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במפורש אחרת, כל הכתוב בלשון זכר מתייחס  צויןמטעמי נוחות, מסמך זה מנוסח בלשון זכר. למעט אם 

 לשני המינים כאחד. 

 

 2016-17לעונת  תקנון משנה לתחרויות וניקוד

 

 תוכן העניינים

 .פגרה (1

 .*תקנות הניקוד (2

 .*לאומי ייצוג (3

 .תחרויות בארץ (4

 .בעלי תפקידים: שיפוט, מנהל תחרות, משקיף (5

 .תקן ציודו ילאיםג (6

 .תקצוב אגודות (7

 .העברות, עונה, פגרה (8

 .הרשמת ספורטאים וחידוש הרשמות (9

 .ביטוח ובדיקות רפואיות (10

 .עלויות ותעריפים (11

 .טופס אישור קטין למינוי אחראי בתחרות בינלאומית (12

 

תקנות אלו יעברו עדכון בהתאם לסיכומי האיגוד עם הספורט ההישגי  * 

 נשים.בנושא פרויקט ריו גברים ו
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 תקנון משנה לתחרויות וניקוד

 פגרה (1
 של כל שנה. יולי ואוגוסטתקופת הפגרה לכל צורך ועניין 

על אף פי כן, עקב אילוצים של תקנות ההתאחדות העולמית המגדירה עונות פעילות נפרדות לנוער ובוגרים, יתכן וגם בתקופת 

אולימפיאדה  –ההתאחדות העולמית. )אליפות העולם בוגרים  הפגרה תתקיים פעילות. הגדרת הפעילות ושיוכה בהתאם לתקנות

אשר לכאורה נערכת בתוך  ומאוחר יותרלעיתים בחודש אוגוסט הסוגרת כל עונת פעילות של ההתאחדות העולמית מתקיימת 

 בר ועניין.דאין לפעילויות אלו כל השפעה על הגדרת תקופת הפגרה לכל  (העונה החדשה של איגוד הסיוף

 

 הניקודתקנות  (2

 עפ"י הניקוד ייקבעו: .1

 הרכבי נבחרות ישראל בגילאים השונים. .א

 דרוג הסייפים/ות בנבחרות ישראל. .ב

 הרכב סגל הנבחרת לתחרויות בארץ ובחו"ל. .ג

. לעניין זה ל(")לאחר עמידה בהגדרות מנהל הספורט ושלטונות צה קביעת ספורטאים מצטיינים לשלטונות צה"ל. .ד

 ."ובוגרים ,אליפות ישראל נוער"הגדרתם  במקוםבדרוג כמודד  תעשה פניה למנהל הספורט להכיר

 המלצות למלגות. .ה

דרוג אגודות להקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט, מנהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט, דרוג  .ו

ים , דרוג ליח' לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים )תעשה פניה ליח' לטיפוח ספורטאים צעיראגודות הישג

 (ואחרים. ."בדרוג כמודד במקום הגדרתם "אליפות ישראל נוער, ובוגריםמצטיינים להכיר 

i. 'להמליץ לאיגוד וזו  וועדה המקצועיתהמאמן הלאומי להמליץ לג' הנ"ל, בסמכות -על אף האמור בסעיפים א

 על שינוי בהרכב הנבחרות: ,הסיוף

 .4 רגהחלפת המדו – לבוגרים קבוצותבכל גביעי העולם   * 

 .4החלפת המדורג  –לבוגרים   קבוצותבאליפויות עולם ואירופה   * 

 ת.והחלפאין  – קבוצותקדטים ונוער  *  

ii. 1מימון הספורטאים לתחרויות השונות ייקבע בהתאם לתקציב האיגוד ולתמיכות פרויקטים / סגלים שונים . 

iii.  בפרויקטים השונים, רק באישור ורטאים הספנוהל החלפת מימון . טרם נקבע 2016-17הסיכום לשנת

  הגוף המממן.

iv.  או אינו לאיגוד שספורטאי/ת אינו/ה מתאמן באופן סדיר ומקצועי כנדרש,  ייוודעעל אף הניקוד, אם

לאחר שניתנה כל זאת  .לא ימנה אותו ספורטאי על שורות הנבחרתמשתתף באימוני הנבחרת הנדרשים, 

  .בפני ההנהלה לספורטאי או נציגו זכות שימוע

שלושה שבועות )גביעי עולם( כשהמועד המדויק יסומן דרוג הספורטאים לצורך ייצוג לאומי או לכל עניין אחר ייקבע  .2

 יום לפני, כשהמועד המדויק יסומן בלוח התחרויות. 30בלוח התחרויות. לאליפות עולם ואירופה דרוג הספורטאים ייקבע 

ותחרויות אשר תוגדרנה ע"י האיגוד  בלת הניקוד המובנית בלוח התחרויותבתחרויות בחו"ל לפי טהכרה בניקוד  .3

  .מנוקדות בלבדכתחרויות 

פגיעות בשיטת הטוב  15מפגשים רצופים של  3יפגשו ל ספורטאים או יותר בעלי ניקוד זהה,  2באם לקראת מפעל יהיו  .4

 המפגשים. 3מתוך  2. דהיינו מי שניצח ב 3-מ

 ב ראשון לא יהיו זכאים לניקוד ללא תלות במקום שצברו.ספורטאים אשר נשרו בסיבו .5

 ממנו יחושבו לתחילתה של כל עונה עוקבת. החישוב בכל קבוצת גיל בנפרד 10%הניקוד אשר נצבר בתום כל עונה,  .6

לקראת תחרויות קדטים לעונה חדשה, הדרוג  תחרויות בארץ המקנות ניקוד. 2ניקוד זה יימחק בתום  .בוגרים ונוער

תחרויות  2 עדיין בתנאי שלא היו להםבלבד של העונה החולפת ישמש בסיס לדרוג לקראת התחרות הראשונה  המסכם

  מקנות ניקוד.

                                                           

עדכון טים -וטופ 2020קנות אלו יעברו עדכון בהתאם לסיכומי האיגוד עם הספורט ההישגי בנושא פרויקט ריו גברים ונשים ת 1 
 בקרוב.
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)בענפים בהם יש בתחילת כל עונה תקבע ההנהלה לוח תחרויות בו תיקבענה תחרויות בוגרים מנוקדות:  .םידרוג בוגר .7

חרות השלישית המקנה ניקוד ועד תום העונה הניקוד הגרוע החל מהת2תחרויות בוגרים/ות מנוקדות בשנה(  5בלוח 

קנות מ, A ,SA ,GP תחרויות גביע עולםכל תחרויות בוגרים בארץ הניקוד הגרוע ביותר ימחק.  5בחלוף ביותר ימחק. 

כל ל .לפי לוח תחרויות והניקוד .. משחקי אירופהאולימפיאדהאו  בנוסף אליפות אירופה ואליפות עולם בוגריםניקוד 

  לכל העונה.יפורסם מדד הניקוד מראש תחרות 

תחרויות  3)ראה הערה לגבי מחיקת תחרות אחת בחלוף  כל התחרויות המקנות ניקוד לבוגריםמוכרות   .דרוג נוער .8

בארץ הניקוד הגרוע ביותר  נוערתחרויות  3בחלוף  .תחרויות נוער בארץ 3בנוסף . בוגרים כולל ההשלכה לניקוד בנוער(

בנוסף אליפות מסומנות כתחרויות מטרה של איגוד הסיוף  תחרויות בינלאומיות גביע עולמי לנוער בחו"ל 3וד ע ימחק.

