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 פרק ו
 
 
 קי תחרות וח .1
 

בוהה גל המרוץ הוא בעל הסמכות ההנמ.  תחרות תהיה תחת ניהול ושליטה של מנהל המרוץלכ .1.1
 . ח האירועטיותר בכל תחום המרוץ מרגע תחילתו ועד אשר אחרון המשתתפים עזב את שב

שא בי נוג בתקנון לתבמידה ואין התייחסו, לטות מנהל המרוץ תהיינה מבוססות על תקנון זהחה .1.2
 חוקי השייט ובהעדר ושאינו מוגדר בתקנון תבוססנה החלטות מנהל המרוץ על חוקי ים רגילים א

 . פסיקה סופית יועבר הנושא לוועדת שיפוט ותקנון עליונה
 . ר ועדת התחרות לא יחליט לגבי מקצה שבו חבר ממועדונו השתתףבח .1.3
הפצת , רסומיםפמ ביע מורת רוחחרה בתחרות לא יוכל לתבוע נזיקין או תביעה כל שהוא או להתמ .1.4

 . פרסום הישגיו וכל הקשור בתחרות, תמונת האופנוע, תמונתו, שמו
ינם מופעים אבתדריך זה יוגדר המסלול הסופי וכל השינויים ש,ריך רוכבים יערך ביום התחרות דת .1.5

 .רוכב אשר לא הופיע לתדריך רוכבים יפסל, בתקנון
א טגוריה בקי לבדוק את כשירותו והתאמתו לתחרות או לכד, י צוות טכני"כניות יעשו עטיקות דב .1.6

 . טופס הבדיקה יועבר למארגנים, הוא נמצא
חרה יכנס לאזור תמ ,ניסה לאזור אשר יוגדר כאזור מנהלת התחרות מותרת לבעלי תפקיד בלבדכה .1.7

 .  ולא יצא יפסלהמתחרה אשר יתבקש לצאת מאזור ז, ש לכךקהמנהלה לאחר שנתב
ור לכלי מעל  המצופים להיות עשויים מחומר אשר לא יגרום נזק ח, ימוןלסר ופים הם כלי עזצמ .1.8

 . םידריך לרוכבתיות ימניות ושמאליות ויוגדר בנפמ המסלול יורכב ,השייט  אשר יתנגש בו
נות את פעל שניהם ל, שר שני כלי שייט מתקרבים אחד לשני בצורה שמעלה חשש להתנגשותאכ .1.9

 . חוקי פינוי דרך רגיליםפ "הדרך  כדי למנוע התנגשות ע
הנעקף  על,עקףנ רוכב העוקף רוכב אחר יעשה  זאת בצורה בטוחה ומבלי לחסום את דרכו של הלכ .1.10

 . להימנע מתמרונים אשר יפריעו לרוכב העוקף במזיד
 . מבלי לעלות או לדלג על מצופיםל  כלי שייט חייב להפליג במסלולכ .1.11
מתחרה עבר הש י המרשלים בלבד"א לידיעתה עדת השיפוט רשאית לפסול מתחרה במידה ויובעו .1.12

 . על חוקי התקנון
 . סים יינתנו לכל קטגוריה במידה ויהיו שלושה  כלי שייט מתחריםרפ .1.13
 . י שייט מקטגוריה נמוכה רשאי להתחרות בקטגוריה גבוהה יותרלכ .1.14
 . כלי שייט רגילים רשאים להתחרות במשופרים באותה קטגוריה: וגמא דל .1.15
י ועדת "הערעורים יבדקו מיד ע, ש ערעור לגבי מקצה שהשתתף בו בלבדחרה רשאי להגיתמ .1.16

 . בדלי המרשלים ב" נצפו עשר לפעולות חריגות אסועדת השיפוט תתייח. השיפוט
 . י המארגנים ויפעל לכל אורך האירוע"ר השופטים והמרשלים ימונה עבח .1.17
 . פסילותכולל הגדרת  מכות לגבי דיון בערעורים נמצאת בידי ועדת השיפוטסה .1.18
 . רי ועדת השיפוט אינם רשאים להגיש ערעוריםבח .1.19
 .  ות מסיום המקצהקד 10-ו לא יאוחר מגשעורים יורע .1.20
ומם המנוע די  כל כלי שייט להיות מצויד במשבת או לפעול כך שבמקרה של נפילת הרוכב למים לע .1.21

