף

סירות ועדת  

 תחרות 

 שייט כלי 

 ציוות 

 שרות 

 חניות 

חדרי הלבשה 

 ..... םושירותי

 מזכירות 

 רישום  

 ביטוח.....     

 מדידות 

 מפרשים וגופים 

 כספים

 תקציב

 חסויות 

 תקשורת 

 שיווק, צילום 

 עיתונות 

 ציוד 

דגלים, תרנים,  

מצופים, עוגנים, 

 חבלים............. 

 אירועים 

 טקסים 

 בידור 



 
 
 הרשות המארגנת  .2

 
 הרשות המארגנת אחראית לתכנון התחרות ולמינוי בעלי התפקידים המרכזיים. .2.1

 
 ועדת התחרות תקבל אחריות על ביצוע התחרות בים.  .2.2

 
 מנהל התחרות  .3

 
מנהל המועדון המארח או נציגו שהוסמך לכך, הוא מנהל התחרות, ונושא באחריות שטח כוללת    .3.1

 לארגון וניהול התחרות )ניהול התחרות בים הינה פרורגטיבה של קברניט התחרות(.
 

 משרד התחרות  .4
 

 "משרד בין , הוא יחולקארגוןנוחות ה. למטרות שייטהוא המרכז המנהלי של תחרות ה התחרותמשרד   .4.1
 קדמי" לבין "משרד אחורי".

 
של צוות זה היסודי תפקידו  - מאמנים, עיתונאים, הציבור הרחב, וכו' צוות משרד התחרות מטפל ב  .4.2

 ישנה כמובן חשיבות רבה לבחירת צוות ידידותי. תמונה של יעילות ומוניטין. תרהעבהוא 
 

 המשרד הקדמי נדרש ל:  .4.3
 

 גישה ישירה לכל שרותי החרום;  .4.3.1
 הנרשמים;קבלת  .4.3.2
 רישום ומידע;  .4.3.3
 העברת תוצאות מ/אל המשרד האחורי;  .4.3.4
 ;רשמי'ה'לוח המודעות פרסום הודעות על  .4.3.5
 פרסום זה הינו הפרסום הקובע(;  –)למען הסר ספק  רשמי'ה'לוח המודעות פרסום תוצאות על  .4.3.6
 פרסום תוצאות באתר איגוד השייט;  .4.3.7
 הצגת דגלים על 'תורן הדגלים הרשמי'. .4.3.8

 
 . (officials)בעלי תפקידים בלבד כמה לגישה מוגבלת אפשר משרד האחורי יה  .4.4

 עבודת עיבוד התוצאות תבוצע במשרד האחורי. .4.4.1
 במשרד זה יבוצעו מפגשי ועדת תחרות. .4.4.2
 משרד זה אחראי לספק מידע מטאורולוגי.  .4.4.3

 
שני המשרדים יצטרכו להתמודד עם כל עבודות מטה שתידרשנה. המשרדים יצוידו בכיסאות, ארונות,    .4.5

גי טפסי התחרות, קלסרים, מהדקי נייר, מחוררים, עטים, עפרונות, מחקים, טושים מחיקים, כל סו
. בנוסף יצוידו םלוחות מחיקים, מרקרים, סרגלים, לוחות מידע, דבקים וסרטי הדבקה למיניה

המשרדים במחשבים, מדפסות, מכונת צילום, חיבור אינטרנט, טלפונים, שעון תחרות רשמי )מאופס  
 ( ומערכת כריזה להודעות. GPSלפי זמן 

 
 משרד התחרות אחראי על שלוש משימות מפתח בזמן התחרות:  .4.6

 
 לוח המודעות הרשמי.  .4.6.1
 תורן הדגלים הרשמי.  .4.6.2
 מידע ימי לאזור התחרות. .4.6.3

 
 לוח המודעות הרשמי:   .4.7

 
 לוח המודעות מהווה את הקשר היעיל ביותר עם המתחרים. כל ההודעות הרשמיות, ההודעה על    .4.7.1

 התחרות, הוראות השייט, המידע הרשמי, חלוקה לקבוצות, תוצאות, הודעות של ועדת  
 ערעורים, הודעות קברניט התחרות, הודעות ועדת הערעורים ועוד, יפורסמו עליו. לוח המודעות ה 
 לוח אינטרנטי, לבדו או בנוסף ללוח מודעות פיזי.יכול שיהיה  
  

 כל ההודעות תהינה בכתב קריא או בדפוס.  .4.7.2
 

 תורן הדגלים הרשמי  .4.8
 המשרד הקדמי אחראי על הצגת האותות חזותיים והקוליים בהתאמה. .4.8.1

 
 הצגת אותות כאמור נעשית באישור קברניט התחרות.  .4.8.2
 :רצוי שבמשרד התחרות יהיה מערך דגלים מלא, אך לפחות .4.8.3

 ;A, D,H, L, N, Y, AP –דגלי קוד  .4.8.3.1
 ; 1-6נס מספרי  .4.8.3.2
 דגלי הדגמים המשתתפים בתחרות; .4.8.3.3
 צופר חזק להשמעת אותות קוליים.  .4.8.3.4

 



 
 

 מידע ימי לאזור התחרות )למען הסר ספק, באי הצגת המידע לא תהיה עילה לבקשתה פיצוי(.   .4.9
 

