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הודעה על תחרות
NOTICE OF RACE

שיוט הבנים  -אילת
פורים
שם האירוע :גביע ישראל – שיוט הבנים  -תחרות בינלאומית פתוחה  -אילת

מקום ותאריך  :חמישי – ששי – שבת  7–6–5במרץ 2015
החוף הצפוני  -אילת
הרשות המארגנת :

איגוד השייט בישראל ו -שייט אילת

ניהול התחרות והמשתתפים
 .1התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השייט  2013 - 2016של ) ISAFלהלן -
"חוקי התחרויות"( ,חוקי הדגמים המשתתפים )מלבד אם איזה מהם שונה
בהתייחסות מפורשת אליו( ,הודעה זאת ,הוראות שייט קבע שבנספח איגוד
השייט הישראלי ,השלמה להוראות השייט ונספח מסלול שיפורסמו ,וכן –
הוראות השלמה נוספות להוראות השייט ככל שתהיינה ,שתפורסמנה על לוח
המודעות של האירוע.
 .2מוזמנים להשתתף הדגמים :אופטימיסט משרד החינוך ,אופטימיסט בינלאומי,
לייזר סטנדרט ,לייזר רדיאל ,לייזר  ;4.7וכמו כן  -שייטי אופטימיסט דגם אחיד.
 .3בתחרות רשאים להשתתף אך ורק מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השייט
וממלאים אחר כל הוראות חוק הספורט ,התשמ"ח) 1988-ובמיוחד ,ומבלי לפגוע
או לגרוע מכלליות האמור לעיל בסעיף זה ,בדיקה רפואית תקיפה וביטוח(.
 .4אות ההתראה לזינוק הראשון בתחרות יהיה בשעה .11.00
תתקיימנה עד  3תחרויות ביום.
אות התראה לזינוק אחרון בתחרות )ביום האחרון( לא יינתן לאחר שעה .15.00
אחריות וביטוח
 .5שום אדם או גוף המבצע פעולות כלשהן בהתאם לאמור בהודעה זאת ,ובכלל
זאת ,אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הרשות המארגנת כהגדרתה בחוק 89
לחוקי התחרויות ,כל ועדת תחרות שהיא ,חברי כל ועדה מוועדות התחרות,
שופטים וצוותי עזר ,לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל אובדן ,נזק ,פגיעה או אי
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נוחות ,בין נזקי רכוש ובין נזקי גוף ,בין למתחרים ובין לצדדים שלישיים ,בין
הנובעים ישירות מפעולותיהם או מחדליהם ובין בעקיפין ,בין הנובעים מחוקי
התחרויות או חוקים אחרים ובין מדרך הפעולה או מהחלטותיהם ,והכל לפני,
במשך או אחרי התחרות.
 .6כל מפרשית וכל משתתף יבטחו עצמם בביטוח הולם ,וכן ,יישאו ביטוח צד
שלישי ראוי.
הרשמה
) .7א( ההרשמה לתחרות תיערך במשרדי ועדת תחרות של מועדון שייט אילת,
ביום חמישי  5.3.2015החל מהשעה .08.30
)ב( גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
)ג( דמי ההרשמה הינם  90ש"ח לכל מתחרה ,וישולמו במשרדי ועדת התחרות,
בעת וכתנאי להרשמה.
)ד( הרשות המארגנת רשאית שלא לקבל מפרשית שמספרי המפרש שלה לא
יתאימו לחוק  77לחוקי התחרויות ,והוראות נספח .G
)ה( סירות מדגמי אופטימיסטים שלא תישאנה מספרי מפרש בהתאם למספרים
והסימונים שהוקצו למועדונים על-ידי איגוד השייט ,לא תורשינה להתחרות.
כמו כן יש להקפיד שסירות מאותו מועדון ,לא יישאו מספר זהה.
מסלול התחרויות וניקוד
 .8מסלול התחרויות יפורסם בנספח השלמה להוראות השייט.
) .9א(
)ב(

שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות  -בתוקף.
בשינוי לחוק  ,A4.1בדגמי לייזר סטנדרט ולייזר רדיאל ,יינתן ניקוד
כפול בכל תחרות שבה תהיה הרוח  12קשר ומעלה בעת הזינוק,
וקברניט התחרות הניף דגל " ,"Bוזאת גם אם ירדה הרוח מתחת ל12-
קשר לאחר מכן ,והכל בהתאם לנוהל המפורט להלן:
.1

דגל " "Bיונף בהינתן אות ההתראה ,ויורד בהינתן אות הזינוק.

