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

 לשני המינים כאחד. 

 

 2021-22לעונת  תקנון משנה לתחרויות וניקוד

 

 תוכן העניינים 

 . פגרה (1

 . *תקנות הניקוד (2

 . *לאומי ייצוג (3

 . תחרויות בארץ (4

 .קיףבעלי תפקידים: שיפוט, מנהל תחרות, מש (5

 . תקן ציודוניקוד  ילאיםג (6

 "( 4.7.21מבחן איגודים ואגודות טיוטא למלס ת כניסתו לתוקף של ")יבוטל בע . 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

 

 יכומי האיגוד עם הספורט ההישגי. עדכון בהתאם לס יעברו  תקנות אלו * 

 ון גם בלשון נקבה ולהפך. זכר נככל הכתוב בלשון   *
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 תקנון משנה לתחרויות וניקוד 

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

ות נפרדות לנוער ובוגרים, יתכן וגם בתקופת ת פעילעל אף פי כן, עקב אילוצים של תקנות ההתאחדות העולמית המגדירה עונו

אולימפיאדה   –פעילות ושיוכה בהתאם לתקנות ההתאחדות העולמית. )אליפות העולם בוגרים  גדרת ההפגרה תתקיים פעילות. ה

יותראוגוסט  יולי,  לעיתים בחודש  הסוגרת כל עונת פעילות של ההתאחדות העולמית מתקיימת   כת  אשר לכאורה נער  ומאוחר 

 בר ועניין. דפת הפגרה לכל רת תקואין לפעילויות אלו כל השפעה על הגד (ד הסיוףך העונה החדשה של איגובתו

 

 תקנות הניקוד  (2

 עפ"י הניקוד ייקבעו: .1

 הרכבי נבחרות ישראל בגילאים השונים. .א

 דרוג הסייפים/ות בנבחרות ישראל. .ב

 ת לתחרויות בארץ ובחו"ל. והנבחר יהרכב סגל .ג

 .ם לשלטונות צה"לצטייניספורטאים מקביעת  .ד

הל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט, דרוג  רט, מנ דרוג אגודות להקצבות המועצה להסדר ההימורים בספו .ה

 טיפוח ספורטאים צעירים מצטיינים. דרוג ליח' ל(. 7)ראה הערה לפרק  ,אגודות הישג

ייצוג לאומי או לכל עניין אחר ייקבע   .2 מן  יק יסויעי עולם( כשהמועד המדוועות )גבשלושה שבדרוג הספורטאים לצורך 

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

בניקוד   .3 התחרויותהכרה  בלוח  המובנית  הניקוד  טבלת  לפי  בחו"ל  האיגוד   בתחרויות  ע"י  תוגדרנה  אשר  ותחרויות 

   .בדות בלמנוקדכתחרויות 

שצברו.  .4 במקום  תלות  ללא  לניקוד  זכאים  יהיו  לא  ראשון  בסיבוב  נשרו  אשר  נשירה    ספורטאים  הייתה  שלא  במקרה 

 שתתפים ומעלה.הראשונים מקרב המ 80%מנו על אשר נ  מסיבוב ראשון יזכו בניקוד רק ספורטאים

נצבר בתום כל עונה,   .5 יחושבו לתחילתה של כל עונה עו  10%הניקוד אשר   קבת. החישוב בכל קבוצת גיל בנפרדממנו 

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

תחרויות    2  עדיין  בתנאי שלא היו להםבלבד  ת התחרות הראשונה  החולפת ישמש בסיס לדרוג לקראהעונה  המסכם של  

   מקנות ניקוד.

)בענפים בהם יש בתחילת כל עונה תקבע ההנהלה לוח תחרויות בו תיקבענה תחרויות בוגרים מנוקדות:    .םידרוג בוגר .6

העונה הניקוד הגרוע  המקנה ניקוד ועד תום  בארץ  ת  השלישיהחל מהתחרות    תחרויות בוגרים/ות מנוקדות בשנה(  5בלוח  

לתחרויות המוכרות ע"י הוועד האולימפי    ישראליניקוד  .  בארץ  תחרויות בוגרים  4  רק  בסוף העונה תספרנהיותר ימחק.  ב

סייף בנוסף לאליפות א  5אך כאשר מהן תיספרנה רק  והספורט ההישגי למלגות.   ירופה התחרויות הטובות ביותר לכל 

מ    מפיאדה.ואליפות עולם בוגרים או אולי עונה תסומנה התחרויות   5מתוך    4ניקוד מתגלגל    1/9/22החל  בתחילת כל 

 .22-23להחלפות בשנת ס תהיינה הבסי 21-22רויות עונת ת. תח חליפוואילו מ

גיל   .7 לגבי מחיקת תחרות אחת בחלוף  מוכר  .23דרוג  ניקוד לבוגרים )ראה הערה  תחרויות    3ות כל התחרויות המקנות 

ות  תחרוימסומנות כ  ,בחו"ל  23י גיל  סבב אירופאתחרויות בינלאומיות    3. עוד  (23לכה לניקוד בגיל  בוגרים כולל ההש

איגמ הסיוף  טרה של  אירופה  וד  אליפות  אליפות  23גיל  בנוסף  לפחות  ת  23גיל  ישראל  .  בתנאי שהתקיימה  ניקוד  קנה 

 . 23שלושה שבועות לפני אליפות אירופה גיל 

נוער .8 התחרוימוכרות    .דרוג  המקנותכל  לבוגרים   ות  ב  ניקוד  אחת  תחרות  מחיקת  לגבי  הערה  תחרויות   3חלוף  )ראה 

הניקוד הגרוע ביותר בארץ    נוערתחרויות    3בחלוף   .תחרויות נוער בארץ  3בנוסף  .  ער(לניקוד בנו  לכהל ההשבוגרים כול

אך    ם קבוצות.ות לאלו בהן גמסומנות בתוך אירופה בעדיפ  גביע עולמי לנוערניקוד ישראלי יינתן לכל תחרויות    ימחק.

   .נוער פה ואליפות עולםת אירואליפווסף ליותר לכל סייף בנ הטובות ב  התחרויות 3כאשר מהן תיספרנה רק 

קדטים .9 ל  .דרוג  ניקוד  המקנות  התחרויות  וכל  בחלנוערבוגרים  אחת  תחרות  מחיקת  לגבי  הערה  )ראה  תחרויות    3וף  . 

כה לניקוד ל ההשלתחרויות נוער כול  3הערה לגבי מחיקת תחרות אחת בחלוף  בוגרים כולל ההשלכה לניקוד בנוער. ראה  

תחרויות   3ועוד  .  3מתוך    2ן  מהב אירופאי אם מתקיים בארץ(  ת קדטים בארץ )מהן גם סבויותחר  3בנוסף    .בקדטים(

  . אליפות אירופה ואליפות עולם ,בנוסף .מסומנות מראש בלוח התחרויות סבב אירופאי בחו"ל
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 תחרויות בלבד שתייהן תיספרנה. 2היה והתקיימו הנ"ל  9-10ם ילסעיפ

יעשה  . דרוג הספורטאים.23כמו גיל  ,  נפרד לגיל זה גם אליפות ישראל אשר אם תערךג  ה דרולא יהי  .ווטרניםדרוג גיל   .10

 הרלוונטי מתוך דרוג הבוגרים.  לפי חיתוך הספורטאים בשנתון

 . נוספות כמו דרוג קדטים ללא מכפלות .41דרוג גיל  .11

 בלאות הניקוד.לפי ט .12גיל דרוג  .12

 .הניקוד לפי טבלאות .10דרוג גיל  .13

 8ד גיל ע חשיפהאירועי  .14

 ניקוד.א' נספח  "ב.טבלאות הניקוד רצ .15
 

 לאומי  ייצוג (3

ים באופן סדיר ונוטלים  ם ע"י האיגוד רק לספורטאים המתאמנ רישו  תהמחייבוהשתתפות בתחרויות    יאפשר  איגוד הסיוף .1