 מפה ימית המציגה את אזור התחרות והמסלולים.  .4.9.1
 

 מידע על זרם באזור התחרות. -במידת האפשר  .4.9.2
 

 טמפרטורת המים )לסייע למתחרים להחליט על ביגוד(.  -במידת האפשר  .4.9.3
 

 )רוח וגלים(. מידע מטאורולוגי על מצב הים   .4.9.4
 

 תפקידי משרד התחרות הקדמי:  .4.10
 

 - לפני תחילת התחרות  .4.10.1
 קבלת כלל מסמכי הרישום המוקדם ודמי הרשמה.יש לוודא כי הנרשמים רשומים כחוק  .4.10.1.1

 באיגוד, וממלאים אחר הוראות חוק הספורט )בדיקה רפואית(.     
 יש להקפיד על רישום מספרי המפרשיות, ועל דיוק בשמות אנשי הצוות, ושם המועדון לו       
 הם שייכים.     

 מסירת הנתונים לעמדת המחשב, בחדר משרד אחורי.   –לאחר גמר הליכי ההרשמה  .4.10.1.2
 הכנת כלל המסמכים, הטבלאות, הטפסים )ראה פרוט בהמשך(, ותיקי רישום לחלוקה   .4.10.1.3

 ות וועדת הערעורים. לוועדת התחר     
 ימסור לקברניט תחרות בכל מסלול ובכל יום את רשימת השייטים ומספרי המפרשים  .4.10.1.4

 המתוכננים להתחרות במסלול.      
 התחרות ולוועדת הערעורים, ולמודד במידת  תהכנת לוח המודעות הרשמי, מחולק לוועד .4.10.1.5

 הנדרש.      
 נים והודעות כלליות. הכנת לוח מודעות משני למידע הימי, אירועים מתוכנ .4.10.1.6
 הצגת המסמכים הבאים על לוח המודעות:  .4.10.1.7

 
 הודעה על תחרות.  .4.10.1.7.1
 הוראות שייט. .4.10.1.7.2
 מפה ימית עם מיקום המסלולים והמרחקים אליהם )ראה בהמשך(. .4.10.1.7.3
 הרכב ועדת התחרות, השופטים, המודדים וקצין הבטיחות. .4.10.1.7.4
 מידע ימי עדכני. .4.10.1.7.5
 לו"ז תדרוכים, מפגשי מאמנים וכד'. .4.10.1.7.6

 
 בכל יום לא לפני   רשעות לפני זמן זינוק ראשון, וייסג 3.5התחרות יפתח לפחות משרד  .4.10.1.8

 גמר שמיעת ערעורים ופרסום תוצאות.     
 

 במהלך התחרות .4.10.2
 קבלת תוצאות מהים, העברתן לחדר משרד אחורי, והצגת תוצאות זמניות )סדר הגעה   .4.10.2.1

 לקו גמר( לאחר כל שיוט.         
 

 בסיום יום תחרות .4.10.3
 זמן אחרון לערעורים לכל מסלול.הצגת  .4.10.3.1
 קבלת טפסי פרישה, עונשי סיבוב, טפסי ערעורים, ובקשות להחלפת ציוד.  .4.10.3.2
 פרסום לוח זמנים ערעורים.  .4.10.3.3
 הערעורים ולמעורער.  תשכפול טפסי ערעור לוועד .4.10.3.4
 פרסום החלטות ועדת ערעורים. .4.10.3.5
 החלפת תוצאות זמניות בתוצאות מאושרות.  .4.10.3.6
 פתח שוב.בסגירת המשרד, יפורסם מתי הוא י .4.10.3.7

 
 תפקידי  משרד התחרות האחורי:  .4.10.4

 עיבוד התוצאות הנשלחות ע"י ועדת התחרות. .4.10.4.1
 עיבוד החלטות ועדת הערעורים. .4.10.4.2
 עיבוד סוגיות מדידה במידה וקיימות. .4.10.4.3
 לצוות העוסק בעיבוד התוצאות נדרש מרחב מתאים עם נגישות מיטבית  –מקום  .4.10.4.4

 הערעורים. כדי להגביר את היעילות והדיוק, המשרד  תלמשרד התחרות ולוועד         
 (. officialsהאחורי יהיה בעל נגישות מוגבלת למורשים בלבד )         

 
 לפני התחרות:  .4.10.4.5

 . רשימת כלל המתחרים, גילם ומספרי המפרשים .4.10.4.5.1
 

 לאחר כל תחרות: .4.10.4.6
 תוצאות מעבר קו גמר ראשוניות. .4.10.4.6.1
 תוצאות לאחר ועדת ערעורים.  .4.10.4.6.2
    זינוק וגמר בכל מסלול, הגבלות זמן  תיעוד כלל החומר מועדת התחרות )זמני .4.10.4.6.3

              מטאורולוגיה(.ונתוני              



 
 

 לאחר התחרות האחרונה .4.10.4.7
 עיבוד תוצאות סופי. .4.10.4.7.1

 
 משרד התחרות ישמור על קשר עם ועדת התחרות בים באמצעות טלפון/דואר אלקטרוני,  .4.10.5

 שר שנקבע לתחרות.קובנוסף יאזין לעורק      
 

 את דפי התוצאות מלאים  באחריות משרד התחרות, בסיום התחרות, לשלוח .4.10.5.1
 ברניט התחרות, אל משרדי האיגוד. קוחתומים בחתימת           

