
 

 

 3202 החל משנת דגמים מוכרים באיגוד השייט 

 12/12/22לת האיגוד מתאריך לאחר אישור הנה  - בצהובעדכונים מסומנים 

 דגם
 הגבלת גיל נוער 

)עד הגיל  
 המצוין, כולל(

 דגם 
נוער 

 בינ"ל 

דגם 
בוגרים 

 לאומי 

דגם 
 קטגוריות  הערות אולימפי 

 אליפות ישראל 

    10 אופטימיסט דגם אחיד 
  -2012שנתון 

שנה ראשונה בה  

 מתחרים
X 

 X     12 גלשנים דגם אחיד 
- משרדאופטימיסט 

 בנים/בנות      12 החינוך 

    12 אופטימיסט "ירוקים"
  2009 שנתון

יוכלו להתחרות 

 ללא קבלת פרסים 
 בנים/בנות 

 15 אופטימיסט בינ"ל 
    ✓ ( 12)קדטים 

 בנים/בנות 
*ללא קטגוריית  

 קדטים 
 בנים/בנות      12 4 טכנו ביק

 בנים/בנות      14 5  טכנו ביק

   ✓ 14 6.8  טכנו ביק

)כולל(   15עד גיל 
יוכלו להשתתף  

בתחרויות מלבד  
אליפות ישראל  

והרשמה  
 למבחנים 

 בנים/בנות 

 בנים/בנות      18 7.8  טכנו ביק

ILCA 4 15 ✓   

)כולל(   16עד גיל 
יוכלו להשתתף  

בתחרויות מלבד  
אליפות ישראל  

והרשמה  
 למבחנים 

 בנים/בנות 

ILCA 6 18 ✓ ✓  בנים/בנות -נוער  נשים 
 נשים בלבד - בוגרות

ILCA 7 20 ✓ ✓  גברים  ( בניםU21) 
 גברים )בוגרים(

 בנות /מעורב+בנים   ✓ ✓ 18 420

470 23 ✓ ✓ 
צוותים  

 מעורבים 
- דגם לאומי

 מעורבים  גברים/נשים

IQ FOIL 9 20  ✓  נוער  גברים-( בניםU21 ) 
 גברים -בוגרים

IQ FOIL 8 20    נוער  נשים- ( בנותU21 ) 
 נשים - בוגרות

IQ FOIL 8  18 נוער ✓   
 85גלשן לבן 
  8מפרש עד 

 מ"ר
 בנים/בנות 

IQ FOIL 7   16 
   ✓ ( 14 ם)קדטי

 85גלשן לבן 
  7מפרש עד 

 מ"ר

 בנים/בנות 
  קטגוריית ללא*

 קדטים 

ניקוד  ללא   ✓   קטמרן
   פתוח איכות 



 

 

 

פי המפורסם  -אלא אם קבעה הנהלת האיגוד אחרת, הגבלת גיל הנוער בדגמים הבאים תהיה על •
 ILCA 6 ,ILCA 7  ,IQFOIL ,470 ,Formula Kite  ,IKA ARROWS,  420בחוקת הדגם הבינ"ל:  

kite ,er49 . 

ללא ניקוד    ✓   טופז
 גברים/נשים איכות 

RS FEVA (XL) 15  ✓    ללא ניקוד
 גברים/נשים - נוער איכות 

Formula Kite 18 ✓ ✓ 
גברים/  

  נשים 
בנים/בנות  -נוער

(U19 ) 
 גברים/נשים -בוגרים

IKA ARROWS kite 16 ✓   
 

קישור לחוקת  
 הדגם

 בנים/בנות 

FUNBOARD –   דגם
  ✓   פתוח

ללא ניקוד  
 איכות 

 
 חוקתל קישור

 דגם ה

 גברים/נשים

  ✓   דגם פתוח- FOILקייט 

ללא ניקוד  
 איכות 

 
קישור לחוקת  

 הדגם

 גברים/נשים

49er FX 22 ✓ ✓  נשים  
 נשים  - בוגרות

  -(U23נוער )  
   מעורב /גברים/נשים

49er 22 ✓ ✓  גברים  -בוגרים  גברים 
 בנים -(U23נוער )

er29 81  ✓    ניקוד איכות
 בנות  לנשים בלבד 

WINGFOIL   ✓  

ללא ניקוד  
 איכות 

 
קישור לחוקת  

 הדגם

 נשים/גברים

https://www.sailing.org/tools/documents/FK2021CR20210201-%5b26950%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/FK2021CR20210201-%5b26950%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/FUN2019CR20190417v2-%5B24900%5D.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/FUN2019CR20190417v2-%5B24900%5D.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/KF2021CR20210210-%5b26948%5d.pdf
https://www.sailing.org/tools/documents/KF2021CR20210210-%5b26948%5d.pdf
https://wingfoilracing.com/images/documents/CR%20-%20WFO_20220331.pdf
https://wingfoilracing.com/images/documents/CR%20-%20WFO_20220331.pdf