בפעי האיחלק  ע"י  המאורגנות  הנבחרת    גודלויות  ה  "ןלהל  .תקנון  והאחרים  ראשונה  להשתתףבעדיפות  על    מעוניינים 

 וי בעדיפות לניקוד. בסיס מקום פנ 

 תקנון פעילות הנבחרות

 רותהרכב הנבח.א. 3

 .זימון לנבחרות יתבצע על סמך דרוגבעיקרון, ה •

 משרדי האיגוד. ע"י המאמנים באמצעות   .ות/ספורטאיםלנבחרות בכל כלי, גיל ומין ייזומנו  •

דרוג הספורטאים   בחרות על סמךיבחן הרכב הנ  פברואר ומאי(  חודשים )בתחילת אוקטובר, דצמבר, 3-אחת ל •

 .ויכולותיהם

מני הנבחרת, זאת לאחר ששיתפו את המאמן  וג( יחייב החלטה פה אחד של מאנבחרות )מעבר לדרכל שינוי בהרכב ה •

 .האישי ושוחחו עם הספורטאי/ת ונתנה לו/ה להציג את השגותיו

 

 :התייצבות לאימונים.ב. 3

 .דקות לפני המועד המצוין בהזמנה 15עד חרות ילות הנבהגעה לפע •

 להשתתף באימון ספורטא/ית שאחר/ה לאימון לא יורשה •

 .מהפעילות 80%-חובת נוכחות לפחות ב •

 .לכל אימון יתקיים רישום נוכחות •

 .שעות מראש 24במקרה של היעדרות מאימון, על הספורטאי/ת להודיע למאמן הנבחרת  •

סת  כמבדיקה אם הספורטאי/ת עמד/ה ב האיגוד ותתבצעהדיווח למזכירות   רי, יישלחדלנ הקבסוף החודש אחת לחודש,  •

 .האימונים המחייבת

יקרא הספורטאי לשיחה עם המאמן ומאמנו האישי יעודכן. במידה   –האימונים הנדרשת  במקרה של אי עמידה במכסת •

 .יווהמשיך להחסיר, יורחק מאימוני הנבחרת  וישללו זכויות

 :אשר לא משתייכים לסגל הנבחרת ישללו הזכויות הבאותאי/ת ספורט.ג. 3

 בא צבסטטוס ספורטאי   •

 מלגה  •

  מימון נסיעות לחו"ל •
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 ייצוג בינלאומי  •

 

 :בדקי כושרמ.ד. 3

פעמים בשנה יתקיים מבדק כושר גופני אחיד לכל הספורטאים בנבחרות, קדטים נוער, עתודה   4 –פעם בשלושה חודשים 

  .ובוגרים

 .הנובעות מכך מבדקי כושר ברציפות , יורחק מהנבחרת על כל המשמעויות 2-אשר לא הגיע לטאי ספור

 ספורטאים הגרים בחו"ל.ה. 3

 .חובת השתתפות באליפות ישראל ולפחות בתחרות רשמית מנוקדת נוספת אחת בארץ. )לא פריפריאלית( באותו גיל וכלי •

 .ודה שגובשה ע"י מאמני הנבחרתבת ע"פ תכנית העהשתתפות בתחרויות בינלאומיו •

 .ומעקב פעילות שוטףבשיתוף מאמני הנבחרת ובאישורם. דיווח   ותכנית האימונים של הספורטאים הנ"ל ייקבע •

 הרכב הנבחרות בתחרויות המטרה .ו. 3

 .הרכב הנבחרות ייקבע ע"פ דרוג

 .רק על סמך דרוג –קדטים ונוער  •

 * ת קבוצופה של הרביעי באפשרות החל –בוגרים  •

 .פחות בשליש עליוןלובדירוג הישראלי   5-8הספורטאים המחליפים חייבים להיות במקומות  •

לאחר שיחה של מאמני הנבחרת עם  המקצועיהאישור להחלפה יינתן ע"י  הנהלת האיגוד, לאחר המלצה פה אחד של הצוות 

 .חליפוהמאמן האישי והספורטאי/ית והודיעו לו על כוונתם לה

נהלת  האיגוד אשר תקבל את ה בת לף במקרה וישיג על הקביעה, יזומן יחד עם בא כוחו ומאמן הנבחרת לישי המוח הספורטאי

 ההחלטה הסופית. 

, נוער וקדטים )בתחרויות בינלאומיות  23בוגרים, גיל  –פה ועולם )אישי וקבוצתי( קריטריונים להשתתפות באליפות אירו.ז. 3

 מסומנות(:

מימון סבב   ג היש דרגת

אי, גביע ירופא

 עולם

א.  השתתפות

 רופה עולםאי

א.   מימון

אירופה 

 עולם

 בוגרים 

U23 הערות יםטנוער וקד 

בעדיפות ראשונה.  פרויקטים לפי  A ראשונים 16

ולפי כמות הפעמים  

 שחזר על תוצאה

100% 100% 100%  

בעדיפות שניה ולפי  פרויקטים לפי   B   ראשונים 32

כמות הפעמים שחזר  

 ל תוצאה ע

100% 100% 100%  

 ניםראשו  64

ובלבד שחצי  

 C עליון

בעדיפות שלישית   פרויקטים לפי 

ולפי כמות הפעמים  

 שחזר על תוצאה

100% 75% 50%  

ראשונים  96

ובלבד   בוגרים

 D שחצי עליון

בעדיפות רביעית   פרויקטים לפי 

ולפי כמות הפעמים  

 שחזר על תוצאה

50% 50% 0%  

 סיבובים.   2עבר 

 Eוט בית +נוקאא

מישית  בעדיפות ח פרויקטים לפי 

ים  כמות הפעמ ולפי

השתתפות    

ת מותנית  עצמי
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במימון הוצאות  שחזר על תוצאה

נוספות נלוות 

, הכגון מלוו

  ומאבטח ,שופט

 . בחלק היחסי

לפי ניקוד על  

  בסיס מקום פנוי
F 

 "     פרויקטים לפי 

 

אירופה: .2 עולם/סבב  כוונתו  סייף/ת    גביעי  על  להודיע  עד  חייב  מ  21לנסוע  לפני  התחרות.  יום  לנסיעה  שמנרועד  ו 

 .תקנון נבחרתספורטאים מעבר למכסה המוקצבת לאיגוד הסיוף, תותר ההשתתפות עפ"י 

המלצת    ,. סייגבניקוד, תותר ההשתתפות עפ"י עדיפות  לאיגוד הסיוףרטאים מעבר למכסה המוקצבת  ספו  סיעהו לנ נרשמ .3

 .1המאמן הלאומי לעניין תחרות קבוצתית

בינלא .4 בתחרות  להשתתף  ספורטאי  בכביקש  חייב  עצמי,  במימון  אם  ואף  הייה  ומית  כאילו  ומשמעת  התנהגות  קוד  ל 

 אירוע.ו ראל באותבנבחרת יש ייןספורטאי מן המנ 

קבוצת .5 וגם  בודדים  תחרות  מתקיימת  בו  באירוע  להשתתף  ספורטאי  בחובת  ביקש  ההרשמה  להתנות  האיגוד  יכול  ית, 

 .(ע"ח האיגודתשולם תא דלה ,י. )אף אם המימון הנו עצמיהקבוצתהשתתפות גם באירוע 

עבירת משמע .6 מהווה  אליה,  נרשם  לנסיעה שספורטאי  הצטרפות  עליחיו  תאי  הדינ   הולו  הכל  והים  בינלאומיים  לאומיים 

  את לששאליה שייך הספורטאי  על האגודה    –פיות לאיגוד  וצאות כסנגרמות הכתוצאה מהביטול  במידה ו  .הנוגעים לדבר

 בהוצאות.

