
 

 

 תעריף מחירים איגוד השייט 

   ארגון תחרויות   

 עבור תחרויות גדולות מעל יום אחד  ₪  3,000    בתחרות תעריף מסלול שיוט 1

 מסלול שלא התקיים בחלק מהימים  ₪   1,500 בתחרות  תעריף מסלול שיוט חלקי 2

   ₪   600 יום שימוש בסירת מנוע כולל דלק  3

   ₪  200  לסירת מנוע ליום דלק  4

 ללא תשלום חלקי ₪    1,000 וגלשנים  יום שיוט דגם אחיד אופטימיסט  5

6 
למחנות אימון נבחרות   גינוסר שימוש במתקנים

₪  למחנה  000,2עד  ליום ו   ₪   500 אולימפיות   

  ₪   7,500 ארגון אליפות ישראל לקבוצות   7

  ₪  2,000 ארגון אליפות ישראל בקטמרן 8

  ₪  50 דמי רישום ספורטאי ליום תחרות  9

  ₪  40 בדגם אחיד  ליום תחרות ספורטאי דמי רישום  10

  ₪  80 שיוט קבוצות דמי רישום ספורטאי ליום תחרות   11

 
 

    והחזרי הוצאות שכר נותני שירותים מקצועיים

  ₪   500 שכר מאמן ומדריך ליום אימון בארץ   12

  ₪   400 חו"ל ליום ב מדריך  שכר 13

  ₪  500 שכר מאמן ליום בחו"ל  14

 ₪ ליום בחו"ל  500בעל תעודת מאמן יקבל  ₪  400 שכר ראש משלחת ליום בחו"ל  15

 לקילומטר  ₪  1.60 לזכאים החזר הוצאות נסיעה  16

 באישור מראש  ₪  550 לזכאים  החזר הוצאות נסיעה לאילת  17

18 
לעובדים )שאינם מאמנים  ליום החזר הוצאות כלכלה 

 ₪   150 המתוקצבים  במסגרת הנבחרתית( 
הכוללת לינה, במידה והוזמן חצי פנסיון  לנסיעה 

 ₪ ליום.   100יעמוד ההחזר על עד 

   ספרי חוקה   

   ₪   40 ספרי חוקה לחבר איגוד  19

   ₪  100 ספרי חוקה ללא חבר איגוד   20

   שיפוט 

12    ₪   450 בתחרות יום שיפוט  

     רישום ספורטאי לנבחרת לאומית 

22  ₪    2,800 רישום ספורטאי נוער לנסיעה 
הנחה החל   50%. רישום לתחרות דמי בתוכו  כולל 

. מהנסיעה השלישית   

32 רישום לתחרות  דמי בתוכו כולל   ₪  2,800 רישום ספורטאי בוגר לנסיעה   

 פטור  לנסיעהרישום ספורטאי בסגלים הבוגרים  24
 

25 
,  א' אולימפית, בנבחרת  ים לא בסגלרישום ספורטאי 

 לנסיעה
הרביעית  פטור מתשלום החל מהנסיעה  ₪  2,800  

26 
 לנסיעה רישום ספורטאי נוער מאותה משפחה גרעינית 

החל מהנסיעה השלישית במצטבר   50%של הנחה  ₪  2,800
אותה המשפחה. מ  

 

   .לא כולל נסיעות פרטיותכפוף לזכייה במבחנים ו •

   רישום לאיגוד השייט   

72   ₪  150 רישום שנתי של ספורטאי חדש   

82      ₪  60 רישום שנתי לספורטאי ממשיך  

 ₪  360 העברת ספורטאי לאגודה אחרת  29
 

  ₪  5,000 רישום אגודה חדשה  30

₪  1,000פיגור בתשלום יחייב קנס של  ₪  3,000 רישום שנתי לאגודה ממשיכה בתקופת הרישום  31  

    

   הובלות  

שעות ₪6 לנהג מעל  400ובנוסף  ₪ לק"מ  2.5 רכב+נגרר 18   
 

 