 . מידית
 . קון המים יתיזו מים כלפי מטה בלבדי נקודות רלכ .1.22
 . דבר שהוא הנוגע לתחרותל  ועל המרשל אין לסור מידע לגבי כן לפנות למרשליא .1.23
 . לפני תחילת המרוץ' קד 15נות המרשלים תהינה ערוכות לפעולה חת .1.24
 . הל המרוץ הוא זה אשר מחליט על מועד סגירת תחנות המרשליםנמ .1.25
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 . י פריטי לבוש שיוצגו בתדריך המרוץ"שלים יזוהו ערמ .1.26
 . י המארגנים"נתן עלי תפקידים יזוהו על ידי תג שיעב .1.27

 
 לי  המרוץ גד .2
 

 :  גלים הבאים הם הדגלים הרשמיים של המרוץ ויונפו על תורן שיוצב בחוףדה .2.1
 .  כל המתחרים להתאסף ליד בימת השיפוט לתדרוך בעל פהלע - Lל קוד גד .2.1.1
 . ן לשוט בשטח התחרותיא - Aל קוד גד .2.1.2
   .חרותתה לשטח המתחרים המוזמנים למקצה הבא רשאים לצאת קר - Qל קוד גד .2.1.3

 :  המרוץ ויונפו במים על ידי המרשלים גלים הבאים הם הדגלים הרשמיים שלדה .2.2
 . דמי ם המסלול נקי הזנקת מקצה תתקיי- וקרי .2.2.1
יפות קמורה לרוכבים להאט ולא לבצע ע, מזהיר מפני מכשול בהמשך המסלול -  ובהצ .2.2.2

 .    ולשמור על מיקום במרוץ מהדגל ועד למכשול
 . ת תחרות מידית מורה לרוכבים לחזור מידית לקו הזינוק  עציר- וםדא .2.2.3
 . המקצה הבא מתעכב, בקרב השופטים ואם מוצג בין מקציםת התייעצו- ור חש .2.2.4
 .   תן זכות קדימה לעוקף מורה לרוכב הנעקף לפנות דרך לעוקף- ול חכ .2.2.5
 .  הקפה אחרונה- ן בל .2.2.6
 . סיום המרוץ- דגל המועדון/ ובץ מש .2.2.7

  
 וק נזי .3
 

 . יסתדרו בשורה בין שני מצופים אשר מסמנים את קו הזינוקוכבים רה .3.1
 . תתפים במקצהשמ 8 הרכב יוזנקו בקבוצות קטגוריות של עד כלי .3.2
             תתפים בקטגוריה הם יחולקו למספר מקצים על פי החלטת         שמ 8ידה ויהיו מעל מב .3.3

 . ארגניםמה
 . ת לבית הכסףל מקצה יעלו מחצית ממספר המתחרים לבית הגמר ומחציכמ .3.4
 . ת לפני ההזנקה במערכת הכריזהדקו3 -ו, ת דקו5 תן הודעה נית .3.5
 . חריות המתחרה להתייצב בקו הזינוקאב .3.6
 . חרה יפסל במקצה אם לא יתייצב בקו הזינוקתמ .3.7
        תינתן על כך הודעה     , נקבע לו מראש שמסיבות  בלתי צפויות נידחה המרוץ מהזמןאם  .3.8

          ו כן ניתן לצרף להודעה זו  אזהרה           מכ "יית יציאהחד" תחרים באמצעות ההודעהמל
 . ני בעיות בנתיבפמ

 .  יתבצע כל נוהל ההזנקה מראשיתו-יית הזנקה חרה של דבמק .3.9
 . לב זה בלבדשהרוכבים יתניעו את המנועים ב,  הדגללא המזניק מניף את היד ל-יות לזינוק נש 30 .3.10
 . דגל ירוק כלפי מעלה המזניק מניף -יות לזינוק נש 5 .3.11
 .  י המזניק" הורדת הדגל הירוק ע-צה קנוק המיז .3.12
 : יפעל לפי הנוהל הבא, ע קו הזינוק מתחרה שלא יוכל לזנק בגלל כשל מנולע .3.13