י אם השיג לפחות תוצאה לפ  יזכה בהחזר הוצאות נסיעתו  מנוקדות בחו"ל,   ותוין עצמי לתחרכל ספורטאי היוצא במימו .7

תה נסיעה מטעם  טיסה, דמי הרשמה, כלכלה, נסיעות( כנגד הצגת קבלות כאילו הייההחזר כולל:  )  הבאים. עיפי משנה  ס

עקרונות   האיגוד לפי  נסיעה  מעלות  יותר  הסיו  )ולא  איגוד  ותקצוב של  טיסות  למאמנים  ף(אישורי  הוצאות  יוחזרו  לא   .

 תקנון פעילות הנבחרותובתנאי שעמד בקריטריון הימנות על הנבחרת ראה  .אישיים

 קריטריונים הישגיים להחזר הוצאות:

  .ןליובחצי העובלבד שומעלה  16ואשר ישיג מיקום  . בודדיםלנוער, בוגרים,  ים,לקדט :לםעופה ו/או רויאאליפות  .א

ו/או  אליפות   .ב בוגרים  לקדטים,  :עולםאירופה  או    6עד    .קבוצותל  –  לנוער,  וב  8באירופה  שבחצי  בעולם  תנאי 

 העליון. 

 .הראשונים 8ל יל אוהעפודדים ב  – תחרות בודדים בסבב האירופאי קדטים, גביע עולמי לנוער, בוגרים .ג

לנוער,    קבוצותתחרות   .ד עולמי  גביע  והעאו  בסבב  אל  בוגרים  עליון ראשה  8פיל  שבחצי  ובתנאי  בבוגרים  ונים 

בנוער    2ולפחות   עליו  4ניצחונות.  שבחצי  ובתנאי  ולפחות  הראשונים  בקריטריון    .ניצחונות  2ן  שעמד  ובתנאי 

 .הימנות על הנבחרת ראה תקנון פעילות הנבחרות

בעולם .8 או  בארץ  אירוע  בכל  אחר.  או  משלחת,  ראש  מאמן,  מופעל  ספורטאי,  הוא  קיא  קד יו  האיגוד    בלו  אישור  את 

דוח כספי עם   עודף תקציב,החזר  הגוף המממן,    לפי דרישת  דוח מקצועי  –    דו"ח מלא ומפורט כולללהשתתף בו. יגיש  

בכל מקרה לפני במשרדי האיגוד ו לכל המאוחר    ייםשבועיוגשו תוך    דוחות אלו  .וכל המסמכים הנלוויםקבלות מקוריות,  

בהן בתחרויות קדטים   ועדת המשמעת.וא יוכל לצאת לאירוע החדש כמו כן יזומן לל  ח,ו"הדש לא הוג.  דשע חתחילת אירו

לכל המאוחר ובכל על הטוען לניקוד להעביר תוצאות מפורטות תוך שבוע  ,  FIE-צאות מפורטות באתר האין פרסום תו

 מקרה לפני תחילת אירוע חדש.

מלווה,   .9 מאמן,  ספורטאי,  משתתף  ב כח   ינהגכל  משלחת  משך  י  הדד  ועסיבר  ולכל  במשלחת  החברים  כל  עם  ואחווה 

 .. כל משך האירוע כפוף לראש המשלחת או נציגוהאירועים בו משתתפים חברי המשלחת
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שיוסמך על   ת המאמן הממונה ע"י האיגוד כאחראי לאירוע או מיהצבת הספורטאים בתחרויות קבוצתיות בהתאם להוראו .10

ר שהודיע לאח  בתום תחרות היחידים   הידני  לפי עדכון ניקודסיעה ו/או  ת הנ לקראבדרוג    מתוך הרביעייה הראשונהידו.  

 . למזכירות האיגוד

.  רשםלהי, על המשתתף בלבד. ספורטאי אשר אינו עומד בכך לא יורשה  אישי  מצאי מספיק של ציודתקינות ו  אחריות על .11

יועמד   כןו  יגורושבשר נגרמו  ת א צאוונענש ע"י המארגנים בהרחקה עקב כשירות ציוד, ישיב לאיגוד את כל ההו  ,נרשם

 2לוועדת משמעת.

אדם בגיר אשר  את אפוטרופסו החוקי או  השתתף רק אם יש בקבוצה  (, יכול ל18ספורטאי קטין )ברוב העולם הגיל הנו   .12

 .12ראה טופס בסעיף ראשי ת בה הקטינים נמצאים במתחם התחרות עמם, מונה אחראי משלחת אשר ישהה כל הע

לאומי ע .13 קריטר ייצוג  כגון:פ"י  בינלאומיים  אול  יונים  אירופה,  משחקי  הנוער,  ספויאולימפיאדת  רטאים אשר  מפיאדה... 

 ו בקריטריון הבינלאומי. עמד

,  אולימפיאדה ,משחקי אירופהת כמו:  תחרו תלקראית לתחרות לקביעת הספורטאי הזכאי לייצג את ישראל בתחרות אזור .14

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

 .  ומיתחרות בינלאוהרשמתו לתאם עמד בקריטריון איגוד הסיוף להשתתפות  א.

 של הגוף הקובע כגון הוועד האולימפי. אשר עמדו בקריטריוןהיו שניים או יותר  ב.

 , עמד בקריטריון הבינלאומי. יותר אשר עמדו בקריטריוןשניים או היו   ג.    

היו יו  ד.        או    EFCאו    .FIE-כפי שמופיע בטבלאות המי.  הניקוד הבינלאו  ן, עפ"י  תר אשר עמדו בקריטריושניים 

   בהתאם לתחרות.

 ם או יותר בעלי ניקוד זהה, עפ"י הדרוג הישראלי.  יו שנייה ג.

 עמדים.  פגיעות בין המו 15בקרבות עד  3-ותר בעלי ניקוד זהה תתקיים תחרות בשיטת הטוב מו ים אשנייהיו  ד.

 . קובעעד היום האחרון האפשרי לתאריך השיב איגוד הסיוף י .15

 

 תחרויות בארץ  .4

אמנים  חרויות הבינלאומי, יציגו המאחדות העולמית והאירופאית, את לוח התכל עונה, לאחר פרסומי ההת  תחילתלפני   .1

 המקצועיות ותחרויות המטרה להנהלת האיגוד. תכוניותיהםהענפיים את  לאומייםה

הלה על  ץ להנ תמלי  וועדת התחרויותחרויות מטרה,  תחרויות הבינלאומיות המהוות תלת האיגוד את השור הנהלאחר אי .2

 לפני תחילת כל עונה.  ור ההנהלהיובא לאישאשר לוח ה

רק במקרים של: שינוי בתאריך  המאמן הלאומיצת לוח יעשו עפ"י המלנויים ביים. שילוח התחרויות לא יהיה גמיש לשינו .3

ה שא  CEEו  א  FIE-של  לתחרות  האיגודהנוגע  ע"י  בתקנון  ושרה  כמוגדר  עליון  כוח  או  מטרה.  חדות ההתא  כתחרות 

ביטחוני   קורח  או  במדינ העולמית,  הביטחון  רשויות  ע"י  שיוגדר  לשכפי  בבקשה  לאיגוד  פניה  כל  תאה.  שלא ינוי    ריך 

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

הסיוף  יגוד  של א   תחרויות  ,. ותיקרא ועדה טכניתDTחליפה את המושג הבינלאומי  מונה הנהלה המת בארץ ת בכל תחרו .4