  לפי לוח תחרויות והניקוד לכל תחרות אשר יפורסמו מראש לכל העונה. אירופה ואליפות עולם.

תחרויות  3ות אחת בחלוף . )ראה הערה לגבי מחיקת תחרנוערבוגרים וכל התחרויות המקנות ניקוד ל דרוג קדטים .9

תחרויות נוער כולל ההשלכה לניקוד  3בוגרים כולל ההשלכה לניקוד בנוער. ראה הערה לגבי מחיקת תחרות אחת בחלוף 

תחרויות סבב אירופאי  3תחרויות קדטים בארץ )מהן גם סבב אירופאי אם מתקיים בארץ( ועוד  2בנוסף  .בקדטים(

 לפי לוח תחרויות והניקוד לכל תחרות אשר יפורסמו מראש לכל העונה.  .יפות עולםאליפות אירופה ואל ,בנוסף .בחו"ל

לא יהיה דרוג נפרד לגיל זה גם אליפות ישראל אשר אם תערך לא תקנה ניקוד. דרוג הספורטאים יעשה  23דרוג גיל  .10

 לפי חיתוך הספורטאים בשנתון הרלוונטי מתוך דרוג הבוגרים.

 נספח ניקוד.בסוף.  טבלאות הניקוד רצ"ב. .11
 

 לאומי ייצוג (3

נרשמו לנסיעה יום לפני מועד התחרות.  21חייב להודיע על כוונתו לנסוע עד סייף/ת  גביעי עולם/סבב אירופה: .1

 .ספורטאים מעבר למכסה המוקצבת לאיגוד הסיוף, תותר ההשתתפות עפ"י עדיפות בניקוד

. סייג המלצת ותר ההשתתפות עפ"י עדיפות בניקוד, תלאיגוד הסיוףנרשמו לנסיעה ספורטאים מעבר למכסה המוקצבת  .2

ועדה המקצועית ו של המאמן הלאומי להמליץ לוזכותלמעט ההערה על  המאמן הלאומי לעניין תחרות קבוצתית.

 .3בעניין תחרות קבוצתית להתערב ולהמליץ להחלטת הנהלת האיגוד)ובהעדרה ישירות להנהלה( 

ואף אם במימון עצמי, חייב בכל קוד התנהגות ומשמעת כאילו הייה  ביקש ספורטאי להשתתף בתחרות בינלאומית .3

 ספורטאי מן המניין בנבחרת ישראל באותו אירוע.

ביקש ספורטאי להשתתף באירוע בו מתקיימת תחרות בודדים וגם קבוצתית, יכול האיגוד להתנות ההרשמה בחובת  .4

 .(ע"ח האיגודהדלתא  השתתפות גם באירוע הקבוצתי. )אף אם המימון הנו עצמי

בינלאומיים לאומיים והולו עליו כל הדינים החוי אי הצטרפות לנסיעה שספורטאי נרשם אליה, מהווה עבירת משמעת .5

לשאת שאליה שייך הספורטאי על האגודה  –נגרמות הוצאות כספיות לאיגוד כתוצאה מהביטול במידה ו .הנוגעים לדבר

 בהוצאות.

אם השיג לפחות תוצאה לפי סעיפי משנה  יזכה בהחזר הוצאות נסיעתוהללו  ותויכל ספורטאי היוצא במימון עצמי לתחר .6

)ולא  טיסה, דמי הרשמה, כלכלה, נסיעות( כנגד הצגת קבלות כאילו הייתה נסיעה מטעם האיגודההחזר כולל: ) הבאים.

 .למאמנים אישיים. לא יוחזרו הוצאות יותר מעלות נסיעה לפי עקרונות אישורי טיסות ותקצוב של איגוד הסיוף(

  .ובלבד שבחצי העליוןומעלה  16ואשר ישיג מיקום  .בודדיםלנוער, בוגרים,  לקדטים, :עולםאירופה ו/או אליפות  .א

 בעולם ובתנאי שבחצי העליון. 8באירופה או  6עד  .קבוצות לנוער, בוגרים לקדטים, :עולםאירופה ו/או אליפות  .ב

המקנות ניקוד לדרוג ישראלי לפי לוח בודדים עולמי לנוער, בוגרים  תחרות בודדים בסבב האירופאי קדטים, גביע .ג

 .הראשונים 8והעפיל אל  התחרויות המאושר

בוגרים המקנות ניקוד לדרוג ישראלי לפי לוח התחרויות המאושר או בסבב גביע עולמי לנוער,  קבוצותתחרות  .ד

הראשונים ובתנאי שבחצי  4חונות. בנוער ניצ 2הראשונים בבוגרים ובתנאי שבחצי עליון ולפחות  8והעפיל אל 

 ניצחונות. 2עליון ולפחות 

                                                           

 הבהרה בעקבות שאלות שנשאלנו 2 
 בקרוב.עדכון וטופטים  2020תקנות אלו יעברו עדכון בהתאם לסיכומי האיגוד עם הספורט ההישגי בנושא פרויקט ריו גברים ונשים  3 
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ספורטאי, מאמן, ראש משלחת, או אחר. בכל אירוע בארץ או בעולם עליו הוא מופקד או קיבל את אישור האיגוד  .7

ת דוח כספי עם קבלוהחזר כספי דוח מקצועי לפי דרישת הגוף המממן, דו"ח מלא ומפורט כולל, להשתתף בו. יגיש 

. לכל המאוחר ובכל מקרה לפני תחילת אירוע חדש ייםשבועכל המסמכים יוגשו תוך  .וכל המסמכים הנלוויםמקוריות, 

בתחרויות קדטים בהן אין פרסום תוצאות  ועדת המשמעת.ולא הוגש הדו"ח, לא יוכל לצאת לאירוע החדש כמו כן יזומן ל

ת מפורטות תוך שבוע לכל המאוחר ובכל מקרה לפני תחילת על הטוען לניקוד להעביר תוצאו, FIE-מפורטות באתר ה

 אירוע חדש.

ינהג כחבר משלחת בסיוע הדדי ואחווה עם כל החברים במשלחת ולכל משך כל משתתף ספורטאי, מאמן, מלווה,  .8

 .משך כל האירוע ,האירועים בו משתתפים חברי המשלחת. כל משך האירוע כפוף לראש המשלחת או נציגו

אים בתחרויות קבוצתיות בהתאם להוראות המאמן הממונה ע"י האיגוד כאחראי לאירוע או מי שיוסמך על הצבת הספורט .9

 .או אופן מימון ההשתתפות ללא קשר עם הניקודמתוך הספורטאים באותו ענף במשלחת ידו. 

טבלאות הניקוד ספורטאי/ת היוצא לתחרות המאורגנת ע"י איגוד הסיוף, יזכה בניקוד בהתאם למיקומו בתחרות עפ"י  .10

 .תוך שבוע לכל המאוחר ובכל מקרה לפני תחילת אירוע חדשובתנאי שהמציא את כל התוצאות  הישראליות

. להירשם, על המשתתף בלבד. ספורטאי אשר אינו עומד בכך לא יורשה אישי אחריות על תקינות ומצאי מספיק של ציוד .11

וכן יועמד  בשיגורושיב לאיגוד את כל ההוצאות אשר נגרמו ונענש ע"י המארגנים בהרחקה עקב כשירות ציוד, י ,נרשם

 4לוועדת משמעת.

