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   והוראות שיטהודעה על תחרות
  
  

   לספינות מפרש2008אליפות ישראל 
  בשיתוף מרינה הרצליה

  
  בנובמבר 21-22 - בנובמבר ו7-8
  
  
   התחרות .1 

   2008 - 2005התחרות תנוהל על פי חוקי תחרויות השיט      
  , הוראות שיט קבע של הפורום לקידום השייט, העדכונים שפורסמו , ISAF של     
  ההודעה על התחרות והוראות השיט האלה כפי שהושלמו   ,IRC  Yearbook  2008 חוקי     

  .בדף ההשלמות     
      עד לתאריךםשיפורסבניקוד כפי שיטת רייכרט ,   :IRCשיטות הנדיקפ     

  , גמר ההרשמהבנובמבר ב 6 -     ה
  ת הועדה המארגנת    כל מתחרה ישאיר מקום לפרסום על כלי השייט לטוב- פרסום      

  .    והפורום לקידום השייט
  
 מוזמנים להשתתף .2

    C-ו, A ,B  ורייכרט IRC 1,2,3  :ספינות מפרש  2.1
בגובה של לפחות '  רשאים להשתתף  ספינות עם כשר שייט בתוקף ונושאת ביטוח צד ג– 2.2

   דולר500,000................. 
  
  זמנים . 3 

  , 12:00ה  בשעיינתן   בנובמבר7-שישי הק הראשון ביום אות ההתראה לזינו   - 3.1
  10:30           מפגש סקיפרים בשעה 

  .בבניין המנהלה במרינה הרצליה :11:00תדרוך בשעה     

   11:00 בשעה יינתן   בנובמבר8-יום שבת הראשון באות ההתראה לזינוק    

   בבנין המנהלה במרינה הרצליה10:00   תדרוך בשעה 

  
  יהיה ביום ,  הנכלל במסגרת האליפות"ההמסלול הפשוט"שיוט ות ההתראה לא  -
  תדרוך לשיוט זה יתקיים ביום ששי בשעה . 12.00בשעה   בנובמבר21 - הששי    

11:00  .  

 . יפורסם"המסלול הפשוט" לשיוטנספח מסלול נפרד     

 .11:00 בשעה יינתן  בנובמבר22-  שבתב אות ההתראה לזינוק הראשון -

  בבנין המנהלה במרינה הרצליה10:00  תדרוך בשעה   

 ויהיה בעל ניקוד כפול ולא ניתן לזריקה, שיוט אחרון יהיה במתכונת שיוט מדליות -
  

   למעט בימי שישי בהם מתוכננים שיוטי אופ שור.תחרויות ביום 2    מתוכננות 3.2     

          . בנובמבר22- ה ביום 15:00שעה הלא יינתן אות התראה לאחר     3.3     

  יינתן  אות ההתראה לכל דגם עוקב, כאשר תהיה יותר מתחרות אחת ביום    3.4     
  . בהקדם האפשרי              
  .  יש לשים לב לדגלי הדגמים              
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   ”AP  "כדי להסב תשומת לב לתחרות נוספת העומדת להתחיל יוצג דגל               
  . דקות לפחות לפני אות ההתראה לזינוק הבא4- ל              

  

  
  המסלול. 4 

     תאור הסימונים , המצורף ומכיל צורות המסלול" נספח המסלולים"המסלול מתואר ב. א
  .זינוק וגמר קווי, וסדר הקפתם    
  
     המוצבת ,קו הזינוק שיהיה גם קו הגמר יהיה בין דגל כתום על סירת ועדת התחרות. ב
  .ני של הקו ומצוף דגל אדום בקצה השמאלי של הקובקצה הימ    
  

  

 הודעות למתחרים .5
  
הפורום   הודעות למתחרים יפורסמו על לוח המודעות ליד משרד ועדת התחרות ובאתר      5.1   