יו"ר, מנהל התחרות, הממונהבעל  מביןחברים    3  התמנינ  על  מונה  פוט, המעל השי  י התפקידים הבאים: מנכ"ל האיגוד, 

התחרויות ועדת  יו"ר  הממוחשב,  ל  ,הניהול  מאמנים  שיפוט,  וועדת  איגאומייםיו"ר  הנהלת  חבר  ניגוד   וד,  של  )במקרה 

סמכויות הועדה במקרים בהם הועדה לא ת תחרויות ליטול לידיו את  ר ועדת יו"באחריו  .עניינים החבר יוחלף בחבר אחר(

 לא תיפול הכרעה הנוגדת את החוקה. מקרה בכל  ה.פעל כהלכה לאחר שהתריע בפנית

אגודה המעוניינת לארח תחרות ארצית רשמית של    נוהל ארגון תחרויות.ו  .ותקנותיו  חוק הספורטתחרויות תנוהלנה לפי   .5

שב, תוכנת ניהול תחרויות, מנהל תחרות, מתקן, יוד משרדי, מחזרים הבאים: צשיעמדו לרשותה הע  איגוד הסיוף צריכה

 ה ראשונה תקני לאולמות ספורט. יוד עזרתקני, צציוד 

בתחרות .6 כללית  הכרה  אסיפה  פריפריוקדות  נ מתחרויות    2  לצרכי  אינה  מהן  אחת  איגוד  אליתשאף  של  התחרויות  כל   .

 ל כקבוצות )כולל אליפות היח'( מוכרות לכגון אליפויות    0  ת והן המנוקדות בניקודנוקדוהמ  ןההמוכרות מנוקדות.  הסיוף  

 דבר ועניין. 

 : רוח תחרויות האיגוד במועדוניםיוא פריפריאליות –הל תחרויות אזוריות ונ  .7

 
 .FIEלפי תקנות  לבדיקה ותקין FIEובלבד שהיה ברשותו מראש, כמות ציוד המאושרת ע"י   2
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ם או  עילים, שכירי ת כספית של פטרום תחרות תכניגיש  או פריפריאלית, תרח תחרות איגוד  המבקשת לא  .א. אגודה7

  בתום האירוע לת האירוע. ך הפעלצור הצליחו להשיג מתנדבים, עלויות או שווה ערך עלויות של כל פעולה שהמארגנים

רוט השעות שהוקדשו לאירוע. פרוט כלל  יפורטו שמות הפעילים עם מספרי ת.ז. שלהם ופ  יוגש דוח ביצוע בפועל בו

 ם אף שנתקבל בחינם.רות אולם אילו היה צריך לשלמשל שיווי שכיו בחינם כמו לקבלת ששולמו או שנתההוצאו

הנחוצים והמתחייבים לאירוע   יממן רק את בעלי התפקידים . אגודה המארחת תחרות מנוקדת של האיגוד, האיגוד  .ב7

 חת.ולו על האגודה המארלפי גודלו. יתרת ההוצאות יח

יתה  י.ג. היה והאיגוד נקלע לבעיית חוסר אולם ופנה לאגודה לארח האירוע, האיגוד יממן את מלוא ההוצאות כאילו ה7

 ית. במתקן הב

לש7 המעוניינת  אגודה  לאגודות  .ד.  ציוד,  האול  לש  תגבשותבשלבי  השאלה  הסכם  על  ויחתמו  ערובות  נה  יעמידו 

 .תקיןבמצב   והחזרתולשמירה על הציוד 

יעמידו ערובות לשמירה על הציוד  והשאלה  יחתמו על הסכם    ציוד לצרכי ארגון אירוע  אולש.ה. אגודות המעוניינות ל7

 . והחזרתו במצב תקין

פריפריאלית  ף  י משתתספורטא.  ו.7 נקודת הבתחרות  ספונק  0.1שתתפות של  יצבור  י '.  לצבור  יוכל  לא  מ  רטאי  נק'    0.2ותר 

 . בתחרות מסוג זה

ויות המאורגנות תנאים מוקדמים שלא יפחתו מהתנאים של התחרבמועדון המעוניין לארח תחרות מוכרת של איגוד הסיוף חייב  

  .צרכי אסיפה כלליתא לול טוטולט והספור מנהל לתחרויות מוכרות לצרכי דיווח ה .יותגון תחרולפי נוהל אר ע"י האיגוד ישירות

יגישו במהלך חודש אוגוסטניינ המעו הינם מעוניינים לארגן בתקופה של עד חודש   של כל שנה את התחרויות אשר  ים 

 . וף העונהרגן עד סל יגישו את רשימת התחרויות שהינם מעוניינים לאאפריל כולל. במהלך חודש אפרי

 התחרויות. כל התחרויות הללו ישובצו בלוח  .א

 התעריפים. ות וארגון ראה בטבלת השתתפ עלויות .ב

 
ם האישיים לארגן תחרויות מקומיות, ולאפשר לספורטאים אגודות הספורט בענפימתוך מגמה לעודד את  

ב בתחרויות  חלק  לקחת  תחרויותרבים  נוהל  לחבר  מתבקשים  הנכם  מגוריהם,   לאגודות   מקומיות  אזור 
 מפורט מטה:בלבד שהנוהל יעמוד בתנאים כות שבאחריותכם, והספורט החברות באיגוד או בהתאחד

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

ובעלי כרטיס ספורטבתחרות החים חלק  הספורטאים הלוק   .2 לעונת הם חברי האיגוד  ספורט אי בתוקף 
 הנוכחית. 

אחת     .3 בתחרותמהאגודוכל  המשתתפת  הספורט  לפחות    ת  הספורטאים ספורטאים  10תמנה  למניין   ,
 יילקחו בחשבון ספורטאים שסיימו את התחרות כדין, שתוצאותיהם רשומות בטופס השיפוט.

 שמי של האיגוד. רויות הרבלוח התח התחרות רשומה   .4

 ל, מין וכלי. ו גיאותסייפים מ 5גודה יש מינימום ל אמינימום , שמכ שלוש אגודות   .5

ט רשמי אחראי מטעם האיגוד, שאינו נמנה על אחת האגודות הלוקחות חלק בתחרות נכח שופבתחרות    .6
 המקומית.

וישלחו     .7 האיגוד  מטעם  הרשמי  השופט  ע"י  ייחתמו  השיפוט  מתום טפסי  ימים  שלושה  עד  לאיגוד 
 התחרות.

עד סוף חודש ח באימייל לחתום מטה  שלו והל יש לנתכם. את הנהל התחרות כהבונף סעיפים ללהוסיניתן  
 . 2013נובמבר 

 תודה מראש על שיתוף הפעולה 

 בברכה 

 סגן ראש מינהל הספורט – דודו מלכא
 

י  3לעניין סעיף   יחדיו  גם מספר אגודות אשר  יילקחו בחשבון  20מנו  יילקחו בחשבון   10מעל    ספורטאים ובלבד שלא 

 . , לא תקין(4ם וקבוצה ג' ע 5ב' עם   ספורטאים קבוצה 15עם יע צה א' הגנניח כי קבומאגודה אחת. ) םספורטאי 

 

 .לפני קיומה עם כל הפרטים הנדרשים )דוגמה רצ"ב( שבועלכל תחרות תצא הזמנה לפחות  .8
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לכל מין, גיל    שמות הספורטאים  הרשימה כוללת את.  מועדונים הרשמות לתחרותלפני כל תחרות ישלחו ה  ארבעה ימים .9

 המועדונים יחויבו בעלויות בהתאם.  .ךבוצה להעמיד אם נדרשת לכשם השופט אותו מבקשת הק כמו כן ,סגנון בנפרדו