אדם בגיר אשר את אפוטרופסו החוקי או (, יכול להשתתף רק אם יש בקבוצה 18ספורטאי קטין )ברוב העולם הגיל הנו  .12

 .12שי ראה טופס בסעיף ראמונה אחראי משלחת אשר ישהה כל העת בה הקטינים נמצאים במתחם התחרות עמם, 

ייצוג לאומי עפ"י קריטריונים בינלאומיים כגון: אולימפיאדת הנוער, משחקי אירופה, אולמפיאדה... ספורטאים אשר  .13

 עמדו בקריטריון הבינלאומי.

, אולימפיאדה ,משחקי אירופהתחרות כמו:  לתחרות לקביעת הספורטאי הזכאי לייצג את ישראל בתחרות אזורית לקראת .14

 הסדר הבא:. הספורטאי יקבע עפ"י ZONE-הידועה כ '...אולימפיאדת נוער וכד

 אם עמד בקריטריון הישראלי.  א.

 . FIE-כפי שמופיע בטבלאות ההניקוד הבינלאומי. היו שניים או יותר אשר עמדו בקריטריון,  ב.

 ם או יותר בעלי ניקוד זהה, עפ"י הדרוג הישראלי. יהיו שני ג.

 פגיעות בין המועמדים.  15בקרבות עד  3-הה תתקיים תחרות בשיטת הטוב מהיו שניים או יותר בעלי ניקוד ז ד.

 עד היום האחרון האפשרי לתאריך הקובע. שיב איגוד הסיוף י .15

יערכו כל החישובים הרלוונטיים וישיבת הנהלה מיוחדת  ,זההמועד האי לכך בסיומה של התחרות האחרונה לפני  .א

 לאישור המועמדים הסופית. 

 

 תחרויות בארץ .4

לפני תחילת כל עונה, לאחר פרסומי ההתאחדות העולמית והאירופאית, את לוח התחרויות הבינלאומי, יציגו המאמנים  .1

 המקצועיות ותחרויות המטרה להנהלת האיגוד. תכוניותיהםהלאומיים הענפיים את 

תמליץ להנהלה על  וועדת התחרויותלאחר אישור הנהלת האיגוד את התחרויות הבינלאומיות המהוות תחרויות מטרה,  .2

 יובא לאישור ההנהלה לפני תחילת כל עונה.אשר לוח ה

רק במקרים של: שינוי בתאריך  המאמן הלאומילוח התחרויות לא יהיה גמיש לשינויים. שינויים בלוח יעשו עפ"י המלצת  .3

ההתאחדות  הנוגע לתחרות שאושרה ע"י האיגוד כתחרות מטרה. או כוח עליון כמוגדר בתקנון CEEאו  FIE-של ה

העולמית, או קורח ביטחוני כפי שיוגדר ע"י רשויות הביטחון במדינה. כל פניה לאיגוד בבקשה לשינוי תאריך שלא 

 ראה טבלת אגרות. מסיבות אלו, תלווה באגרה שלא תוחזר בשום מקרה.

של איגוד הסיוף  תחרויות ,. ותיקרא ועדה טכניתDTבכל תחרות בארץ תמונה הנהלה המחליפה את המושג הבינלאומי  .4

על מבין בעלי התפקידים הבאים: מנכ"ל האיגוד, יו"ר, מנהל התחרות, הממונה על השיפוט, הממונה חברים  3 התמנינ

)במקרה של ניגוד  , חבר הנהלת איגודיו"ר וועדת שיפוט, מאמנים לאומיים ,הניהול הממוחשב, יו"ר ועדת התחרויות

                                                           

 .FIEותקין לבדיקה לפי תקנות  FIEובלבד שהיה ברשותו מראש, כמות ציוד המאושרת ע"י 4 
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ת יו"ר ועדת תחרויות ליטול לידיו את סמכויות הועדה במקרים בהם הועדה לא באחריו .עניינים החבר יוחלף בחבר אחר(

 תפעל כהלכה לאחר שהתריע בפניה.

 תחרויות תנוהלנה לפי נוהל ארגון תחרויות. .5

תנאים מוקדמים שלא יפחתו מהתנאים של התחרויות במועדון המעוניין לארח תחרות מוכרת של איגוד הסיוף חייב  .6

ולא לצרכי  תחרויות מוכרות לצרכי דיווח מנהל הספורט וטוטו .לפי נוהל ארגון תחרויות ד ישירותהמאורגנות ע"י האיגו

. תחרויות אלו אינן מקנות ניקוד ואינן מוכרות לצרכי אסיפה אסיפה כללית חייבים גם עמידה בדרישות מנהל הספורט

של האיגוד אשר התפרסם בתחילת העונה. מופיעות בלוח התחרויות  ובלבד שאושרו מראש ע"י וועדת התחרויות כללית

המועדונים המעוניינים  .כל אגודה תגיש לוועדת התחרויות את רשימת התחרויות כולל יום שעה סגנון מין וגיל מיקום

עד במהלך חודש אוגוסט את התחרויות אשר תתקיימנה ראשונה הלקראת תקופת התחרויות שו לוועדת התחרויות ייג

. תחרויות אלו פה שניה, במהלך חודש אפריל יוגשו רשימת התחרויות לתקופה עד תום העונה. תקוכולל חודש אפריל

לקראת כל ההרשמה תשולבנה בלוח התחרויות ומהוות הזמנה פתוחה לכל הספורטאים המחזיקים כרטיס שחקן בישראל. 

דיווח של כל שלבי . בהתאם להחלטת המארגנים בהזמנה מפורטת אשר תתפרסם לפחות שבוע לפני התחרותתחרות 

 שעות לכל המאוחר. 24התחרות להנהלת האיגוד תוך 

 
מתוך מגמה לעודד את אגודות הספורט בענפים האישיים לארגן תחרויות מקומיות, ולאפשר 
לספורטאים רבים לקחת חלק בתחרויות באזור מגוריהם, הנכם מתבקשים לחבר נוהל 

או בהתאחדות שבאחריותכם, ובלבד  תחרויות מקומיות לאגודות הספורט החברות באיגוד
 שהנוהל יעמוד בתנאים כמפורט מטה:

אגודות נוספות, שאינן בתחום  2אגודת ספורט ברשות מקומית תארח בתחרות לפחות   .1
 השיפוט של הרשות המקומית בה פועלת אגודת הספורט, מארגנת התחרות.

רטיס ספורטאי בתוקף הספורטאים הלוקחים חלק בתחרות הם חברי האיגוד ובעלי כ  .2
 לעונת הספורט הנוכחית.

ספורטאים, למניין  10כל אחת מהאגודות הספורט המשתתפת בתחרות תמנה לפחות   .3
הספורטאים יילקחו בחשבון ספורטאים שסיימו את התחרות כדין, שתוצאותיהם רשומות 

 בטופס השיפוט.

 התחרות רשומה בלוח התחרויות הרשמי של האיגוד.  .4

חרות נכח שופט רשמי אחראי מטעם האיגוד, שאינו נמנה על אחת האגודות הלוקחות בת  .5
 חלק בתחרות המקומית.

טפסי השיפוט ייחתמו ע"י השופט הרשמי מטעם האיגוד וישלחו לאיגוד עד שלושה ימים   .6
 מתום התחרות.