   . il.co.iyc.wwwלקידום השייט 
  .ם על לוח המודעותהנוסח הקובע הוא הנוסח המפורס             
                    60 -י התחרות יפורסמו לא יאוחר מ/י קברניט"חתומים ע, שינויים להוראות השיט          
  .דקות לפני אות ההתראה הראשון באותו יום          
      שעות לאחר גמר השיוט האחרון 2 -שנויים למועדי תחרויות יפורסמו לא יאוחר מ          

  .ביום שלפני השנוי הנדון          
  
  .לא יינתן פיצוי על מידע שנמסר בקשר. אין הוראות שיט בעל פה    5.2     
  

  . VHF -77   תדר חרום ולתקשורת ועדת התחרות   5.3     
  
  אותות בחוף .6 

  .אותות בחוף יוצגו על תורן ליד משרד ועדת התחרות    
  
  דגלי הדגמים .7 
  :היו דגלי הדגמים י    

  צהוב -  IRC 1 דגל      
   כתום-  IRC 2      דגל 
   ירוק בהיר-   IRC 3     דגל 

   תכלת– A     דגל רייכרט 
   וורוד– B     דגל רייכרט 
    כחול- C     דגל רייכרט 

    .  
  

  הגבלת זמנים .8 
    זה מפרשית המזנקת לאחר זמן . נוקי דקות לאחר אות הז4שאר פתוח יקו הזינוק י     
  . A 4גוד לנספח יבנ, )DNS" (לא זינקה"תחשב כ     
  
  ערעורים  .9 

     60ערעורים יכתבו על טפסים אותם ניתן לקבל במשרד התחרות ויש להגישם תוך    9.1    
  ס "ק או מזומן ע' בצריף ציוםהתחרות האחרונה במסלול באותו סיום  ות לאחר              דק
   הכסף יוחזר במידה והמערער יזכה בערעור.ח" ש150              

  
  , הערעורים הגשת דקות מתום זמן30ועדת הערעורים תפרסם תוך    9.2    

העדים   , המפרשיות המעורבות, זמני השמיעות, ת רשימת הערעוריםא,  על לוח ההודעות 
  .שמיעה ומקום 

  
    מי ידי-עלע מדידות ועדת התחרות רשאית להזמין כל כלי שיט מתחרה לביצו    9.3    

  .מטעמה שמונה לכך             
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  .כוונה לערער בקו  הגמר  יש להודיע על(a) 61.1בשנוי לחוק     9.4    
  
  השגה על תוצאות בים יש לברר עם קברניט התחרות ורק במידה ואין הסכמה     9.5    

  .מותר להגיש ערעור             
  
    ספינה תבצע עונש של סיבוב אחד באותו כיוון הכולל 44.2בשינוי לחוק      9.6    

  ).º 360(סיבוב עם הרוח  ואחד נגד הרוח              
 .  

  נקוד .10

  

  . תחרויות6כאשר מתוכננות  ,  בתוקףAשיטת הנקוד הנמוך על פי נספח    10.1    
  צאה הגרועה לחישוב התוצאה תחרויות או יותר תיזרק התו5אם תהיינה               
  . תחרויות או פחות לא תהיה זריקה4אם תהיינה . הסופית              
  
  .  מפרשיות3 לא תוזנק תחרות שלא נרשמו אליה   10.2    
  
  . החלפת ציוד או מספר המפרש לאחר ההרשמה באשור קברניט התחרות בכתב בלבד  .11
  
  פרסים .  12

   .  מפרשיות3 בכל קטגוריה שלקחו בה חלק לפחות 3 - ו2, 1מקומות גביעים באליפות ל        
  .מקום ראשון בכל קטגוריהיוענקו לבלבד " המסלול הפשוט"בשיוט למשתתפים גביע         

  
  הרשמה. 13
  
דף השלמה להודעה לתחרות ,  בבית ספר דרך הים 21:30 עד 18.00 לנובמבר משעה 6חמישי יום ב

  .יחולק בהרשמה  
  לכל משתתף  ₪ 150 דמי  הרשמה  – 13.2

  .ח לאיש צוות" ש50 דמי ההרשמה "המסלול הפשוט"למשתתפי תחרות 
14  
  חלוקת פרסים,  מסיבות –אירועים . 
  