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

 . תתפותא יוחזרו דמי ההשמועדונו התחייב בגינו, ללא הגיע ספורטאי שנרשם ו  .11

 מסגרת הכמותית.ת העוד נשמריע באחר כל שלא הג ף סייףילניתן להח .12

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

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

התח .15 את  אגודה  שילמה  הכספילא  הבתיםלפני  לתחרות    תוייבויותיה  ימחקו  חלוקת  המשתתפים    הרטאיספו ,  מרשימת 

   משמעת עקב שיבוש התחרות. ותוזמן לוועדת

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

   .חונך-שופטים

 סם. פורה כפי שי סגירת ההרשמחרים עד מועד ת מהרשימת רו את שריא  נציגי האגודותבכל תחרות,  .17

, והשתתפות  ביטוח בתוקף  ,תעודת הסמכה,  תקף  לאחר הצגת אישור רענון עזרה ראשונה  ישום המאמנים באיגוד רקר .18

 .בהשתלמויות שנתיות )ככל שיתקיימו(

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

של איגוד הסיוף עפ"י רמת  ברשותו כל האישורים כחוק. או לחילופין הגביה תהייה ישירות  ויהיו   ןגוף המארע"י הג  כחוק

 .מחויבות האיגוד לעלויות הארגון

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

 לאחר תום התחרות.   שעות 72לא יאוחר מתום הוצאות לאיגוד הכנסות ו סודר שלדו"ח מ  יוגש, פיננסית ויבותמח

בבוגרים,    –  על סייפיהן  הקבוצות  3בודדים או  בהספורטאים הראשונים    8-ל  חות חובה בטקסים של הנהלת התחרותנוכ .21

וקדטים בבודדים  .  נוער  יתהראשונים.    8  –ילדים  לא  אשר  אישורספורטאי/ת  ללא  לטקס  מנהלמוקדם    ייצב  ת / של 

, יורחק מהתחרות, הניקוד עפ"י הישגיו ורל()אין סמכות למנהל התחרות לשחרר מנוכחות שלא מסיבות הרות ג  התחרות

 .בתחרות יישלל

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

ה עם  התחרויות תתקיימנ ובוגרים, נוערלגביע עולמי לנוער. עולמית החוקה ה ייגוד הסיוף עפ"תחרות המקובלת ע"י אה

ה משלב  שניה(  )הזדמנות  המדינה  16-רפסאז'  וגביע  ישראל  אליפות  המשתתפים   ,דבלב  בתחרויות  מספר  אם 

לת להתעלם או  התוכנה שואר התחרו ואם ספורטאים כב.  סייפים ומעלה  16מאפשר להעלות לשלב ההוצאה הישירה  

 .  י מציאותמחויבקב אילוצים אלא אם החליטה הנהלת התחרות אחרת עיפים. לחליף, מחלה

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

הסוף.   עד  יוצא  מב.  המפסיד  מרובי  המש  שתתפיםבתים  המשך,  בלי  עם  או  חלקית  עוליםך  או    ממשיכים   ,כולם 

וג עולים כולם או חלקית מסיבוב לסיבוב ממשיכים  לצורך דר  בי בתיםג. שילוב של מספר סיבו  בנוקאאוט עד הסוף.

ו  א  32-ז' משלב האבמקום נוקאאוט עד הסוף יתקיים נוקאאוט עם רפס  הללו אולם  ד. כל השיטותבנוקאאוט עד הסוף.  

 . 16-אשר יעפילו לשלב הפורטאים ס 16בכך שיהיו  רות עם רפסז' מותניתומעלה. תח 16

 . צותוקבו בודדים שראלהשתתפות באליפות י .24

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

 ישראלי.

  " תחרות קודמת"ף ברק אם כבר השתת  , צותבודדים וקבו  יםובוגר   לנוערלסייף מותר להשתתף באליפות ישראל   .ב

 ומין. גיל, כליבאותו 

אירופה, סבב  , תחרות מסבב  )לא מהתחרויות הפריפריאליות(  ץתחרות מנוקדת באררק    :קודמת"תחרות  "לעניין   .ג

ת אשר רק תחרויו  ,, סייף שגר בחו"ל חייב להשתתף בתחרות מקבילה בחו"לרופה ועולםגביע עולמי, אליפות אי

   זה. ה תוכרנה לענייןאש ואושרו ע"י ההנהלהוגשו מר

 יפות ישראל קבוצות אל .25



 

 

  איגוד הסיוף בישראל
  580244838ותה מס' עמ

 05/09/2021גרסה  – 2021-22 ן משנה לתחרויות וניקודתקנו
 

  

9 

 

 נוער וקדטים. בוגרים

 .בכל מין וכליללא הגבלה  קבוצותר מספתתפות של לכל אגודה תותר הש .א

שת הסייפים הבכירים באגודה  וצות, יחושב עפ"י סכום מיקומם האישי של שלדרוג הקבוצות לאליפות ישראל קבו .ב

למועד   מין וגיל,צובר לעניין זה באותו כלי  ישראלי המתוך הניקוד ה  ,והתייצבו לתחרות  רותומים בטופס התחהרש

ניקוד בגבוה  הממוקם הכי  הספורטאי  יקבלו כולם מיקום של    0יש ניקוד  ורטאים  ספמספר  ול יה  ה  .סגירת הניקוד

תו מין באו(  0)כולל  ניקוד    ף האחרון לו ישמיקום של אחרי הסיי  ואין ניקוד כלל, יקבלספורטאים  ולמספר  . היה  0

וגיל ההקבוצו  .כלי  הניקוד  בעלות  בת  צברונמוך  יותר.  הגבוה  במקום  תוצבנה  קבוצות    יותר  הן מס'  זהה,  ניקוד 

 תוגרלנה לקביעת מיקומן.

 כל אגודה תציג שופט אחד.  .ג

 

 . 41, 21 לדיםי

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

 דטים(.ם, נוער וקישראל קבוצות בוגרי ת ראה )אליפותנוהל דרוג הקבוצו .ב

 יותר.  היל גבוהיותר לקבוצת ג ךגיל נמו משנתון חריגי גיל, ניתן לצרף ספורטאי אחד  .ג

פגיעות   5-ב  14פגיעות. עד גיל    36פגיעות ומצטבר עד    4-ב  12המפגשים יערכו בקרבות מצטברים של: עד גיל   .ד

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

 . לאחר הצבת הקבוצות ודרוגן קבוצה בתוך המועדון ובכללף מקבוצה ללא ניתן להעביר סיי .ה
 אחד.  גודה תציג שופטכל א .ו
 

פן באושל אפוטרופסו כי כל השנה מתאמן  היר חתום  בקבוצה שאינה מאגודתו מותנת בהוצאת תצהשתתפות ספורטאי  

 תחרות הקבוצתית הנ"ל.בבאגודה עמה רוצה ליטול חלק כל שבוע סדיר 
 

 מנהל תחרות  ים: שיפוט,בעלי תפקיד .5
 שיפוט .א

לעניין זה תחרות בגין רישום חמישה ספורטאים ומעלה.  אחד תציב שופטם בודדיכל אגודה/עמותה הנוטלת חלק בתחרות  .1

 יום.  מכלול התחרויות המתקיימות באותו מתחם באותותחשב כל 

השופט .2 השופטים  שם  הה  או  עם  יחד  לתחרות. רשיימסר  בהרש הי  מה  רשמה  ואגודה  המוקדמת  ה  ספורטאים  מה  מספר 

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

חייבת בשופטנדרשה האגודה בשופ כי  נמצא  כל המועמדים לשמש    , חייבת בהצגת שופט.ט אולם בהרשמה המאוחרת 

לכל החובות    מחויב. שופט המועדון  ומנהל הספורט  ת השיפוטר יו"ר וועדתפקיד רק לאחר אישויוכלו לשמש ב  יםכשופט

   כל שופט אחר בתחרות. כמו

 י תחילת התחרות ראה סכום בטבלת תעריפים. לאיגוד לפנ  אגרה תשלם האגודהבגין אי הצגת שופט מוסמך  .3

 .תיורישוי שנ  .באחריות וועדת השיפוטמכת שופטים הס .4

א':   .5 שעובי  , A.B.C  בינלאומיים רמה  הגילנלאומיים  את  ב'  .ברו  לבינלאומי)לאומי(    N  : רמה    : ג' רמה  .  C  מועמדים 

 בים בתחרות.הוועדה יכולה להגביל שופט לשפוט תחרויות לגילאים מסוימים ואף לשל מוסמך.