 
 התחרות ולוועדת הערעורים:  תועדטפסים אשר יוכנו לו .4.10.6

 
 טופס ערעורים  .4.10.6.1
 בים.  42הפעלת חוק  .4.10.6.2
 זמן אחרון לערעורים.  .4.10.6.3
 לוח זמנים לשמיעת ערעורים.  .4.10.6.4
 החלטות ועדת הערעורים.  .4.10.6.5
 רישום תוצאות בים. .4.10.6.6
 בקשה לתיקון תוצאה. .4.10.6.7
 בקשה להחלפת ציוד.  .4.10.6.8
 פרישה.  .4.10.6.9



 
 

 מפה ימית עם מיקומי המסלולים )דוגמא בלבד(              

 

מסלול 

 צפוני

320˚   /

מסלול 

 מרכזי

280˚   /

מסלול 

 דרומי

230˚   /1 



 
 

       

 )הצוות הימי( ועדת התחרות .5
 

 ועדת התחרות אחראית לניהול התחרות בים. .5.1
 

 בסעיפים הבאים, כל תואר לבעל תפקיד מתייחס לכל מסלול בנפרד.  .5.2
 

 הצוות המוגדר הינו צוות מינימלי לתחרות.  .5.3
 

 קברניט תחרות  .5.3.1
 

 יבצע תדרוך לצוות ועדת התחרות טרם יציאה לים. .5.3.1.1
 

 עוזר קברניט "לחשן"  .5.3.2
 

 תחרויות השייט.  חוקיב 3עוזר המכיר את חלק  .5.3.2.1
 ויבצע את האותות הקוליים.יתמוך בקברניט ביידוע זמנים,  .5.3.2.2
 ישגיח על פעולת הדגלן המניף את האותות החזותיים.      .5.3.2.3

 
 דגלן  .5.3.3

 
 ואת הדגלים אשר בשימוש.  26 חוקעוזר המכיר את  .5.3.3.1
 אחראי לסימון סוג המסלול בהתאם להנחיות הקברניט. .5.3.3.2

 
 רשם .5.3.4

 
 עוזר הרושם את נתוני ההזנקות, זינוקים מוקדמים ופורשים, ומעדכן את סירת הגמר. .5.3.4.1
 .OCS ,UFD ,BFDעדכן את לוח רישום מ .5.3.4.2
 מן לכל דגם. זאחראי רישום גמר סירה ראשונה בכל דגם ומגבלות  .5.3.4.3
 מעביר נתוני זינוק מהים למשרד התחרות. .5.3.4.4
במידה וספינת קברניט התחרות מבצעת גם את תפקיד קו גמר היא תתוגבר בצוות תומך   .5.3.4.5

 דגמים והמשתתפים(. ה נוסף )בהתאם לכמות
 

 צוות קו גמר  .5.3.5
 

אי על רישום והקלטה של מעבר סירות בקו הגמר, רישום מתחרים המודיעים אחר .5.3.5.1
 סירה ראשונה מכל דגם, ציון סירות עוברות אחרי    "מערער", ציון זמן מעבר

 "סגירת קו" או אחרי "מגבלת זמן".  
 אחראי רישום פורשים באזורו. .5.3.5.2
 ואת הגדרת "גמר". 28 חוקיכיר  .5.3.5.3
בהוראות שייט קבע של נספח איגוד השייט   11 -ו 10, 9, 8 יםחוקיכיר את הוראות  .5.3.5.4

 הישראלי. 
 אחראי על עגינת הסירה ויצירת קו גמר בהתאם להנחיות קברניט התחרות..5.3.5.5
 מעביר נתוני זינוק מהים למשרד התחרות. .5.3.5.6
 מעביר לקברניט התחרות את "זמן אחרון לערעורים".  .5.3.5.7
סירות את קו הגמר )צילום ומשלוח   מעביר מהים למשרד התחרות את דף רישום מעבר .5.3.5.8

 אלקטרוני(, ובסוף יום התחרות את דפי הרישום עצמם.
 

 Pin End  -סימן זינוק  צוות .5.3.6
 

הם אושר ע"י ועדת חוקה לתפקיד מימנה לפחות שני אנשי צוות, אשר אחד  Pin Endצוות  .5.3.6.1
 זה.

בהוראות  10-ו 9,  8, 7, 6, 5תחרויות השייט וחוקים  חוקיב 3ידע את חלק  Pin Endצוות  .5.3.6.2
 שייט קבע שבנספח איגוד השייט הישראלי.

 יעגון את סירתו לפי הנחיות קברניט עם משך חבל המאפשר שליטה על קו זינוק.  .5.3.6.3
 . 10̊  יעדכן את קברניט התחרות על שינויי כיוון רוח מעל .5.3.6.4
 יבדוק תדיר את כיוון קו זינוק וידווח על שינוי.  .5.3.6.5
ידווח בקשר לקברניט התחרות על זינוקים מוקדמים )דיווח כמותי מידי לאחר דיווח   .5.3.6.6

שיטת דיווח המספרים תסוכם ע"י קברניט   –קברניט ובהמשך את מספרי המפרשים 
 באם תבוצע בקשר או טלפונית(.  -התחרות 

,  דםשזינקו מוקסירות זהות בלבד. ההחלטה על   ץמייע צוות זה הינו צוותחשוב להדגיש כי  .5.3.6.7
 ל קברניט התחרות. סירות מעל(, מוטלת אך ורק ע אין) "נקי"אם הקו הוא האו 
 
 



 
 

 מסלולן .5.3.7
 

המסלול עפ"י הנחיות קברניט  המסלולן חייב להיות בעל יכולת וכושר גופני למקם את .5.3.7.1
 התחרות, ובמהירות.