מטה  ניתן להוסיף סעיפים לנוהל התחרות כהבנתכם. את הנוהל יש לשלוח באימייל לחתום
 .2013עד סוף חודש נובמבר 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה

 בברכה

 סגן ראש מינהל הספורט – דודו מלכא
 

ספורטאים ובלבד שלא יילקחו  20יילקחו בחשבון גם מספר אגודות אשר יחדיו ימנו  3לעניין סעיף 

קבוצה ב' עם ספורטאים  15ספורטאים מאגודה אחת. )נניח כי קבוצה א' הגיע עם  10בחשבון מעל 

 ., לא תקין(4וקבוצה ג' עם  5

 

 .לפני קיומה עם כל הפרטים הנדרשים )דוגמה רצ"ב( שבועתצא הזמנה לפחות מנוקדת לכל תחרות  .7

הרשימה כוללת את שמות הספורטאים לכל מין, גיל לפני כל תחרות ישלחו המועדונים הרשמות לתחרות.  ארבעה ימים .8

 .ותו מבקשת הקבוצה להעמיד אם נדרשת לכךכמו כן שם השופט א ,וסגנון בנפרד

 המועדונים יחויבו בעלויות בהתאם. .9

 שלשה ימים לפני התחרויות יתפרסם לו"ז סופי בהתאם להרשמות שנרשמו. .10

 .לא הגיע ספורטאי שנרשם ומועדונו התחייב בגינו, לא יוחזרו דמי ההשתתפות .11

 ותית.ניתן להחליף סייף שלא הגיע באחר כל עוד נשמרת המסגרת הכמ .12



 

 

 איגוד הסיוף בישראל 

  580244838עמותה מס' 
 משנה לתחרויות וניקודתקנון 

 

 

6              71-6201תקנון משנה לתחרויות וניקוד  -  -  

 ניתן להגיע לתחרות ולהירשם במקום בהרשמה מאוחרת בדמי הרשמה גבוהים יותר ראה טבלה. .13

 לפני חלוקת הבתים. הכספיות ההתחייבויותיאגודה לא תורשה ליטול חלק בתחרות ללא שהשלימה את כל  .14

ימת המשתתפים מרש הלפני חלוקת הבתים, ימחקו ספורטאילתחרות לא שילמה אגודה את התחייבויותיה הכספיות  .15

  ותוזמן לוועדת משמעת עקב שיבוש התחרות.

בעלי תפקידים הכרחיים בכל תחרות בארץ: מנהל תחרות, מפעיל מחשב, איש טכני. בתחרויות נבחרות יהיה גם אחראי  .16

   .חונך-שופטים

 יפורסם.עד מועד סגירת ההרשמה כפי שבצרוף כרטיסי שחקן יגישו רשימת מתחרים  נציגי האגודותבכל תחרות,  .17

, התעודה מונפקת לאחר הצגת אישור רענון עזרה ראשונהלאחר שעמדו בדרישות. המאמנים יקבלו תעודות מאמנים  .18

ותעודת מאמן. תעודות המאמן יופקדו בתחילת כל תחרות אצל הוועדה המארגנת ויוחזרו בתום  השתלמות לקראת העונה

התעודה לא תוחזר אלא תועבר בצירוף דו"ח ליועמ"ש ו/או  ,הארוע. היה ותהיינה בעיות משמעת עם מאמן במהלך ארוע

 להנהלה לטיפול משמעתי.

בכל תחרות אשר אושרה ע"י איגוד הסיוף, תותר גבית דמי השתתפות )ראה טבלת תעריפים( ובלבד שתוצאנה קבלות  .19

ל איגוד הסיוף עפ"י רמת ויהיו ברשותו כל האישורים כחוק. או לחילופין הגביה תהייה ישירות ש כחוק ע"י הגוף המארגן

 .מחויבות האיגוד לעלויות הארגון

בתחרויות להן יש לאיגוד  בתום כל תחרויות ולא יאוחר מתום אותו יום יקבלו כל המשתתפים את תוצאות התחרויות. .20

 לאחר תום התחרות. שעות 72לא יאוחר מתום יוגש דו"ח מסודר של הכנסות והוצאות לאיגוד , פיננסית מחויבות

. ספורטאי/ת הקבוצות על סייפיהן 3בודדים או בהספורטאים הראשונים  8-ל ות חובה בטקסים של הנהלת התחרותנוכח .21

)אין סמכות למנהל התחרות לשחרר מנוכחות שלא  אשר לא יתייצב לטקס ללא אישור מוקדם של מנהל/ת התחרות

 ., יורחק מהתחרות, הניקוד עפ"י הישגיו בתחרות יישללמסיבות הרות גורל(

ובכפוף לכל תקנות איגוד הסיוף בישראל. שיטת  .F.I.E התחרויות תתקיימנה לפי תקנות ההתאחדות הבינלאומית לסיוף .22

התחרויות  ובוגרים, דקר נוערלגביע עולמי לנוער. התחרות המקובלת ע"י איגוד הסיוף עפ"י החוקה העולמית 

אלא אם  .בלבד יפות ישראל וגביע המדינהבתחרויות אל 16-תתקיימנה עם רפסאז' )הזדמנות שניה( משלב ה

 . מחויבי מציאותהחליטה הנהלת התחרות אחרת עקב אילוצים 

ממשיכים בשיטת  %20-%30סיבוב דרוג, נופלים  = גביע עולמי לנוער .אלארגון תחרויות בארץ:  תקניותשיטות  .23

ממשיכים  ,כולם או חלקית עוליםבלי המשך או עם המשך,  בתים מרובי משתתפיםב. המפסיד יוצא עד הסוף. 

לצורך דרוג עולים כולם או חלקית מסיבוב לסיבוב ממשיכים  ג. שילוב של מספר סיבובי בתים בנוקאאוט עד הסוף.

או  32-ז' משלב האבמקום נוקאאוט עד הסוף יתקיים נוקאאוט עם רפס ד. כל השיטות הללו אולםבנוקאאוט עד הסוף. 

 . 16-ספורטאים אשר יעפילו לשלב ה 16בכך שיהיו  ומעלה. תחרות עם רפסז' מותנית 16

 .בודדים השתתפות באליפות ישראל .24

אם מחזיק באזרחות ישראלית ובכרטיס שחקן רק לסייף מותר להשתתף באליפות ישראל נוער או בוגרים  .א

 ישראלי.

 ומין. רק אם כבר השתתף בתחרות קודמת באותו כלי ובוגרים לנוערלסייף מותר להשתתף באליפות ישראל  .ב

גביע עולמי, אליפות אירופה אירופה, סבב רק תחרות מנוקדת בארץ, תחרות מסבב  :קודמת"תחרות "לעניין  .ג

רק תחרויות אשר הוגשו מראש ואושרו ע"י  ,, סייף שגר בחו"ל חייב להשתתף בתחרות מקבילה בחו"לועולם

  ההנהלה תוכרנה לעניין זה.