הש  חונך-שופט .6 ועדת  יו"ר  תחרויות  יפוטמוסמך.  ועדת  יו"ר  להסמיך    או  ש ל  חונךיכול  זכותו  חניכה.  בתקופת  ל  שופט 

שופ  נךחוה ל לשמש  מראש  ניתנה  שהודעה  ובלבד  שופט  החלטת  ולשנות  אחרון  פוסק  ולשני  ט  החניכה  בתקופת  שופט 

 היריבים על המסלול.  

 ועמדו בכל התנאים.תב מינוי מוזמנים של האיגוד. חתמו על חוזה שופטים יזכו בשכר באם קיבלו כ .7

 . עלותוב ויבחיא יוחזר פריט מן הפריטים  ל  לשופטים יושאלו ערכות. אם .8

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

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

 .  FIE-המקובלות ב עלייםם המרשים זאת תותר כניסה בנ ני)במתק בסיס שחור
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י .10 יטוש משמרתו ללא אישור הממונה על השיפוט  נ שופט אשר  נציג אגודה אשר  טוש נ בתחרות, כאילו לא שפט. שופט 

 ו לא הביאה שופט. משמרתו, אגודתו תיקנס כאיל

באופן    מחויבשופט   .11 הספורטאי  וויונישלשפוט  בין  הפליה  ללא  לשופט  םואובייקטיבי,  מונה  בה  כילא    .בתחרות  ל  ישא 

  ידוד לספורטאי כלשהו באירוע.יציג כל סימני עף לא כמאמן, מדריך, בן משפחה או מעודד. לא תפקיד נוס

מומ .12 לשופטים  מועמדים  להנהלה  תמליץ  השיפוט  לועדת  עול  FIE-לצים  אליפויות  מרכזיות:  בוגרים  לתחרויות  נוער  ם 

 יבות הצגת שופט. לחו"ל המחי שלחותעשה כל מאמץ לשלב שופטים במי )כולל אולימפיאדה( וגרנד פרי.

 . אתרבהחוקה והעמדתה לרשות האיגוד עיקרי תרגום  .13

 

 מנהל תחרות  .ב

 לפני מועדה.לפחות שבוע יוציא הזמנה לתחרות  איגוד הסיוף .1

הסיוףאי .2 המיועד  גוד  התפקידים  בעלי  כל  עם  היתאם  וצוות  התקנה  אחראי  האולם,  מנהל  לאירוע:  מנהל עוים  בדים, 

 משרדי, תקינות ציוד.  ציוד, ציוד ובלת מחשוב, פרסים, ה

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

 ירת ההרשמה. ותאריך סג

 בבוקר התחרות יתקיים תדריך שופטים.  .4

. כל וויתור או אי גביה  מנהל התחרותמטעם הקבוצה יסדיר התשלומים מול לפני כל תחרות המתקיימת באותו יום אחראי   .5

   סרים.תחרות עצמו בהפרשים החיחויב מנהל ה

 ראי על קבוצה נוכחות בפועל.לאשר מול כל אח .6

 ילת התחרות על וועדה טכנית אשר תכריע במקרה של מחלוקת.נהל התחרות יכריז לפני תחמ .7

האיגוד   .8 להנהלת  יעביר  המנהל התחרות  כל שלביה,  על  תוצאות התחרות  האיגודאת  את  ת  נהלת  תחרות  כל  בתום  פיץ 

 ציגה באתר האיגוד. כל שלביה ו/או ידאג להתוצאותיה על 

חלטתו ויקפיד על רישום השופטים בטופס הקרבות  לנהל את התחרות בהתאם לה  ל התחרות ינחה את מפעיל המחשב מנה .9

 והן בתוצאות המופצות. בדוח פעילות שופטים. 

הן ם, וכל בעלי התפקידים  כל התוצאות כל הסיכומים, קבלות, כספיח תחרות עם  נהל התחרות יגיש למנהל האיגוד דומ .10

והן   בתום כל תחרותכנציגי אגודות  ציוד משרד . כמו  אלו בשכר  יארגן רשימת  כל כן  יארגן את  נדרש לאירוע הבא,  י 

 .הציוד החייב תיקון להעברה לתיקון

התחרות   .11 תדרלפני  שופטים  יארגן  כולל  לפעילים  רענון  למשתתפי יקיך  את  יים  ויפנה  זה  תקנון  עם  קצרה  הכרות  ם 

 תר האיגוד. ספורטאים להיכרות עם אה

 

 

 'בא'  ראה נספח   תקן ציודוניקוד  גילאים (6
 

 רט, המועצה להסדר הימורים בספורט וכו' וב אגודות: סל הספו תקצ (7

הספורט הגיעו לשיטת  מנהל  כן גובה ההקצבה. איגוד הסיוף בתאום עם  תקנות ואופן חלוקת התקציבים אינם באחריות האיגוד ו

 רט ולטוטו. דווח למנהל הספודרוג קבוצות אותה הוא מ

 ת או באמצעות מרכזי הספורט. שות המקומית, ישירוט" מועברת לאגודה באמצעות: הרההקצבה "סל הספור

בכירים בכל אים ה( הספורט3' הנקודות האישיות של שלושת )דרוג אגודות לפי איכותן בכל הנוגע לאיגוד הסיוף, יעשה ע"י מס

 פירוט להלן: .וצותבליפות ישראל לקאחת מהאגודות + ניקוד הקבוצה בא

 ראל קבוצות לבוגרים אליפות יש
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 12נקודות, כל מקום כלפי מעלה    48לקבוצות יהיה כדלקמן: הקבוצה במקום האחרון תצבור וצה באליפות ישראל ניקוד הקב

 לכל כלי ומין. ד תספרנה הנקודות ין אחאגודה הנוטלת חלק ביותר מכלי ומ  יותר. נקודות

 בכירה שלה בלבד. תזכה בניקוד רק בגין הקבוצה ה  –הגיעה עם יותר מקבוצה אחת אותו כלי ומין אגודה אשר ב

 הן תתחלקנה בסכום הנקודות. –ו שתי קבוצות במיקום זהה  זכ

 ראה הערה לפרק זה. 

 

 העברות   (8

 .אפרילבחודש בפגרה ו ההעברות לספורטאים בין אגודות  תקופת  •

 ט חוק הספורסגר לפי ה •
 

 הרשמת ספורטאים וחידוש הרשמות  (9

   בא.רשמת ספורטאים כל העונה וחידוש כרטיסי שחקן לקראת עונה חדשה על פי הנוהל הה

   בצרוף תשלום של מסי הקבוצה. באתר האיגודבלעדית באיגוד הסיוף, הרשמה תיערך  .1

   יהיה חופשי.ת כל עונה, של תחיל /0915דש עד ספורטאי אשר לא יחו  דוש בתקופת הפגרה.מועד חי .2

  בשם הקבוצה.מורשים לפעול העל והחתימה בעמותה  ית עונה אישור של מורשכל קבוצה תגיש בתחיל .3

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

כולואול זה  אין  הרשאיםימפיאדה.  ספורטאים  התאחדוי  ליטול   ל  במסגרת  כגון: חלק  והתארגנויות  ות 

 יישל אולימפיק וכד'.פאראולימפיים, ספ

מ .5 הסיוף  באיגוד  זרים  ספורטאים  אח  ותרתהרשמת  סייף  כל  ישראל רכמו  באליפויות  השתתפותם  תותר  לא   .