 של איגוד השייט הישראלי.  9-8תחרויות השייט, וחוקים  חוקיב 3המסלולן ידע את חלק  .5.3.7.2
 לולן יהיה בקיא בעקרונות תכנון מסלולים לדגמים השונים.המס .5.3.7.3
)מחוץ  1לאחר מיקום המסלול, ובהיעדר הנחיה אחרת, המסלולן יתמקם באזור מצוף מס' .5.3.7.4

 למסלול( וידווח לקברניט התחרות על: 
 שינוי רוח באזור המצוף. .5.3.7.4.1
 זמן הגעת סירה ראשונה מכל דגם.  .5.3.7.4.2

 יבדוק כל הזמן היסחפות מצופים.  המסלולן .5.3.7.5
המסלול לקראת גמר השיוט הראשון לאור   המסלולן ימליץ לקברניט התחרות על התאמת .5.3.7.6

 זמני המטרה שהוגדרו. 
 

 ועדת הערעורים .6
 

 תהא בקשר עם ועדת התחרות ומשרד התחרות. .6.1
 

 חדר ועדת הערעורים יהיה במקום שקט ובקרבת משרד התחרות. .6.2
 

 הערעורים ישמש גם כחדר ציוד אישי של השופטים. חדר ועדת  .6.2.1
 כסאות.  8החדר יכיל תקשורת אינטרנט, יצויד בשולחן ארוך ולפחות  .6.2.2
 וכן את הצורך לשמור על שקט.  ובכניסה לחדר הערעורים יתלה שלט המציין את ייעוד .6.2.3

 
 מנב"ט )מנהל ביטחון( ומנהל החוף .7

 
 לרבות ארגון מערך הרפואה.  ,וףמנב"ט הינו אחראי כולל לביטחון בטיחות בים ובח  .7.1
 . אחראי לניהול חיפוש והצלה ביםמנב"ט   .7.2
ייחס הרפואה ועקרונות הבטיחות בהת, האבטחהעל בדגש  ,מנב"ט יכין תיק שטח לאתר התחרות  .7.3

 .וכו'( משטרת ישראל/חוזר מנכ"ל משרד החינוך/לפעולת המועדון, הוראות רשות מקומית
אם   ,שייטלפני תחרות  "סתירות בטיחותיות" יהא מעורב בתכנון אירוע התחרות ויפתור המנב"ט  .7.4

 .שייטבאמצעות הוראות ה ,נדרש
המנב"ט יגדיר את מיקומו של רכב הפינוי הרפואי, הצוות הרפואי ואת שרשרת הפינוי הרפואי מהים   .7.5

 לחוף. 
 המנב"ט יוודא כי בצוות סירת הבטיחות חובש מוסמך.   .7.6
 וודא כי סירת בטיחות אינה משוחררת ממשימתה לפני ווידוא הגעת כל המתחרים לחוף. המנב"ט י  .7.7

 
 מנהל חוף .8

 
 אחריותו של מנהל חוף משתנה בהתאם לאופי המועדון, מיקומו ותנאי הסביבה החופיים והימיים.  .8.1
שייט מכל דגם ומספר סירות המנוע  מנהל החוף נדרש לתכנון מוקדם בהתאם לצפי כמויות כלי  .8.2

 בתחרות.
 למרות זאת, מנהל החוף משמש כעוזר קצין הבטיחות, ונדרש:   .8.3

 לנהל את הרמת / הורדת סירות ועדת התחרות     .8.3.1
 מאמנים  וסירות אחרות למים/מהמים.   .8.3.2
)בהתאם לפריסת המסלולים וסדר  לתכנן את מיקומי דגמי המתחרים באתר הירידה למים  .8.3.3

 הזנקות( ולפרסם תכנית זו על לוח המודעות. 
 לתכנן את מיקומי עגלות כלי השייט לאחר הכניסה למים.   .8.3.4
לתכנן את תכנית עגינת כלי שייט במעגן/רציף. לוודא מקומות שמורים לספינות קברניטי    .8.3.5

 פטים. התחרות ולשו
 כמותי למשרד התחרות(. )ודיווח מנהל החוף אחראי לניהול התדלוק באתר הסירות   .8.3.6
 ישום של סירות יוצאות לים, וסירות החוזרות מהים.רלנהל   .8.3.7

 
 וסירות נוספות , סירות ועדת תחרות  .9

 
 המועדון המארח אחראי לכלל כלי השייט, כשירותם ומוכנותם לביצוע משימתם.   .9.1

 
 בעלי כושר שייט ממשלתי, יזוודו עפ"י כושר השייט וכללי הימאות הטובה.כלי השייט יהיו  .9.1.1
 כלי השייט ימסרו לבעלי התפקידים כשהם בדוקים, מתודלקים, מצוידים במי שתיה ונקיים  .9.1.2

 בכל יום תחרות.     
 