 אליפות ישראל קבוצות  .25

 ם.נוער וקדטי בוגרים

 .בכל מין וכלי קבוצות ארבעלכל אגודה תותר השתתפות של  .א

דרוג הקבוצות לאליפות ישראל קבוצות, יחושב עפ"י סכום מיקומם האישי של שלשת הסייפים הבכירים באגודה  .ב

למועד  מין וגיל,מתוך הניקוד הישראלי הצובר לעניין זה באותו כלי  והתייצבו לתחרות, הרשומים בטופס התחרות

גבוה הממוקם הכי הספורטאי הכי יקבלו כולם מיקום של  0יש ניקוד ספורטאים מספר ולהיה  .הניקודסגירת 

( 0)כולל אין ניקוד כלל, יקבל מיקום של אחרי הסייף האחרון לו יש ניקוד ספורטאים ולמספר . היה 0ניקוד ב

ה יותר. צברו מס' קבוצות ניקוד יותר תוצבנה במקום הגבונמוך בהקבוצות בעלות הניקוד ה באותו מין כלי וגיל.

 זהה, הן תוגרלנה לקביעת מיקומן.
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 כל אגודה תציג שופט אחד. .ג

 

 15, 31  ילדים

 קבוצות בכל גיל מין וכלי. 2לכל אגודה תותר השתתפות של  .א

 נוהל דרוג הקבוצות ראה )אליפות ישראל קבוצות בוגרים, נוער וקדטים(. .ב

 יותר. הת גיל נמוכה יותר לקבוצת גיל גבוהחריגי גיל, ניתן לצרף ספורטאי אחד מקבוצ .ג

פגיעות  5-ב 15פגיעות. עד גיל  36פגיעות ומצטבר עד  4-ב 13המפגשים יערכו בקרבות מצטברים של: עד גיל  .ד

 דק' נטו. 3נק' משך כל קרב לא יעלה על  45ומצטבר 

 . לאחר הצבת הקבוצות ודרוגן לא ניתן להעביר סייף מקבוצה לקבוצה בתוך המועדון ובכלל .ה
 כל אגודה תציג שופט אחד. .ו

 מותנה באישור היחידה לטיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים, ולא ישוב לקטגורית הגיל כבשנה שעברה.
 

 בעלי תפקידים: שיפוט, מנהל תחרות .5
 שיפוט .א

לעניין זה תחרות אים ומעלה. בגין רישום חמישה ספורט אחד תציב שופטבודדים כל אגודה/עמותה הנוטלת חלק בתחרות  .1

 תחשב כל מכלול התחרויות המתקיימות באותו מתחם באותו יום. 

היה ואגודה רשמה בהרשמה המוקדמת מספר ספורטאים  יימסר יחד עם ההרשמה לתחרות. או השופטים שם השופט .2

ובהרשמה במועד לא  המחייבים הצגת שופט אך בפועל הגיעו פחות ספורטאים, אינה פוטרת אותה מהצגת שופט. היה

כל המועמדים לשמש  נדרשה האגודה בשופט אולם בהרשמה המאוחרת נמצא כי חייבת בשופט, חייבת בהצגת שופט.

לכל החובות  מחויב. שופט המועדון ומנהל הספורט כשופטים יוכלו לשמש בתפקיד רק לאחר אישור יו"ר וועדת השיפוט

  כמו כל שופט אחר בתחרות.

 לאיגוד לפני תחילת התחרות ראה סכום בטבלת תעריפים. אגרה תשלם האגודהט מוסמך בגין אי הצגת שופ .3

 .באחריות וועדת השיפוטהסמכת שופטים  .4

 מוסמך. ג'רמה . C מועמדים לבינלאומי)לאומי(  Nרמה ב' , ובינלאומיים שעברו את הגיל .A.B.P בינלאומייםרמה א':  .5

לשופט בתקופת חניכה. זכותו של  חונךיכול להסמיך  ועדת תחרויותאו יו"ר  מוסמך. יו"ר ועדת השיפוט חונך-שופט .6

לשמש שופט פוסק אחרון ולשנות החלטת שופט ובלבד שהודעה ניתנה מראש לשופט בתקופת החניכה ולשני  חונךה

 היריבים על המסלול. 

 אים.שופטים יזכו בשכר באם קיבלו כתב מינוי מוזמנים של האיגוד. חתמו על חוזה ועמדו בכל התנ .7

 .בעלותו חויבילשופטים יושאלו ערכות. אם לא יוחזר פריט מן הפריטים  .8

מדי  )הן שופטי האגודות והן שופטי האיגוד(. לכל תחרות.אשר תבדל אותם מכלל הציבור השופטים חייבים בהופעה  .9

נעלי ספורט על  מכנס ארוך )סולידי, ללא קרעים( או חצאית לנשים.. FIEשיפוט מוכרים בנוסף הם מדי השיפוט של 

 . FIE-)במתקנים המרשים זאת תותר כניסה בנעליים המקובלות ב בסיס שחור

טוש נטוש משמרתו ללא אישור הממונה על השיפוט בתחרות, כאילו לא שפט. שופט נציג אגודה אשר ינשופט אשר י .10

 משמרתו, אגודתו תיקנס כאילו לא הביאה שופט.

יישא כל לא  .בתחרות בה מונה לשופט קטיבי, ללא הפליה בין הספורטאיםואוביי שוויונילשפוט באופן  מחויבשופט  .11

  יציג כל סימני עידוד לספורטאי כלשהו באירוע.תפקיד נוסף לא כמאמן, מדריך, בן משפחה או מעודד. לא 

 לתחרויות מרכזיות: אליפויות עולם נוער בוגרים FIE-ועדת השיפוט תמליץ להנהלה מועמדים לשופטים מומלצים ל .12

 יעשה כל מאמץ לשלב שופטים במשלחות לחו"ל המחייבות הצגת שופט. )כולל אולימפיאדה( וגרנד פרי.

 באתר.החוקה והעמדתה לרשות האיגוד עיקרי תרגום  .13

להנפיק באמצעות ההתאחדות לספורט תעודות שופט שימסרו לוועדה המארגנת בתחילת אירוע ובתום האירוע ישוחררו,  .14

 לפני תום יום הפעילות. התעודות תימסרנה רק לאחר קורס הסמכה וסדנאות רענון שייערכו. כך ששופט לא יוכל לנטוש



 

 

 איגוד הסיוף בישראל 

  580244838עמותה מס' 
 משנה לתחרויות וניקודתקנון 

 

 

8              71-6201תקנון משנה לתחרויות וניקוד  -  -  

 

 

 מנהל תחרות .ב

 לפני מועדה.לפחות שבוע מנהל התחרות יוציא הזמנה לתחרות  .1

מנהל התחרות יתאם עם כל בעלי התפקידים המיועדים לאירוע: מנהל האולם, אחראי התקנה וצוות העובדים, מנהל  .2

 ים, הובלת ציוד, ציוד משרדי, תקינות ציוד... מחשוב, פרס

בהזמנה לתחרות יינתן למשתתפים מירב המידע הנחוץ לתחרות לרבות שיטת התחרות, מועדה מיקומה, אופן ההרשמה.  .3

 ותאריך סגירת ההרשמה.

סגנון גיל מין לפני התחרות תיסגר ההרשמה ומנהל התחרות יפיץ את ההרשמות שהתקבלו.)כמותית לפי  ארבע ימים .4

 אגודות(.רשימת השופטים נציגי אגודות.ו

יפיץ לוח זמנים מעודכן לאור ההרשמות שבוצעו בצרוף רשימת השופטים מטעם האגודות לפני התחרות  שלושה ימים .5

 )רשימת השופטים בתאום עם ועדת התחרויות(. ורשימת השופטים מטעם האיגוד.