.2

)א( תוצאת ניקוד כפול תהיה ניתנת ל"זריקה".
)ב(

באם בכל ימי סדרת התחרויות היתה רק תחרות אחת שבה
ניתן ניקוד כפול ,תהיה הזריקה במקרה זה  50%בלבד
מהתוצאה של הניקוד הכפול )להלן – "זריקת החצי"(;
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)ג(

להסרת ספק מובהר בזאת כי באם למתחרה תוצאה אחרת,
משיוט שאינו תחת דגל " ,"Bהגבוהה בניקודה מהתחרות
תחת דגל " " Bאו מזריקת החצי ,תיזרק התוצאה האחרת.

.3

מספר התחרויות שבהן יינתן ניקוד כפול ,לא יעלה על  66%מסך
כל התחרויות שהתקיימו .באם הונף דגל " "Bבאופן שמספר
התחרויות בדגל זה עלה על  66%מסך כל התחרויות שהתקיימו,
תחושבנה בניקוד רגיל כל התחרויות האחרונות העולות על 66%
כאמור.

.4

במקרה של שוויון הנדון לפי חוק  ,A8הרי הניקוד והתוצאות ייחשבו
כאילו לא הופעל דגל " "Bבסדרה.

סידורי לינה באילת
 .10שייטים ,מאמנים וצוותי עזר המעוניינים בלינה באילת ,יכולים לפנות לרוני
מאיר או סילבי במועדון השייט באילת ,לבירור פרטים ואפשרויות.
חלוקת פרסים
 .11טקס חלוקת הפרסים יתקיים ביום שבת 7.3.2014 ,בשעה .16.30
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט
ול  -רוני מאיר – 054 4340343
או מועדון השייט אילת 08 - 6315595
בברכת שייט מוצלח,
גילי אמיר
יו"ר איגוד השייט
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הנחיות לקראת תחרויות מבחן בשנת 2015
מדידות וציוד בטיחות
דגם אופטימיסט בינלאומי
בעת תחרויות המבחן ,תיאכפנה הוראות הציוד כדלהלן:
 .1יש להפליג עם ציוד בהתאם לחוקת הדגם.
מבלי לגרוע מכלליות החובה לציית לכל הוראות חוקת הדגם  -תיערכנה בדיקות במיוחד לעניין:
א .בטיחות  -חבל גרירה  8 -מטר לפחות )עובי  5מ"מ  -חוקת הדגם ) - (4.3(bמאובטח לגוף הסירה.
ב .תורן ומנור  -פסי הגבלה )על פי חוקת הדגם .(3.5.3.4: 3.5.2.7
 .2ייבדקו ,בכל עת ,הימצאותם בסירה של:
א .כלי לריקון מים – מאובטח לגוף הסירה
ב .משוט – מאובטח לגוף הסירה
ג .משרוקית  -מאובטחת לחגורת הצלה
ד .חרב מאובטחת לגוף הסירה
 .3לגבי מפרשים ,תחולנה ההוראות להלן:
א .מפרשים שניתן להתחרות איתם הינם רק מפרשים בעלי חותמת " "In House Certificateשל
 ;ISAFאו מפרשים חתומים ע"י אחד ממודדי איגוד השייט המורשים  -או שהמפרש הוחתם
באליפות עולם\אירופה .לא תתקיים מדידת מפרשים באתר תחרות.
ב .מפרשים יישאו לוגו ומספר מלא )חוקת הדגם .(6.5
תיאכפנה כמו כן גם הוראות איגוד השייט לעניין מספרי המפרש בהתאם לשייכות המתחרים
למועדונים .שייט שמספר המפרש שלו לא יתאים להוראות אלה ,לא יורשה להתחרות.