 קן יצוין "ספורטאי זר". על גבי כרטיס השח .ודדים וקבוצותב  ובוגרים 23, נוער

 :םלרישו יםמסמכים נדרש .6

ילום תעודת זהות )לקטין הורה עם ספח הילדים(.  ואית לפי חוק הספורט. צבדיקה רפ  – או חידוש ספורטאי חדש

 . אישור הצטרפות לאיגוד  ,לפי חוק הספורט ר ביטוח. אישוjpgתמונת פספורט בפורמט 

   .את הבדיקות יש להעביר מקור למשרדי האיגוד

 . jpg.057345696 ולקרוא לה לפי תעודת הזהות, לדוגמא:, jpg מטאת תמונת הפספורט יש להעביר בפור

  .חדשים לספורטאים  ושטרם העבירו בפורמט זה יש להעביר עבור ספורטאים קיימים  תמונות

 או לטעון באתר ההרשמה אם וכאשר יתאפשר

 ורטאי לסטטוס פעיל. ל תקין תפתח את הספוכירות האיגוד לכשתתרצה כי הכמז

 

 

 ואיות פרביטוח ובדיקות   (10

 ו הקבועה בחוק הספורט.  האגודות באשר הן היא זהחלה על כל  המינימאליתחובת הביטוח  .1

 אחריות מקצועית וצד ג'. חובה לבטח את כל הספורטאים ובעלי התפקידים גם בביטוח  .2

 ח.  יש להמציא אישור חברת הביטוח עם אישור תנאי זה ופרטי חברת הביטו .3

 . ספורטה בדיקות רפואיות נדרשות על פי חוק .4

 השגות ו/או התניות. בדיקות עם הגבלות ו/או  נהתקבללא ת .5

 עפ"י חוק הספורט בדיווח.  מחויבשינוי במצב הבריאות  כל .6
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ואחר .7 הריון  בתקופת  הרפואית  התחרות  המח'  של  הדעת  חוות  את  אימץ  אשר  לאיגוד  מיידית  הודעה  מחייב  יו 

  י הישראלי בנושא.שליד הועד האולימפ

 ק הספורט. נות עזרה ראשונה של חוה ראשונה בתחרות בתכולה לפחות לפי תקק עזריתב מחויבתכל אגודה  .8

 וק הספורט.בערכת החייאה בתחרות לפי תקנות עזרה ראשונה של ח מחויבאיגוד הסיוף  .9

 

 

 עלויות ותעריפים   (11
 עדכון שלהם קובע. דות האירופאית או העולמית, הבכל מקרה בו יש הבדל בין הטבלאות של ההתאח

 סכום  מועד תשלום סעיפי תשלום 

חידוש או רישום   העם הגשת טופס ההרשמ, ומעלה 13גיל  .1

  2008, שנתון כרטיס שחקן

 ₪  100.00 עם הגשת טופס ההרשמה 

 ₪  50.00  כולל 12עד גיל  .2

לפני הגשת חידוש או רישום כרטיסי      ה שנתיים אגודסי ימ .3

אגודה שחקן, עם הגשת טופס ההרשמה. 

 טורה.הראשונה פ בשנתה בהרשמתה

1000.00 ₪  

 ₪ 0.00  ה בהקפאהאגודמיסי  .4

 ₪  1000.00 עם הגשת הבקשה לשינוי מועד תחרות  בקשה .5

 ₪  300.00  טופס הסגר  .6

 ₪  100.00  טופס שחרור קטין .7

 ₪  100.00  טופס שחרור, העברה  .8

רט(  י ההתאחדות לספוע" רה לבית דין עליון )נקבע אג .9

 הידוע לנו עתה הסכום 

 ₪  2500.00 לפני ההגשה

הסכום  אגרה בוררויות )נקבע ע"י ההתאחדות לספורט(  .10

 הידוע לנו עתה 

 ₪  2500.00 לפני ההגשה

 ₪ 700.00  תחרותלחד עם טופס ההרשמה י תשלום בהעדר שופט מוסמך  .11

 ₪  800.00 תחרותב מהיחד עם טופס ההרש ם ולא הגיעתשלום בהעדר שופט שנרש .12

 ₪  100.00 יחד עם טופס ההרשמה בתחרות י יצבות עם תיק עזרה ראשונה תיקנ אי התי .13

ת בתחרות יחיד בהרשמה מוקדמת במועד  דמי השתתפו .14

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

 ותלפני התחר

70.00  ₪ 

רשמה שלא בהרשמה  יחיד בהת דמי השתתפות בתחרו .15

 במועד הנקוב בתקנותקדמת מו
 ₪  100.00 תחרותבם טופס ההרשמה יחד ע

שבוע  תחרותליחד עם טופס ההרשמה  ת קב' דמי השתתפות בתחרו .16

 לפני התחרות

280.00  ₪ 

 ₪  380.00 תחרותביחד עם טופס ההרשמה  תפות בתחרות קב' דמי השת .17

 ₪ 200.00 וך שבועקנס לאגודה ישולם ת הבתיםקת נפספורטאי שנרשם ולא בוטל לפני ה .18

 ₪ 600.00  חרות אזורית דמי רישוי ת .19

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

לאחר ל כולם דטיקילדים עד שכר שופטים בתחרויות   .21

 קיבלו כתב מינוי לתחרות. השכר ברוטו. ש

 300.00  ₪ 

קיבלו כתב  שר ובוגרים לאחר שכר שופטים בתחרויות נוע .22

 18ם מעל וגיל ינוי לתחרות. השכר ברוטו.מ

 700.00  ₪ 

קיבלו כתב  שגרים לאחר שכר שופטים בתחרויות נוער ובו .23

 18 תחתוגילם מ וי לתחרות. השכר ברוטו.מינ 

 ש"ח 600.00 

קיבלו  ששכר שופטים בתחרויות בינלאומיות בארץ ובחו"ל  .24

 ו.כתב מינוי לתחרות. השכר ברוט

 750.00  ₪ 

 ₪  700.00 הל טכני, עיים: מנהל תחרות, מנ ידים מקצושכר בעלי תפק .25
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 וטו. השכר בר. מנהל מחשוב, טכנאי, אחראי שופטים

מה לתחרות יס לפני ההרשחידוש כרט  EFC רטיס שחקן, פעיל אירופהכ .26

 הראשונה לעונה 

100.00  ₪ 

חידוש כרטיס לפני ההרשמה לתחרות  FIEכרטיס שחקן  .27

 שונה לעונה הרא

125.00  ₪ 

 

 ות בינלאומית ין למינוי אחראי בתחראישור קט טופס (12



 

 

  איגוד הסיוף בישראל
  580244838ותה מס' עמ

 05/09/2021גרסה  – 2021-22 ן משנה לתחרויות וניקודתקנו
 

  

14 

 

 



 

 

  איגוד הסיוף בישראל
  580244838ותה מס' עמ

 05/09/2021גרסה  – 2021-22 ן משנה לתחרויות וניקודתקנו
 

  

15 

 

 ב' נספח 
       בילד  ילד ילד בילד  ילד בילד   

          

