
 מרוץ שליחים רב משתתפים –חוקת דגם שייט 

 נהלי התחרות:

ומבוגרים בכל גיל, נרשמים כשלושה שייטים בכל  9רשאים להירשם ילדים החל מגיל  .א

 קבוצה, כל אחד רשאי לבחור כלי שייט אחד מתוך שלושה )גלשן רוח, סאפ ואופטימיסט(

קבוצה אשר תסיים להקיף את המסלול בשיטת מרוץ שליחים )קודם גלשן רוח לאחר מכן  .ב

הועדה המארגנת רשאית לשנות את סדר השימוש בכלי סאפ ובסוף אופטימיסט( תנצח. 

 השייט וזה יופיע בתדריך לפני הזינוק.

ה המשתתפים בכל שיוט, בצור קבוצות לפי מספר הנרשמים לתחרות וכמות הציוד, יחולקו .ג

 .אקראית

 עמדת המזנק על קו הזינוק בהתאם למספרו המופיע על לוח התחרות בשיוט הנתון. .ד

 בצהריים. 00:11שיוטים באותו היום, הזינוק המאוחר ביותר לא יצא לאחר  3ייתכנו עד  .ה
 לוח המקצים יופיע באיזור התחרות. .ו

מקבל נקודה שיטת הניקוד הינה בשיטת הניקוד הנמוך בסוף יום השיוטים, כאשר המנצח  .ז

 אחת הבא אחריו שתי נקודות וכך הלאה.
במידה ובסוף יום השיוטים יהיה שוויון, הקבוצה בעלת מס' המקומות הראשונים המרובה  .ח

 מנצחת.

, במידה וצוות מערער, הפסיקה תהייה הקובע במידה ויש ערעור השופט המזניק הינו השופט .ט

 ן.במקום ע"י השופט בסוף השיוט. אין ערעורים לאחר מכ

 חוקי השייט הינם בסיסיים: .י

זינוק: כל מתחרה עומד ליד כלי השייט עד למתן אות הזינוק )בע"פ או שריקה(, חובה  .0

 .הדופן שתאמר בתדריך לפני הזינוקלהקיף את המצופים על 

ורק לאחר הגעה כלי השייט הבא  לאחר סיום הקפת המצופים חובה להגיע לקו הזינוק .0

 בתור יכול לצאת.

את המקצה על כלי השייט: גלשן רוח בגלישה, סאפ בחתירה )גם בשכיבה חובה לסיים  .3

 במקרה של שבירת משוט(, אופטימיסט בשייט.

מפנה ימני מפנה למפנה שמאלי, הקרוב למצוף מבין השניים יהיה זכאי לקבל זכות  .4

קדימה, בסאפ, במקרה של חיפוי )חרטום האחורי עובר את ירכתי הקדמי( יהיה לפנימי 

אורכי גלשן  0-המצוף הינו קוטר של כ אזורהמצוף. ) לאזורדה ומגיעים זכות במי

 מהמצוף(

 בסיום חובה לרוץ ולהירשם אצל הרשם. .5
 קבוצה שלא סיימה תקבל ניקוד אחד גבוה מסך המשתתפים במקצה. .6

 במקרה של שני משתתפים ולא שלושה חובה לקבל אישור משופט התחרות. .7
הקבוצה הראשונה. )השופט רשאי להחליט לסגור דקות לאחר גמר  5-קו הגמר ייסגר כ .8

 דקות אך לא לפני. 5-את הקו יותר מ

 כלי השייט יסופקו ע"י המועדון המארגן ואין אפשרות לשינוי: .יא

מטר  0.8-4.1פרשים לבחירה בגדלים ליטר עם חרב ומ BEACH 005גלשני רוח מדגם ביק 

 לבחירה.

 של פוקוס ומשוט מתכוונן סטאר בורד. R-TYPEסאפים מסוג 

 אופטימיסט פלסטיק ומפרש תקני.

הראשונה מקבלים מדליות ועולים  השלישיהיהיה טקס פרסים אשר  יום השיוטיםבסיום  .יב

 לפודיום.

 :0המסלול יהיה בהתאם לנספח מס  .יג
 

 :0נספח 

 


