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הודעה על תחרות
NOTICE OF RACE
שם האירוע:

גביע ישראל – גלשני מצנח
גביע

 "SUP RACEו"SUP OPEN" -

()KITEBOARD

מקום ותאריך  :יום שבת  16במאי 2015
חוף הגולשים קריית ים – מפרץ חיפה
הרשות המארגנת :

איגוד השייט בישראל ומועדון מעופפי הים

ניהול התחרות והמשתתפים
 .1התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השייט  2013 - 2016של ( ISAFלהלן -
"חוקי התחרויות") ונספח " "Fלחוקי 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 :גלשני מצנח;

" "SUP RACEו."SUP OPEN" -

 .3בתחרות רשאים להשתתף:
מתחרים הרשומים כחוק באיגוד השייט בישראל וממלאים אחר כל הוראות חוק
הספורט ,התשמ"ח( 1988-ובמיוחד ,ומבלי לפגוע או לגרוע מכלליות האמור לעיל
בסעיף זה ,בדיקה רפואית תקיפה וביטוח).
 .4אות התראה ראשון:
" "SUP RACEו"SUP OPEN" -

אות ההתראה לזינוק הראשון ל"  "SUP RACEו ,"SUP OPEN" -יהיה
בשעה .09.00
נוהל תחרות ונספח מסלול יפורסמו במקום ,על לוח המודעות ,ו/או יחולקו
למשתתפים בעת הרישום.
גלשני מצנח:
אות ההתראה לזינוק הראשון בתחרות לגלשני מצנח יהיה בשעה .12.00
תתקיימנה עד  5תחרויות ביום.
אות התראה לזינוק אחרון בתחרות לא יינתן לאחר שעה .16.00
\:docאודי אישי\הודעות על תחרות \2015קרית-ים-16.5.2015-קייטיםf.

2

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
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 השייט בקרית ים,
ביום שבת  16.5.2015החל מהשעה .08.00
(ב) גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
(ג) דמי ההרשמה הינם  30ש"ח לכל מתחרה ,וישולמו במשרדי ועדת התחרות,
בעת וכתנאי להרשמה.
מסלול התחרות וניקוד
 .8מסלול התחרות יפורסם בנספח השלמה להוראות השייט.
 .9שיטת הניקוד הנמוך על פי נספח  Aלחוקי התחרויות  -בתוקף.
חלוקת פרסים
 .10טקס חלוקת הפרסים יתקיים ביום שבת 16.5.2015 ,בשעה .17.00
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי איגוד השייט
או ל:
גיל הורביץ מועדון מעופפי הים 050-5505010
טלי חזן – מועדון מעופפי הים 054-5658611
בברכת שייט מוצלח,
גילי אמיר
יו"ר איגוד השייט
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