 קדט 
קדט  

 בקדטים 
קדט  

 בקדטים 
קדט  

 בקדטים 
קדט  
 טים בקד

קדט  
 בקדטים 

קדט  
 בקדטים 

קדט בנוער  
A 

קדט בנוער  
B 

קדט בנוער  
C 

קדט בנוער  
E 

קדט בנוער  
F 

קדט  
 Aבבוגרים 

קדט  
 Bבבוגרים 

קדט  
 Cבבוגרים 

קדט  
 Eבבוגרים 

קדט  
 Fבבוגרים 

 נוער בנוער  נוער בנוער    בנוער נוער  נוער בנוער  נוער בנוער  נוער 
נוער  

 Aבבוגרים 
נוער  

 Bבבוגרים 
נוער  

 Cוגרים בב
נוער  

 Eבבוגרים 
נוער  

 Fבבוגרים 
          

 23ו בוגר  
בוגרים  
 בבוגרים 

בוגרים  
 גרים בבו 

בוגרים  
 בבוגרים 

 23 
בוגרים  
 בבוגרים 

בוגרים  
 בבוגרים 

                    

 בארץ  תאור 
בארץ גביע  

 המדינה 

ץ  באר
אליפות  
 המדינה 

סבב 
 אירופאי  

גביע עולם  
ואליפות  
אירופה  
 בודדים 

  אליפות 
 עולם

 בארץ 
בארץ גביע  

 המדינה 

בארץ  
אליפות  
 המדינה 

גביע עולם  
ואליפות  
אירופה  
 בודדים 

ת  אליפו 
 עולם

 בארץ 
בארץ גביע  

 המדינה 

בארץ  
אליפות  
 המדינה 

ם  גביע עול
ואליפות  
אירופה  
 בודדים 

אליפות  
 עולם

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

 550% 450% 200% 150% 150% 525% 425% 175% 125% 125% 500% 400% 300% 150% 100% 100% מקום

1 32.00 32.00 48.00 96.00 128.00 160.00 40.00 40.00 56.00 136.00 168.00 48.00 48.00 64.00 144.00 176.00 

2 26.00 26.00 39.00 78.00 104.00 130.00 32.50 32.50 45.50 110.50 136.50 39.00 39.00 52.00 117.00 143.00 

3 20.00 20.00 30.00 60.00 80.00 100.00 25.00 25.00 35.00 85.00 105.00 30.00 30.00 40.00 90.00 110.00 

3 20.00 20.00 30.00 60.00 80.00 100.00 25.00 25.00 35.00 85.00 105.00 30.00 30.00 40.00 90.00 110.00 

5 14.00 14.00 21.00 42.00 56.00 70.00 17.50 17.50 24.50 59.50 73.50 21.00 21.00 28.00 63.00 77.00 

6 14.00 14.00 21.00 42.00 56.00 70.00 17.50 17.50 24.50 59.50 73.50 21.00 21.00 28.00 63.00 77.00 

7 14.00 14.00 21.00 42.00 56.00 70.00 17.50 17.50 24.50 59.50 73.50 21.00 21.00 28.00 63.00 77.00 

8 14.00 14.00 21.00 42.00 56.00 70.00 17.50 17.50 24.50 59.50 73.50 21.00 21.00 28.00 63.00 77.00 

9-16 8.00 8.00 12.00 24.00 32.00 40.00 10.00 10.00 14.00 34.00 42.00 12.00 12.00 16.00 36.00 44.00 

17-32 4.00 4.00 6.00 12.00 16.00 20.00 5.00 5.00 7.00 17.00 21.00 6.00 6.00 8.00 18.00 22.00 

33-64 2.00 2.00 3.00 6.00 8.00 10.00 2.50 2.50 3.50 8.50 10.50 3.00 3.00 4.00 9.00 11.00 

65-96 1.00 1.00 1.50 3.00 4.00 5.00 1.25 1.25 1.75 4.25 5.25 1.50 1.50 2.00 4.50 5.50 

97-128 0.50 0.50 0.75 1.50 2.00 2.50 0.63 0.63 0.88 2.13 2.63 0.75 0.75 1.00 2.25 2.75 

129-256 0.25 0.25 0.38 0.75 1.00 1.25 0.31 0.31 0.44 1.06 1.31 0.38 0.38 0.50 1.13 1.38 

 0.69 0.56 0.00 0.00 0.00 0.66 0.53 0.00 0.00 0.00 0.63 0.50 0.38 0.00 0.00 0.00 י סיבוב שנ

 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 סיבוב ראשון 
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 ב' נספח 
 ביגוד סכה מ תקן להב להבים, צלחת מס' משתתפים  גיעותמס' פ הערות גיל

 דק'  3פגיעות  4בתים  כל הכלים  10 עד

דק'  3פעמיים  פגיעות 8הוצאה ישירה 

 4בחרב הפסקה ב 

ולא, ניתן לאחד בין המינים.  5מינימום 

 מעלה.כלפי  לא ניתן לאחדו

 ,חשמלי-חרב ומעלה  רגילכל הכלים  0מידה 

  חשמלי, רומח

 דקר רגיל 

 ומעלה  רגיל

 דק'  3פגיעות  5בתים  ם כל הכלי 12עד 

דק'   3פעמיים  פגיעות 10רה הוצאה ישי

 4בחרב הפסקה ב 

 ,יחשמל-חרב ומעלה  רגיללים כל הכ 0-3מידה  ולא, ניתן לאחד בין המינים.  5מינימום 

  י,חשמל רומח

 דקר רגיל 

 ומעלה  רגיל

 ,חשמלי-חרב ומעלה  רגילהכלים כל  0-5מידה  ולא, לאחד בין המינים  3מינימום  FIE כל הכלים  14 עד

 רומח חשמלי, 

 דקר רגיל 

 ומעלה  רגיל

 רגיל דקר וחרב  0-5מידה  ולא, לאחד בין המינים  3מינימום  FIE כל הכלים  קדטים/ות 

 מעלה ו FIEרומח 

 N 1600חשמלי  רומח

 ומעלה CE 350חשמלי  חרב

 ומעלה  CE 350מ דקר 

N 350 

FIE  ומעלה 

  ומעלהרגיל חרב ודקר  0-5ה מיד ולא, לאחד בין המינים  3מינימום   FIE כל הכלים  נוער/ות

  FIEמח רו

FIE 1600 FIE 800 

עתודה עד  

23 

 יל רגדקר וחרב  5מידה  ולא, לאחד בין המינים  3מינימום   FIE כל הכלים 

 ומעלה  FIEרומח 

FIE 1600 FIE 800   

 FIE  FIE 1600 FIE 800 5ה מיד ולא, לאחד בין המינים  3מינימום   FIE כל הכלים  בוגרים/ות 
רומח  רגיל דקר וחרב  5מידה  כל מספר משתתפים FIE ים כל הכל ווטרנים

FIE  ומעלה 

FIE FIE  

    .C .F.E    EF.I בחו"ל: בהתאם לתקנותות בינלאומיות בארץ ו תחרוי
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 חרב  רומח ודקר  מידת להב

0 775 765 

2 825 820 

3 850 850 

5 900 880 
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 ת בנושא גיל הספורטאים הבהרו 
 ת שנת הפעילות. ראלק 1/1התאריך הקובע הנו ה 

 

 

 FIEבינלאומי  EFCבינלאומי  עד תון שנ  גיל 

מינימום   6גיל 

 להרשמה

    

9     

10     

12     

14     

     קדטים 

     ר נוע

23     

     בוגרים 

     וטרנים 

פ"י המותר ג לאומי עצולייל מנת לצבור ניקוד תייחס לאפשרויות ההשתתפות ערים בישראל מם נוער ובוג גיל מינימום לקדטי 

וספורטאי העומד בדרוג לא יוכל להשתתף באירוע הרלוונטי לפי הקריטריונים של הגוף המארגן ואז  ה תחרות. אכן יתכןבאות

 ידולג. 