 בבוקר התחרות יתקיים תדריך שופטים. .6

המתקיימת באותו יום אחראי מטעם הקבוצה יסדיר התשלומים מול מנהל התחרות. כל וויתור או אי גביה  לפני כל תחרות .7

  יחויב מנהל התחרות עצמו בהפרשים החסרים.

 לאשר מול כל אחראי על קבוצה נוכחות בפועל. .8

 מנהל התחרות יכריז לפני תחילת התחרות על וועדה טכנית אשר תכריע במקרה של מחלוקת. .9

 תחרות יפיץ בתום כל תחרות את תוצאותיה על כל שלביה ו/או ידאג להציגה באתר האיגוד.מנהל ה .10

מנהל התחרות ינחה את מפעיל המחשב לנהל את התחרות בהתאם להחלטתו ויקפיד על רישום השופטים בטופס הקרבות  .11

 והן בתוצאות המופצות. בדוח פעילות שופטים.

ת עם כל התוצאות כל הסיכומים, קבלות, כספים, וכל בעלי התפקידים הן מנהל התחרות יגיש למנהל האיגוד דוח תחרו .12

. כמו כן יארגן רשימת ציוד משרדי נדרש לאירוע הבא, יארגן את כל כנציגי אגודות והן אלו בשכר בתום כל תחרות

 .הציוד החייב תיקון להעברה לתיקון

שתתפים הכרות קצרה עם תקנון זה ויפנה את יקיים למיארגן תדריך רענון לפעילים כולל שופטים לפני התחרות  .13

 הספורטאים להיכרות עם אתר האיגוד.

 

 

 'ראה נספח ב תקן ציודו גילאים (6
 

 

 תקצוב אגודות: סל הספורט, המועצה להסדר הימורים בספורט וכו' (7

ורט הגיעו לשיטת תקנות ואופן חלוקת התקציבים אינם באחריות האיגוד וכן גובה ההקצבה. איגוד הסיוף בתאום עם מנהל הספ

 דרוג קבוצות אותה הוא מדווח למנהל הספורט ולטוטו.

 ההקצבה "סל הספורט" מועברת לאגודה באמצעות: הרשות המקומית, ישירות או באמצעות מרכזי הספורט.

רים בכל ( הספורטאים הבכי3דרוג אגודות לפי איכותן בכל הנוגע לאיגוד הסיוף, יעשה ע"י מס' הנקודות האישיות של שלושת )

 .X 3אחת מהאגודות + ניקוד הקבוצה באליפות ישראל לקבוצות 

 אליפות ישראל קבוצות לבוגרים

 6נקודות, כל מקום כלפי מעלה  48ניקוד הקבוצה באליפות ישראל לקבוצות יהיה כדלקמן: הקבוצה במקום האחרון תצבור 

 לכל כלי ומין.ודות אגודה הנוטלת חלק ביותר מכלי ומין אחד תספרנה הנק נקודות יותר.

 תזכה בניקוד רק בגין הקבוצה הבכירה שלה בלבד. –אגודה אשר באותו כלי ומין הגיעה עם יותר מקבוצה אחת 

 הן תתחלקנה בסכום הנקודות. –זכו שתי קבוצות במיקום זהה 
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 העברות  (8

 .בפגרה ובחודש אפרילתקופת ההעברות לספורטאים בין אגודות 

 
 

 וש הרשמותהרשמת ספורטאים וחיד (9

  הרשמת ספורטאים כל העונה וחידוש כרטיסי שחקן לקראת עונה חדשה על פי הנוהל הבא.

  בצרוף תשלום מראש של מסי הקבוצה. שיוצאהרשמה תיערך בלעדית באיגוד הסיוף, על גבי טופס ההרשמה  .1

 יהיה חופשי. 15/9/2016ספורטאי אשר לא יחודש עד  מועד חידוש בתקופת הפגרה. .2

  מורשים לפעול בשם הקבוצה.העל והחתימה בעמותה  יה תגיש בתחילת עונה אישור של מורשכל קבוצ .3

לאיגוד הסיוף יכולים להירשם רק ספורטאים הנוטלים ורשאים ליטול חלק באליפויות אירופה, עולם  .4

ואולימפיאדה. אין זה כולל ספורטאים הרשאים ליטול חלק במסגרת התאחדויות והתארגנויות כגון: 

 ולימפיים, ספיישל אולימפיק וכד'.פארא

. לא תותר השתתפותם באליפויות ישראל נוער כמו כל סייף אחר הרשמת ספורטאים זרים באיגוד הסיוף מותרת .5

 על גבי כרטיס השחקן יצוין "ספורטאי זר". ובוגרים.

ט ואישור על הנפקת כרטיסי שחקן מותנת בכל הסעיפים הנ"ל וכן בהצגת אישור רפואי מקורי ע"פ חוק הספור .6

 ביטוח לפחות לפי חוק הספורט.

 

 

 ביטוח ובדיקות רפואיות (10

 החלה על כל האגודות באשר הן היא זו הקבועה בחוק הספורט.  המינימאליתחובת הביטוח  .1

יש להמציא אישור חברת הביטוח עם אישור תנאי זה ופרטי חברת הביטוח, הסוכן וכתובתו באמצעותו בוצע  .2

 הליך. 

מסמך המתיר לאיגוד הסיוף להעביר מעת לעת רשימות שמיות של הספורטאים באגודות  העמותה תחתום על .3

לסוכן הביטוח שלה. באם הרשימות מכילות ספורטאים בלתי מבוטחים, חברת הביטוח מחויבת לבטחם והאגודה 

 מתחייבת לממנם.

 בדיקות רפואיות נדרשות על פי חוק הספורט. .4

 גות ו/או התניות.לא יתקבלו בדיקות עם הגבלות ו/או הש .5

 אפוטרופסו./או עפ"י חוק הספורט בדיווח. חובת הדיווח חלה על הספורטאי ו מחויבכל שינוי במצב הבריאות  .6

התחרות בתקופת הריון ואחריו מחייב הודעה מיידית לאיגוד אשר אימץ את חוות הדעת של המח' הרפואית  .7

  שליד הועד האולימפי הישראלי בנושא.

 תיק עזרה ראשונה בתחרות בתכולה לפחות לפי תקנות עזרה ראשונה של חוק הספורט.ב מחויבתכל אגודה  .8

 בערכת החייאה בתחרות לפי תקנות עזרה ראשונה של חוק הספורט. מחויבאיגוד הסיוף  .9
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 עלויות ותעריפים  (11
 בכל מקרה בו יש הבדל בין הטבלאות של ההתאחדות האירופאית או העולמית, העדכון שלהם קובע.

 סכום מועד תשלום יפי תשלוםסע

חידוש או רישום  עם הגשת טופס ההרשמהומעלה,  13גיל  .1

  2005, שנתון כרטיס שחקן

  ₪ 80.00 עם הגשת טופס ההרשמה

  ₪ 0.00  כולל,  12עד גיל  .2

לפני הגשת חידוש או רישום כרטיסי     ה שנתייםאגודסי ימ .3

אגודה שחקן, עם הגשת טופס ההרשמה. 