  בית ספר דרך הים  18:00-21:30 6/11יום חמישי    הרשמה–מפגש שייטים 
בית המנהלה במרינה   10:30   7/11יום שישי   מפגש סקיפרים 

  הרצליה
בית המנהלה במרינה   11:00  7/11יום שישי   וך לכל המשתתפים תדר

  הרצליה
  ברחבת בית המנהלה    16:00  8/11  יום שישי  מסיבת שייטים

    הודעה תפורסם  טקס הכתרת האלופים
  
15.  

 il.co.iyc.www:  מידע נוסף ניתן לקבל באתר הפורום לקידום השייט
   הפורום לקידום השייטת רכזרותי שילינג       ואו אצל 

  
  . תאום הגעה ועגינה במרינה הרצליה עם  מנהל המרינה אמיר צינדר  בלבד –מנהלות . 16
  
   איזי סויסה–ר הועדה המארגנת "יו. 17
  

  
  

  בהצלחה

  הועדה המארגנת

  הפורום לקידום השייט
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 22.11&  8.11 יום  שבת – מצופים – נספח מסלולים

 
                                               A1  

    
  

                                                      1                    

  

  
                                                                                                         2  

  

  
  גמר/   קו זינוק                                                     
  
  

                                                          3  

  
  

   סדר הקפת סימונים
  )מוניםיהשרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הס(

  
    כתום על סירת ועדת התחרות המוצבת בקצה יהיה בין דגל ,  גם קו הגמרשהינו ,  קו הזינוק

  .מצוף דגל אדום בקצה השמאלי של הקובין הימני של הקו ו  
  

   גמר- A1  – 3 – A1  -  3 –זינוק   IRC קבוצות מסלול ל
  

    וגמרA1 – 2 – 3 –זינוק " : S"דגל , מסלול מקוצר
  

  גמר-  3 – 2 – 1 – זינוק : מסלולי לדגמי רייכרט
  
     
  .מונים על דופן שמאליף כל הסיש להקי  
  
   .גמר אלא למטרת זינוק או גמר/אסור לחצות את קו הזינוק  
  
  .בזמן הפלגה במסלול יהווה קו זה מכשול  
  

   77 בערוץ קשר –חובה על כל ספינה לוודא כי שופט קו הסיום זיהה אותה 
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  22.11& 7.11 יום ששי -  אופ  שור ליפו–נספח מסלולים 
  
                                           

    
  

                                                          

                                                                                   1  
  

  גמר/קו זינוק                                                                      
  
  

                                                          
  

  )של מצופי רידינג' מע' עמוד דר (2                                                                        
  
  
  

  ) מצוף דולפינריום (3              
  

     כתום על סירת ועדת התחרות המוצבת בקצה יהיה בין דגל,  גם קו הגמרשהינו ,קו הזינוק
  .מצוף דגל אדום בקצה השמאלי של הקובין הימני של הקו ו

  
   גמר– 3 –  1–זינוק –   IRCמסלול ל 

 מערבית מטר 300-המצוף יונח כ. משם הפלגה לצפונית ליפו, קידמית קצרה, זינוק מול מרינה הרצליה
  .לשובר הגלים של הדולפינריום

  .סיום מול מרינה הרצליהחזרה לקו ה
  

   גמר– 2 –  1–זינוק – :מסלולי לדגמי רייכרט
  .משם הפלגה עמוד דרום מערבי מבין מצופי רדינג, קידמית קצרה, זינוק מול מרינה הרצליה

  .חזרה לקו הסיום מול מרינה הרצליה
     
  .מונים על דופן שמאלייש להקיף כל הס  
  
   .למטרת זינוק או גמרגמר אלא /אסור לחצות את קו הזינוק  
  
  .בזמן הפלגה במסלול יהווה קו זה מכשול  
  
  
  

 77 בערוץ קשר –חובה על כל ספינה לוודא כי שופט קו הסיום זיהה אותה 
  
  
  
  
  

 