, ואת ציודם, כפי שיופיע בחלק כלי שייט להלן  םהמועדון המארח יקצה כלי שייט מתאימים לייעוד  .9.2
 ח זה, בהרכב הבא:בנספ
 |המועדון המארח בהתאם להנחיות  אשר תתופעל ע"י –ספינת קברניט תחרות לכל מסלול  .9.2.1

 קברניט התחרות.     
 סירת קו גמר.  .9.2.2



 
 

 .Pin Endסירת  .9.2.3
 מספר סירות שופטים כפי שקבעה הרשות המארגנת.  .9.2.4
 סירת מסלולן ואותות לכל מסלול.  .9.2.5
 סירת בטיחות לתחרות או לכל מסלול.  .9.2.6
   VIPסירת  .9.2.7
 סירת תקשורת עפ"י הנחית הרשות המארגנת. .9.2.8

 
 כלי השייט יוקצו לבעלי התפקידים לפחות שעתיים וחצי לפני אות ההתראה הראשון לכל מסלול.   .9.3

 
כשירות או כל בעיה -כל בעל תפקיד שקיבל סירה, ידווח למועדון המארח בסיום כל יום פעילות, על אי  .9.4

 אחרת הקיימת בכלי השייט. 
 

 טקסים ואירועים  .10
 

הזדמנויות יעריכו הם יצפו ובנוסף  כמובן, טובים.  תחרותמתחרים בראש ובראשונה רוצים תנאי  .10.1
 שייט. תכנית חברתית אטרקטיבית תעזור להפוך תחרות  מהאירוע, ומממשקים חברתיים תליהנו

עם זאת יש  אלה שאינם נמנים עם הזוכים בפרס. עבור בלתי נשכח עבור כל המתחרים, גם לאירוע 
במידת  ו מה לאירועלהיות בהתא כותמשלימות לפעילות ספורט, וצריהינן כי פעילויות חברתיות , לזכור

 הצורך. 
 

 טקס פתיחה אינו מחויב. .10.1.1
 

 מי   ים את ומכבד ,את המתח של התחרות הםמאחורי יםס הסיום הוא כשכולם משאירקט .10.1.2
 שלא  קפידו. הוצלחמעבד יחד כדי להפוך את האירוע לשזכה. זהו גם זמן טוב להודות לכל מי ש    
 .משעמםלהוא הופך במהירות שאחרת ארוך מדי, לטקס הלהפוך את החלק הזה של     
 

 .םהמועדון המארח יציב פודיום לזוכים ושולחן לנואמים ולמעניקי .10.1.2.1
 המועדון המארח יציב דגלים של איגוד השייט.  .10.1.2.2

 
 פרסים    .10.2

 
 יינתנו בהתאם לטבלה דלהלן:  פרסים

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - מתחרים. במקצים בהם השתתפו פחות מ  10השתתפו לפחות הערה: טבלה זו מתייחסת למקצים בהם 

 . 3-1מתחרים, יחולקו פרסים רק למקומות  10          

 

 

פרסים   דגם 
 לגברים 

פרסים  
 לנשים 

 5 5 אופטימיסט משה"ח  .1

 5 5 אופטימיסטי ירוקים   .2

 3 3 "קדטים"  12אופטימיסט בינ"ל עד גיל   .3

 5 5 אופטימיסט בינ"ל  .4

 3 3 4.7לייזר   .5

 3 3 לייזר רדיאל  .6

  3 לייזר סטנדרט   .7

8.  

420 

         6                        
 פולים( כ 3)

        6                   
 כפולים(  3)

         כפולים(   3) 6
 לצוותים מעורבים 

 כפולים(  3) 6 צוותים מעורבים  – 470  .9

 5 5 4גלשנים טכנו   .10

 5 5 5גלשנים טכנו   .11

 3 3 6.8גלשנים טכנו    .12

 3 3 7.8גלשנים טכנו    .13

 3 3 ( 16קדטים )עד גיל  IQ FOILגלשנים   .14

 3 3 ( 18נוער )עד גיל  IQ FOILגלשנים   .15

 3 3 +אולימפי נשיםIQ FOIL 8 (U21)גלשנים    .16

  IQ FOIL 9  3גלשנים    .17

 IKA Arrows 3 3גלשני מצנח   .18

 Formula Kite 3 3גלשני מצנח   .19

 כפולים(  3) 6 אולימפי  Formula Kite Mixגלשני מצנח   .20

   (3X6)  18  420קבוצות בדגם אליפות   .21

 9 (3X3) אליפות קבוצות בדגם לייזר   .22

 12 (4X3) אליפות קבוצות בדגם אופטימיסט   .23

 מדליות לכלל המשתתפים  אופטימיסט דגם אחיד  .24

 מדליות לכלל המשתתפים  גלשנים דגם אחיד   .25



 
 

 תקשורת  .11
 

 פרסום ושיווק טוב מקדמים את השייט ואת הספורט.     .11.1
 

   ,ובר האיגוד. עם זאתדבאמצעות  האיגוד, יחסי הציבור לתחרויות הגדולות הינן באחריות מנכ"ל    .11.2
 את התחרות באזורו, יעשה זאת   ולפרסם מועדון מארח אשר יש בידיו האמצעים לתקשר   
 בתאום עם המנכ"ל ודובר האיגוד.    
 