 הראשונה פטורה. בהרשמתה בשנתה

700.00 ₪  

 ₪ 0.00  ה בהקפאהאגודמיסי  .4

  ₪ 1000.00 עם הגשת הבקשה בקשה לשינוי מועד תחרות .5

  ₪ 0.00  (מסיי קבוצה שנתיים) דמי רישום אגודה חדשה .6

  ₪ 0.00  טופס הסגר .7

  ₪ 0.00  טופס שחרור קטין .8

  ₪ 0.00  טופס שחרור, העברה .9

י ההתאחדות לספורט( אגרה לבית דין עליון )נקבע ע" .10

 הסכום הידוע לנו עתה

  ₪ 2000.00 לפני ההגשה

אגרה בוררויות )נקבע ע"י ההתאחדות לספורט( הסכום  .11

 הידוע לנו עתה

  ₪ 2000.00 לפני ההגשה

 ₪ 500.00  תחרותליחד עם טופס ההרשמה  תשלום בהעדר שופט מוסמך .12

  ₪ 700.00 תחרותב יחד עם טופס ההרשמה תשלום בהעדר שופט שנרשם ולא הגיע .13

  ₪ 100.00 יחד עם טופס ההרשמה בתחרות אי התייצבות עם תיק עזרה ראשונה תיקני .14

דמי השתתפות בתחרות יחיד בהרשמה מוקדמת במועד  .15

 הנקוב בתקנות מי שלא יגיע דמי ההרשמה לא יוחזרו.
שבוע  תחרותליחד עם טופס ההרשמה 

 לפני התחרות

40.00 ₪  

יחיד בהרשמה שלא בהרשמה דמי השתתפות בתחרות  .16

 במועד הנקוב בתקנותמוקדמת 
  ₪ 60.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה 

שבוע  תחרותליחד עם טופס ההרשמה  דמי השתתפות בתחרות קב' .17

 לפני התחרות

160.00 ₪  

  ₪ 240.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  דמי השתתפות בתחרות קב' .18

 ₪ 100.00 קנס לאגודה ישולם תוך שבוע הבתיםספורטאי שנרשם ולא בוטל לפני הנפקת  .19

 ₪ 300.00 יחד עם הגשת הערעור )על ערעור קנטרני( ערעור בתחרות .20

לאחר כולל קדטים ילדים עד שכר שופטים בתחרויות  .21

 קיבלו כתב מינוי לתחרות. השכר ברוטו.ש

 250.00 ₪  

קיבלו כתב ששכר שופטים בתחרויות נוער ובוגרים לאחר  .22

 ת. השכר ברוטו.מינוי לתחרו

 400.00 ₪  

קיבלו ששכר שופטים בתחרויות בינלאומיות בארץ ובחו"ל  .23

 כתב מינוי לתחרות. השכר ברוטו.

 500.00 ₪  

שכר בעלי תפקידים מקצועיים: מנהל תחרות, מנהל טכני,  .24

 השכר ברוטו.. מנהל מחשוב, טכנאי, אחראי שופטים

 500.00 ₪  

ידוש כרטיס לפני ההרשמה לתחרות ח  CEE כרטיס שחקן, פעיל אירופה .25

 הראשונה לעונה

75.00 ₪  

חידוש כרטיס לפני ההרשמה לתחרות  FIEכרטיס שחקן  .26

 הראשונה לעונה

125.00 ₪  

התעריפים מטה נקבעים ע"י הגופים הבינלאומיים מתוך  .27

 הפרסומים הרשמיים שלהם.

 דמי אקרדיטציה למשל אינם בפרסומים. .28

  

 יורו 20.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  רופאי קדטים בודדיםדמי הרשמה לתחרות סבב אי .29
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 יורו 60.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  דמי הרשמה לתחרות סבב אירופאי קדטים קבוצות .30

 יורו 500.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  אי הצגת שופט סבב אירופאי .31

=40.00+70.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  אליפות אירופה בודדים .32

 יורו 110.00

 יורו 140-400 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  אליפות אירופה קבוצות .33

 יורו 25.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  גביע עולמי לנוער בודדים .34

 יורו 30.00 יחד עם טופס ההרשמה בתחרות בוגרים גביע עולמי בודדים, סטלייט .35

 יורו 60.00 תחרותב יחד עם טופס ההרשמה Aגביע עולמי בוגרים בודדים  .36

 יורו 100.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  GPגביע עולמי בוגרים בודדים  .37

 יורו 150.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  גביע עולמי לנוער קבוצות .38

 יורו 400.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  גביע עולמי לבוגרים קבוצות .39

 יורו 55.00 רותתחביחד עם טופס ההרשמה  אליפות עולם בודדים .40

 יורו 140.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  אליפות עולם קבוצות .41

 יורו 60.00 חודשיים לפני המבחן דמי הרשמה למבחן שיפוט .42

   טבלת קנסות התאחדות עולמית .43
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 טופס אישור קטין למינוי אחראי בתחרות בינלאומית (12
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         ילד בילד ילד בילד ילד בילד  

            

 קדט בקדטים קדט בקדטים קדט בקדטים   קדט בקדטים קדט בקדטים קדט בקדטים קדט

קדט בנוער 

A  קדט בנוערB  קדט בנוערC 

קדט בבוגרים 

D  קדט בנוערE  קדט בנוערF 

קדט בבוגרים 

A 

קדט בבוגרים 

B 

קדט בבוגרים 

C 

קדט בבוגרים 

D 

קדט בבוגרים 

E 

קדט בבוגרים 

F 

 נוער בנוער נוער בנוער     נוער בנוער בנוער נוער נוער בנוער נוער

נוער 

 Aבבוגרים 

נוער בבוגרים 

B 

נוער בבוגרים 

C 

נוער בבוגרים 

D 

נוער בבוגרים 

E 

נוער 

             Fבבוגרים 

 בוגר

בוגרים 

 בבוגרים

בוגרים 

 בבוגרים

בוגרים 

 בבוגרים

בוגרים 

   בבוגרים

בוגרים 

 בבוגרים

בוגרים 

                         בבוגרים

 בארץ תאור

בארץ גביע 

 המדינה

בארץ אליפות 

 סבב אירופאי  סטלייט המדינה

גביע עולם 

A, GP 

ואליפות 

אירופה 

 בארץ אליפות עולם בודדים

בארץ גביע 

 המדינה

בארץ אליפות 

 סטלייט המדינה

גביע עולם 

A, GP 

ואליפות 

אירופה 

 בארץ אליפות עולם בודדים

בארץ גביע 

 המדינה

יפות בארץ אל

 סטלייט המדינה

גביע עולם 

A, GP 

ואליפות 

אירופה 

 אליפות עולם בודדים

טבלאות 

 A B C D   E F G H I   J K L M N O P Q ניקוד

 560% 460% מיוחד 225% 200% 150% 530% 430% מיוחד 225% 175% 125% 500% 400% 250% מיוחד 200% 150% 100% מקום

1 32.00 48.00 64.00 12.00 80.00 128.00 160.00 40.00 56.00 72.00 12.00 137.60 169.60 48.00 64.00 72.00 12.00 147.20 179.20 

2 26.00 39.00 52.00 9.00 65.00 104.00 130.00 32.50 45.50 58.50 9.00 111.80 137.80 39.00 52.00 58.50 9.00 119.60 145.60 

3 20.00 30.00 40.00 6.00 50.00 80.00 100.00 25.00 35.00 45.00 6.00 86.00 106.00 30.00 40.00 45.00 6.00 92.00 112.00 

3 20.00 30.00 40.00 3.00 50.00 80.00 100.00 25.00 35.00 45.00 3.00 86.00 106.00 30.00 40.00 45.00 3.00 92.00 112.00 