 . יות בכדי להתניע ולצאתנש 15 ותחרה יינתנמל .3.13.1
 .  בשום אדם או מכונה ביציאהרתחרה לא ייעזמה .3.13.2
                        תחרה  עם אופנוע הים לפיט המרוץ        יצא המ, ידה ואופנוע הים אינו מונעמב .3.13.3
 . טופל שם על ידי הצוות הטכנייו
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                       חרה שלא יצא למקצה ראשון יעבור למקצה אחר באותה קטגו ריה אם         תמ .3.13.4
 . ימתיק
                                תינתן, חרות בסגנון חופשי מתחרה שלא יצא לתחרות יוזז מקום אחדתב .3.13.5
 .  ניסיון נוסף הוא בהחלטת השופטים והמארגנים כאחדלכ. תחרה  אפשרות נוספתמל
 .  יפעל לפי נוהל פרישה מהמרוץתחרה שאופנועו הושבת ולא יצא לתחרותמ .3.13.6

 .  חרים יהיו כפופים להוראות שופט הזינוקהמת .3.14
   אוק  שוונ יז  .3.15

 .  התראה למתחרה-עם הראשונה נוק לפני אות הזינוק בפיז .3.15.1
 .  הזהרה חמורה לפני פסילה-נוק לפני אות הזינוק בפעם השניה יז .3.15.2
 .  פסילה מכל התחרות-נוק לפני אות הזינוק בפעם השלישית יז .3.15.3

יחותית או לעשות טב חרה שידלג על אחד המצופים חייב לחזור ולהקיף את המצוף שוב בצורהתמ .3.16
 .   הקפה שלמה נוספת תקנית

 . מסלול יש לנוע בזהירות ולהתקדם לפיטב חצית קו הסיום אין להמשיך רלאח .3.17
דו איש שאינו יל מתחרה שימצא, ריםוזכלי השייט ולע, ייה בשטח הזינוק מותרת רק למתחריםהש .3.18

 . מורשה יפסל
  07:00.עה  ש צפצוף החדשות שלה-וק הזמן הרשמי יהיה על פי חדשות קול ישראל מירושלים יד .3.19

 
  גי תחרויותוס .4
 

 לול סגורסמ .4.1
 , סביב למצופים ממסלול היקפי ובו פניות ימינה ושמאלה .4.1.1
 ל מקצה  כב חריםתמ 10עד  .4.1.2
 , בתקנות המשלימותות כפי שיקבע קהמתחרים יוזנקו להקפת המסלול במשך מספר ד .4.1.3
 . ר השלים את מספר ההקפות הגדול ביותר ניצחשרוכב א, התחרות היא על מיקום בתחרות .4.1.4

 אלוםלס .4.2
 . ים/שניים על המסלולרוכב אחד או  .4.2.1
 של פניות ימינה ושמאלה ' מ 400 .4.2.2
 .האוט המפסיד יוצא-עון או בשיטת הנוקשהתחרות הנה נגד ה .4.2.3

 דראג .4.3
 מצופים שעליהם להקיף ולחזור 2 רוכבים המוזנקים בו זמנית לעבר 2תחרות קצרה של  .4.3.1

 לנקודת המוצא
 . המפסיד יוצא, האוט- שיטת הנוק–המנצח הוא זה שסיים ראשון  .4.3.2
, 16 או 8 או 4 או 2נאי לקיום התחרות הוא מספר המשתתפים שחייב להיות כדלקמן הת .4.3.3

 פחות מהמספר הנקוב המשתתפים האחרונים שנרשמו יפסלו וכספם יוחזר 
 משתתפים האחרונים 2 משתתפים 10לא ניתן לצאת עם ,  משתתפים10נרשמו : לדוגמא

 .  משתתפים8שנרשמו יפסלו והתחרות תצא עם 
 שי נון חופגס .4.4

 .  כל מתחרה לבצע מספר תרגילי רשות ומספר תרגילי חובה וזאת בפרק זמן מוגבללע .4.4.1
תוכננים וסדר מ כל המתחרים לעביר למארגנים ביום התחרות את תרגילי הרשות הלע .4.4.2

 . ביצועם
 .1סעיף ' שידרגו את המתחרים לפי פרק ח, וד מהשופטיםקני  מתחרה יקבל לכ .4.4.3
י החובה ואיזה תרגילי חובה יש לבצע וכמה זמן עומד מספר תרגיל, פר תרגילי הרשותסמ .4.4.4

  . בתקנות המשלימותורסמופלרשות המתחרים י