ג .בתחילת סידרת המבחנים ,יוחתמו המפרשים ע"י רכז הדגם באיגוד השייט )או מי שימונה על ידי
האיגוד לצורך כך( .שייט לא יתחרה במפרש שלא הוחתם על ידי רכז הדגם כאמור.
חל איסור על החלפת מפרש במהלך ארוע תחרות .במידה ששייט מבקש להחליף מפרש לפני תחילת
ארוע חדש בסדרה ,עליו להחתים מחדש את המפרש ע"י רכז הדגם.
* למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי למנוע משייט שמפרשו נקרע במהלך
תחרות ,להחליפו במפרש אחר ,באישור קברניט התחרות )בהתאם לנוהל הקבוע בהוראות
שייט קבע ,חלק ב' ,סעיף  ,(12.2ובלבד שהמפרש האחר עומד בכל דרישות מסמך זה ,במלואן.
 .4להסרת ספק מובהר בזאת כי כל האמור במסמך זה אינו מתיר להפליג שלא בהתאם לחוקת הדגם.
 .5החתמת מפרשים תיעשה במרכז הימי באילת ,על ידי רכז הדגם )או מי שמונה על ידי איגוד
השייט( ,ביום רביעי ,4.3.2015 ,בשעות אחר הצהריים.

 .6הנחיות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מכל הודעה על תחרות המשמשת כמבחנים ,אשר תתפרסם
במהלך כל עונת השייט  ,2015עד ,וכולל ,הארוע האחרון בסדרה.

גילי אמיר
יו"ר איגוד השייט
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הנחיות לקראת תחרויות מבחן בשנת 2015
מדידות וציוד בטיחות
דגמי לייזר
בעת תחרויות המבחן ,תיאכפנה הוראות הציוד כדלהלן:
 .1יש להפליג עם ציוד בהתאם לחוקת הדגם.
מבלי לגרוע מכלליות החובה לציית לכל הוראות חוקת הדגם  -תיערכנה בדיקות במיוחד לעניין:
א .בטיחות  -חבל הבטחה לתורן לאלה שמשתמשים בבומ -ג'ק בשיטה החדשה )חוקת
הדגם ( .5.9.E.2 -
ב .חרב  -מעצור תיקני )חוקת הדגם ( 14 A -
 .2לגבי מפרשים תחולנה ההוראות להלן:
א .מפרש שניתן להתחרות איתו הינו רק מפרש עם מספר מלא בשני צבעים )בהתאם לחוקת
הדגם מודבק ולא מצויר(.
ב .בניגוד לחוקת הדגם ניתן להשתמש במספרי מפרש אשר אינם תואמים את מספר הגוף.
ג .בתחילת סידרת המבחנים ,יוחתמו המפרשים ע"י רכז הדגם באיגוד השייט )או מי שימונה
על ידי האיגוד לצורך כך( .שייט לא יתחרה במפרש שלא הוחתם על ידי רכז הדגם כאמור.
חל איסור על החלפת מפרש במהלך ארוע תחרות .במידה ששייט מבקש להחליף מפרש לפני
תחילת ארוע חדש בסדרה ,עליו להחתים מחדש את המפרש ע"י רכז הדגם.
* למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי למנוע משייט שמפרשו נקרע
במהלך תחרות ,להחליפו במפרש אחר ,באישור קברניט התחרות )בהתאם לנוהל
הקבוע בהוראות שייט קבע ,חלק ב' ,סעיף  ,(12.2ובלבד שהמפרש האחר עומד בכל
דרישות מסמך זה ,במלואן.
 .3כל האמור במסמך זה אינו מתיר להפליג שלא בהתאם לחוקת הדגם – למעט על-פי האמור
בהנחיות אלה.
 .4הנחיות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מכל הודעה על תחרות המשמשת כמבחנים ,אשר
תתפרסם במהלך כל עונת השייט  ,2015עד ,וכולל ,הארוע האחרון בסדרה.
 .5החתמת מפרשים תיעשה במרכז הימי באילת ,על ידי רכז הדגם )או מי שמונה על ידי איגוד
השייט( ,ביום רביעי ,4.3.2015 ,בשעות אחר הצהריים.

גילי אמיר ,יו"ר איגוד השייט