5 14.00 21.00 28.00 3.00 35.00 56.00 70.00 17.50 24.50 31.50 3.00 60.20 74.20 21.00 28.00 31.50 3.00 64.40 78.40 

6 14.00 21.00 28.00 3.00 35.00 56.00 70.00 17.50 24.50 31.50 3.00 60.20 74.20 21.00 28.00 31.50 3.00 64.40 78.40 

7 14.00 21.00 28.00 3.00 35.00 56.00 70.00 17.50 24.50 31.50 3.00 60.20 74.20 21.00 28.00 31.50 3.00 64.40 78.40 

8 14.00 21.00 28.00 3.00 35.00 56.00 70.00 17.50 24.50 31.50 3.00 60.20 74.20 21.00 28.00 31.50 3.00 64.40 78.40 

9-16 8.00 12.00 16.00 1.00 20.00 32.00 40.00 10.00 14.00 18.00 1.00 34.40 42.40 12.00 16.00 18.00 1.00 36.80 44.80 

17-32 4.00 6.00 8.00 1.00 10.00 16.00 20.00 5.00 7.00 9.00 1.00 17.20 21.20 6.00 8.00 9.00 1.00 18.40 22.40 

33-64 2.00 3.00 4.00 1.00 5.00 8.00 10.00 2.50 3.50 4.50 1.00 8.60 10.60 3.00 4.00 4.50 1.00 9.20 11.20 

65-96 1.00 1.50 2.00 1.00 2.50 4.00 5.00 1.25 1.75 2.25 1.00 4.30 5.30 1.50 2.00 2.25 1.00 4.60 5.60 

 4.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 סיבוב חמישי

 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 סיבוב רביעי

 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 סיבוב שלישי

 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 סיבוב שני

סיבוב 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ראשון
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 ב'נספח 
 ביגוד מסכה תקן להב להבים, צלחת מס' משתתפים מס' פגיעות הסבר הערות גיל

אולם  6בינואר שלאחר תחילת העונה ימלאו  1מי שב  כל הכלים 9

כפוף למספר המשתתפים ניתן לאחד לשתי  9לא 

 קבוצות הגיל הבאות

 דק' 3פגיעות  4בתים 

דק'  3פעמיים  פגיעות 8הוצאה ישירה 

 4בחרב הפסקה ב 

ולא, ניתן  5מינימום 

לאחד בין המינים. ולא 

ניתן לאחד כלפי 

 מעלה.

 חשמלי-חרב Nכל הכלים  2מידה 

 רומח ודקר רגיל

 רגיל

אולם  9בינואר שלאחר תחילת העונה ימלאו  1מי שב  כל הכלים 11

כפוף למספר המשתתפים ניתן לאחד לקבוצת  11לא 

 הגיל הבאה

 דק' 3פגיעות  4בתים 

דק'  3פעמיים  פגיעות 8הוצאה ישירה 

 4בחרב הפסקה ב 

ולא, ניתן  5מינימום 

לאחד בין המינים. ולא 

ניתן לאחד כלפי 

 .מעלה

 חשמלי-חרב Nכל הכלים  2מידה 

 רומח ודקר רגיל

 רגיל

 11ואר שלאחר תחילת העונה ימלאו בינ 1מי שב  כל הכלים 13

כפוף למספר המשתתפים ניתן לאחד  13אולם לא 

 לקבוצת הגיל הבאה

 דק' 3פגיעות  5בתים 

 3פעמיים  פגיעות 10הוצאה ישירה 

 5דק' בחרב הפסקה ב 

 חשמלי-חרב Nכל הכלים  5מידה  כל מספר משתתפים

 רומח ודקר רגיל

 רגיל

 13תחילת העונה ימלאו  בינואר שלאחר 1מי שב  כל הכלים 15

 15אולם לא 

FIE כל הכלים  5מידה  כל מספר משתתפיםN חשמלי-חרב 

 רומח חשמלי

 דקר רגיל

 רגיל

 13בינואר שלאחר תחילת העונה ימלאו  1מי שב  כל הכלים קדטים/ות

 5 17אולם לא 

FIE דקר וחרב  5מידה  כל מספר משתתפיםN 

 FIEרומח 

 1600חשמלי  רומח

 350חשמלי מ  חרב

 350דקר מ 

350N 

 ומעלה

 13בינואר שלאחר תחילת העונה ימלאו  1מי שב  כל הכלים נוער/ות

  20אולם לא 

FIE דקר וחרב  5מידה  כל מספר משתתפיםN 

 FIEרומח 

 1600חשמלי  רומח

 350חשמלי מ  חרב

 350דקר מ 

350N 

 ומעלה

עתודה עד 

23 

 13 בינואר שלאחר תחילת העונה ימלאו 1מי שב  כל הכלים

 23אולם לא 

FIE דקר וחרב  5מידה  כל מספר משתתפיםN 

 FIEרומח 

 1600חשמלי  רומח

 350חשמלי מ  חרב

 350דקר מ 

800N 

 ומעלה

 Nדקר וחרב  5מידה  כל מספר משתתפים FIE 13בינואר שלאחר תחילת העונה ימלאו  1מי שב  כל הכלים בוגרים/ות

 FIEרומח 

 1600חשמלי  רומח

 350חשמלי מ  חרב

 350דקר מ 

800N 

 ומעלה

 Nדקר וחרב  5מידה  כל מספר משתתפים FIE  כל הכלים ווטרנים

 FIEרומח 

 1600חשמלי  רומח

 350חשמלי מ  חרב

 350דקר מ 

800N 

 ומעלה

   C .F.E    F.I.E תחרויות בינלאומיות בארץ ובחו"ל: בהתאם לתקנות

                                                           

. אין לאיגוד הסיוף התנגדות לספורטאים המעוניינים בכך ועומדים בדרישות, FIEההתאחדות האירופאית מאפשרת לספורטאים בתנאים מסויימים להשתתף מתחת לגיל המוגדר קדטים לחוקי ה 5 
ספורטאים אשר בגין השתתפות זו חלק בתחרויות מהסבב האירופאי ובלבד שלא יתפוס מקום של ספורטאי מקבוצת הגיל התיקנית. כמו כן באם עקב ההשתתפות תחרוג המשלחת ממכסת ה ליטול

 תחוייב שופט, ישא בהוצאות מימון שופט.
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 הבהרות בנושא גיל הספורטאים
 קראת שנת הפעילות.ל 1/1התאריך הקובע הנו ה 

 2008-2011  9ולא מלאו    6מלאו  1/1/17מי שב        9גיל 

 2006-2007  11ולא מלאו   9מלאו  1/1/17מי שב      11גיל 

 2004-2005  13ולא מלאו   11מלאו  1/1/17מי שב      13גיל 

 2003-2002  15ולא מלאו   13מלאו  1/1/17מי שב      15גיל 

 2000-2002  17ולא מלאו   13מלאו  1/1/17מי שב     קדטים 17גיל 

 1997-2002  20ולא מלאו   13מלאו  1/1/17מי שב     נוער 20גיל 

 1994-2002  23ולא מלאו   13מלאו  1/1/17מי שב     עתודה 23גיל 

 2002     13מלאו  1/1/17מי שב      בוגרים

 לאותו אירוע. הווטרניםלפי תקנות     ווטרנים

 