    לפרסום  טסאפ,המועדון המארח ידאג להעביר תמונות מייצגות מהתחרות, באמצעות המייל או הוו    .11.3
 פייסבוק של האיגוד.אתר הב   
 

 , צירוף אנשי  VIP, סירת  VIPבאחריות הרשות המארגנת להודיע למועדון המארח על הצורך מתחם     .11.4
 מדיה ו/או כתבים.    
 

 חסויות .12
 

 מעודד את המועדונים לגייס חסויות. איגוד השייט     .12.1
 

יש  ,את נותן החסות בתחרות של איגוד השייטתקשורתית ולפרסם במידה והמועדון מתחייב לחשוף  .12.2
 לתאם זאת עם הרשות המארגנת, באופן כזה שלא יפריע למהלך התחרות השוטף.

 
ופרסום במידה והרשות המארגנת תגייס חסות לתחרות, תתאם הרשות המארגנת את אופן חשיפת  .12.3

 וכן תישא היא בעלויות החשיפה.  ,נותן החסות עם המועדון
 

בנוגע למיקום הצבת שלטים,  רגנתהמאפעולה עם הרשות  ףבשני המקרים המועדון יעבוד בשיתו .12.4
 עם נותן החסות.עליו מדבקות, דוכנים, כריזה, או כל דבר אשר יוסכם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מתקנים ותשתיות  - ג' פרק

 לוח המודעות הרשמי.  .1
 

 הלוח חייב להכיל את החלקים הבאים:  .1.1
 ועדת תחרות .1.1.1
 ועדת ערעורים  .1.1.2
 מודד .1.1.3
 תוצאות .1.1.4

 
 לוח משני ישמש ל:  .1.2

 מידע מטאורולוגי.  .1.2.1
 מפות אתר התחרות )פריסה יבשתית ומיקום מסלולים בים(. .1.2.2
 תוכנית חברתית.  .1.2.3
 אפשרות להדבקת מודעות "למכירה", "אבד" וכיו"ב.  .1.2.4

 
 תורן אותות חזותיים  .2

 
 מיקומו של התורן יהיה בקרבת משרד התחרות.  .2.1
 את התורן יש למקם כך שייראה היטב ממקום הכנת הסירות.  .2.2
 מטר. 10-8בין גובהו יהיה  .2.3
 מספר המעלנים יהיה לפחות כמספר המסלולים.  .2.4
 סוג הדגלים חייב להתאים למצב שבו אין רוח ועדיין השייטים יוכלו להבחין באות החזותי.  .2.5

 
 מערכת כריזה .3

 
 המערכת צריכה להישמע בכל אזורי ההתכנסות, חדרי הלבשה וכו'. .3.1
 הפלגה למסלולים.  לאחר אישור ירידה למים ניתן להודיע גם כיווני וטווחי .3.2

 
 תשתיות לכלי השייט .4

 
כל המתחרים בצורה  חוף ים בעל שטח מספק ליציאה וחזרה מהים שלמקטע יש להכין  ממשה, או  .4.1

מסודרת ובטוחה. אזורי הכנת הסירות לקראת ירידה למים יוצגו במפת פריסת תשתיות חוף לרבות 
 אזורי השארת עגלות ים. 

 
 המארח המועדון יקצה, פרטי רכב  עם גישה המאפשר מנוע סירות  ממשה אין בהם  תחרות באתרי .4.2

  מספר ,המנוע סירות של( אחר ייעודי רכב או טרקטור) מהמים והוצאה השקה שירות)בתאום מראש( 
 .התחרות בסיום השייט כלי כל להוצאת ועד  ,התחרות תחילת לפני ימים

 
 במעגנות יוגדרו מיקומי כלי השייט של ועדת התחרות, שופטים, מאמנים וכו'.  .4.3

 
 המועדון המארח יקצה שמירה מחוץ לשעות הפעילות לחניוני הסירות בחוף ובמעגנות.  .4.4

 
 המועדון המארח יכין תשתית תדלוק לסירות המנוע.  .4.5

 
 סירות(. 30)כעמדה לכל   המועדון המארח יקצה מספר עמדות שטיפת סירות התואם את כמות הסירות  .4.6

 
 חניונים לכלי רכב .5

 
 המועדון המארח יפרסם מפת חניוני כלי רכב ואזורי פריקת/העמסת סירות.   .5.1

 
 עזרה ראשונה  .6

 
 בהתאם להנחיות הרשות המקומית/חוזר מנכ"ל משרד החינוך.  האירוע גודל לפי ראשונה עזרה  ציוד  .6.1
 מיקום עמדת עזרה ראשונה יפורסם במפת תשתיות חוף.  .6.2

 
 מזון וכיבוד .7

 
 המועדון יספק מזון לכלי שייט ועדת התחרות וועדת הערעורים.  .7.1

 
 המועדון המארח יכין  .7.2

 
 עמדות שתיה חמה, כוסות וכלים, קפה, תה וסוכר.  .7.2.1
 עמדות מים קרים.   .7.2.2
 כיבוד לפי שיקולו.   .7.2.3

 



 
 
 חדרי הלבשה  .8

 
 תים והמקלחות ישמרו נקיים, לרבות אספקת נייר טואלט. לכל משך התחרות השירו  .8.1

 
  משתתפים  50תאי מקלחת על כל  2 –יוקצו מלתחות לבנים ומלתחות לבנות  –מלתחות ומקלחות   .8.2

 בהתאם למגדר. 
 

 משתתפים.  50תאים ומשתנה על כל  2 –תאי שירותים   .8.3
 

 חדרי תדרוכים .9
 

   מאמנים מספר חדרי תדרוכים ההמועדון המארח צריך להעמיד לרשות   –בהתאם לתנאי מזג האוויר   .9.1
 וסככות צל. 

 
 עמדת תקשורת  .10

 
 המועדון המארח ידאג לעמדת תקשורת מכובדת ומצויידת כראוי. .10.1

 
 VIPחדר  .11

 
 יוקצה בהתאם לבקשת איגוד השייט מראש.  VIPחדר  .11.1



 
 

 וציוד שייטכלי    - ד' פרק 
 

 ספינת קברניט התחרות  .1
 

בנוחות סבירה.  התחרות  ועדת  צוותצריכה להיות בגודל מספיק כדי להכיל את ספינת קברניט התחרות  .1.1
תאים לתנאים לה ספינה זו צריכה. כספינת קו גמר, היא עשויה גם לשמש המסלולבהתאם לסוג 

ינה טובה )חבל עוגן ארוך יכולת עג, היא חייבת ביכולת תנועה עצמאיתמורים לשרור באזור כמובן; הא
 .שייטהוראות הל בבירור בהתאם  ומזוהה המאפשר התאמת קו זינוק(, נראית

 
סט מלא של דגלי קוד המשמשים בחוקי תחרויות השייט ובהוראות השייט, יהיה מוכן להנפה עם מעלני   .1.2

ה קו הזינוק )סטנדרט שייט עולמי(, ויונפו בקצ 60cmX90cmדגלים. הדגלים יהיו )בשאיפה( בגודל של 
 בגובה מספיק, באופן  שייראו היטב למתחרים.

 
כאשר משתמשים  .+מספר הדגמים המשתתפים במסלול6מספר המעלנים צריך להיות לפחות  .1.3

 . עמדות הנפה 8יש להכין לפחות  ",ה חנוכיי"ב
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסירה .2
 

  GPSהסירה צריכה לאפשר כיסוי נאות כנגד שמש או גשם ורוח חזקה, היא צריכה לשאת קשר רדיו, 
 .םולהיות )בשאיפה( מצוידת בשירותי

 
 להלן רשימת ציוד ועדת התחרות בספינת הקברניט    .2.1

 
  A,B,C,H,L,M,N,O,P,R,S,U,X,Yרצוי סט מלא אך לא פחות מ:  -דגלים   .2.1.1
 . מחליף ראשון.1,2,3, ספרות AP – ניסים .2.1.2
 דגל כתום, כחול ושחור.  .2.1.3
 דגלי הדגמים שבמסלול.  .2.1.4
 צופר חשמלי וצופר ידני.  .2.1.5
 שעוני תורן כמספר הדגמים במסלול.  .2.1.6
 מצפן ידני )למדידת כיוון רוח(.  .2.1.7
 (. מד רוח )אנמומטר .2.1.8
 מכשיר קשר ימי.  .2.1.9

 .50X7משקפת ימית  .2.1.10
 מכשיר הקלטה + סוללות רזרבה. .2.1.11
 ,טושים מחיקים. (UFD, BFD)לוח מחיק בגודל מתאים לרישום זינוקים מוקדמים  .2.1.12
 . 2-4בתוספת הספרות  (IN/OUT)לוח סימון מסלול  .2.1.13
 .1לוח עם אותיות מסלול, וספרות לציון כיוון מצוף מס'  .2.1.14
 ערכת רישום דפי זינוק עם כלי כתיבה. .2.1.15
 , חבקי פלסטיק.דערכת סרטי איזולירבנ .2.1.16
 ת דגלים )מעבר למוטות עבור חנוכיה(מוטות עץ עבור הצמד 3 .2.1.17
 במידה וסירת הקברניט משמשת ספינת קו גמר יש להוסיף: .2.1.18

 מצוף תורן עם דגל כחול.  .2.1.18.1
 משקולות. 2 -מטר ו 50חבל  שוקע באורך  .2.1.18.2
 מכשיר הקלטה נוסף. .2.1.18.3
 ערכת רישום קו גמר. .2.1.18.4

 



 
 
 סירת מסלולן ואותות  .3

 
סירת מסלולן צריכה להיות מהירה ובעלת יכולת הפלגה למרחקים ארוכים. הסירה תשמש את    .3.1

 קברניט התחרות לסימון אותות למתחרים במהלך התחרות.
 

 מפעיל הסירה )וצוותו( חייבים להיות ימאים טובים.  .3.2
 

 ציוד הסירה כולל:   .3.3
 

 מצפן ימי. .3.3.1
 מכשיר קשר ימי.  .3.3.2
 ערכת רישום גמר. .3.3.3
 (. Cדגל  , -/+ ,משולש ירוק וריבוע אדום (מיקום מצוף ערכת סימון לשינוי  .3.3.4
 צופר.  .3.3.5
 ומחליף ראשון. M,O,R,N,Sדגלי  .3.3.6
 באם תשמש גם סירת בטיחות, יתווסף כל הציוד המופיע תחת כותרת סירת בטיחות.  .3.3.7

 
 ציוד מסלולן/ מסלולנים:  .3.4

 
 מיצוף כפי שנקבע בהוראות השייט. .3.4.1
 על כל שלושה מצופים חבל ועוגן רזרבי.  מערכות עגינה, סינקרים, משקולות, חבלי עתודה, .3.4.2
3.4.3. G.P.S 
 מצוף תורן קו זינוק עם דגל כתום )במידה ואין סירת קו זינוק(. .3.4.4

 
 Pin Endסירת קו זינוק  .4

 
 אך תהא מצוידת בתורן גבוה עם מעלן.  RIBסירת קו זינוק יכולה להיות   .4.1

 
 לסירה תהיה יכולת עגינה טובה )עם חבל ארוך לאפשר התאמת קו זינוק(.   .4.2

 
 תכלול את הציוד הבא: .4.3

 
 דגל כתום.  .4.3.1
 מכשיר קשר ימי.  .4.3.2
 .50X7משקפת ימית  .4.3.3
 מכשיר הקלטה + סוללות רזרבה. .4.3.4
 ערכת רישום דפי זינוק עם כלי כתיבה. .4.3.5

 
 סירת בטיחות  .5

 
 סירת בטיחות צריכה להיות בעלת יכולת לסייע לסירות במצוקה ולשייט שנפגע.   .5.1

 
, אחד מהם חובש מוסמך, בעלי כושר גופני  16אנשי צוות מעל גיל   2סירת בטיחות חייבת באיוש של   .5.2

 .שייטטוב, שחיינים טובים בעלי ניסיון בתחרויות 
 

 בסירת בטיחות ניתן יהיה להשכיב פצוע על אלונקה.   .5.3
 

 : לשלומם של השייטים  , וסכנה סירת הבטיחות תתמקם באזורים בעלי תוחלת נזק גבוהה  .5.4
 

 באזורי שבירת גלים ליד שוברי גלים או סלעים )ריפים(.  –ביציאת מפרשיות לים  .5.4.1
 . שייטעפ"י שיקול דעת מפקד הסירה לאור ניסיונו והתנהגות כלי ה –במהלך התחרות  .5.4.2
 בנתיב הכניסה המועדף. –בכניסת מפרשיות מהים  .5.4.3

 
   , ולאחר שהמנב"ט סירת הבטיחות הינה האחרונה לחזור לחוף/למעגן לאחר שקיבלה אישור מנב"ט  .5.5

 . וידא כי כל המתחרים, ללא יוצא מן הכלל, חזרו לחוף 
 

 –תוגדר באופן זמני סירת בטיחות אחרת  –במקרה שסירת הבטיחות עסוקה בפינוי רפואי לחוף  .5.6
 אחריות קברניט התחרות. 

 
בהתאם להנחיות שהמועדון מקבל  מהרשות המקומית / משטרת ישראל / היה ציוד בסירה י .5.6.1

 חוזר מנכ"ל משרד החינוך(.  מומלץ שציוד הסירה יכלול: 
 תקן משרד החינוך. –תיק עזרה ראשונה חובש  .5.6.1.1
 דפיברילטור אוטומטי )רצוי דובר עברית(. .5.6.1.2
 מכשירי קשר לעורקי התחרות. 2 .5.6.1.3
 גלגל הצלה מחובר עם חבל.  .5.6.1.4
 ן.חותך כבלים וסכי .5.6.1.5



 
 

 קרם הגנה מהשמש.  .5.6.1.6
 כמות מי שתיה גדולה לחלוקה לשייטים.  .5.6.1.7
 שמיכה טרמית )בחורף(.  .5.6.1.8

 
 ספינת קו גמר .6

 
בנוחות סבירה. בהתאם הגמר  צוותצריכה להיות בגודל מספיק כדי להכיל את ספינת/סירת קו גמר  .6.1

היא חייבת ביכולת תאים לתנאים שאמורים לשרור באזור כמובן; לה  ספינה זו צריכה. המסלוללסוג 
 .שייטהוראות הלבבירור בהתאם  ומזוהה יכולת עגינה טובה, נראית, תנועה עצמאית

 הסירה צריכה לאפשר כיסוי נאות כנגד שמש או גשם ורוח חזקה. הסירה חייבת לשאת קשר רדיו.  .6.2
 הספינה תכיל את ציוד ועדת התחרות הבא:  .6.3

 תורן עם דגל כחול. מצוף  .6.3.1
 משקולות. 2-מטר ו 50חבל שוקע באורך  .6.3.2
 דגל כתום ודגל כחול.  .6.3.3
 ערכת רישום קו גמר. .6.3.4
 שני מכשירי הקלטה וסוללות רזרבה. .6.3.5

 
 (Jury)סירת שופטים  .7

 
 , בעלת כושר תמרון גבוה, עם מערכת היגוי תקינה ומצערת רכה.RIBסירת שופטים תהא מסוג  .7.1

 
 ופטים היושבים בנוחות, ומצוידת במושבים יציבים עם משענות גב. ש 2הסירה תהא בגודל סביר עבור   .7.2

 
 הסירה תכיל את הציוד הבא: .7.3

 
בהתאם ליעודה. )מקובל להשתמש  U", דגל עם האות ") J" )או דגל קוד Jדגל עם האות " .7.3.1

 בדגלים אשר האות הרלוונטית מודפסת על הדגל ולא בדגל הקוד(.
 )ירוק/לבן משובץ, אדום ושחור(. umpireקטן על מוט זעיר או סט דגלי  Qדגל  .7.3.2
 מכשיר קשר ימי.  .7.3.3
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