 25ספטמבר2018 ,

תקנון חתירה בסנונית
 .1מועדים ומקום התחרות:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

יום ו' ,ה , 18/1/2019 -החל מהשעה  8:00ועד .14:00
מועד חילופי  25/1/19 :באותן שעות.
יום ו' ,ה 7/6/19 -החל מהשעה  8:00ועד .14:00
מועד חילופי 13/6/19 :באותן שעות.
מקום התחרות :מרכז לחינוך ימי בחיפה (חוף השקט ,ליד ביה״ח רמב״ם).

 .2זכות ההשתתפות:
 2.1סטודנטים וסטודנטיות הלומדים/ות במוסדות האקדמיים המוכרים במועצה
להשכלה הגבוהה בישראל.
 2.2היקף לימודים מינימלי 4 :שעות אקדמיות בשנת הלימודים בה מתקיימת התחרות.
 2.3בעת ההרשמה חובה להעלות לאתר אישור לימודים רשמי של הסטודנט/ית הכולל שם
וחתימת הגורם המאשר בנוסף לחותמת רשמית של המוסד .אישור הלימודים חייב
להכיל את ההתקדמות בתואר האקדמי לרגע הוצאתו או רישום מפורט של מנהל
התלמידים המוכיח את היקף הלימודים בתואר.
 .3הרשמה:
 3.1תקופת הרישום :מ 1/10/2018 -עד .20/12/2018
 3.2ההרשמה פתוחה על בסיס "כל הקודם זוכה".
 3.3בתחרות חתירה הרישום מוגבל ל 8 -קבוצות.
 3.4הרישום הכללי רישום קבוצה :באתר האינטרנט של היחידה לספורט בטכניון -
 .https://www.asatechnion.co.il/asa%20games.htmlהרישום הכללי כולל :מילוי
פרטי הקבוצה ,פרטי איש הקשר ,תשלום דמי הרישום קבוצתיים ( ,)₪ 250קבלת קוד
קבוצה לרישום האישי.
 3.5הרישום האישי :באתר האינטרנט של היחידה לספורט בטכניון -
 .https://www.asatechnion.co.il/asa%20games.htmlהרישום האישי כולל:
רישום שחקנים/ות בהתאם לתקנון של הענף ,כולל פרטיהם האישיים ,פרטים ליצירת
קשר ,הצהרת בריאות ,הגשת אישור לימודים ותעודת זהות ,תשלום דמי רישום
אישיים (.)₪ 50
 3.6במקרה של ביטול הרשמה בכל שלב ,לא יוחזרו דמי הרשמה הקבוצתיים והאישיים.
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 .4חוקת תחרות – חתירה בסנונית:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

כל קבוצה תהיה מורכבת מ 8 -ספורטאים בלבד 4 ,סטודנטים ו 4 -סטודנטיות
הלומדים באותו מוסד אקדמי.
כל חבר קבוצה חייב להתייצב לטורניר כאשר יש ברשותו כרטיס משתתף.
לא ניתן להחליף שחקן/ית בקבוצה.
קבוצה שלא תתייצב במקום התחרות ותאשר את השתתפותה במזכירות  30ד' לפני
תחילתה לא תורשה להשתתף.
כלי שייט וחגורות הצלה יסופקו למתחרים ע״י הועדה המאורגנת.
מספר מינימלי של קבוצות לקיום התחרות הינו – .4
הועדה המארגנת רשאית לדחות או לבטל את התחרות בהתאם לתנאי מזג האוויר.

 .5שיטת התחרות – חתירה בסנונית:
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

האליפות מורכבת משני טורנירים.
בכל טורניר תשתתפנה עד  8קבוצות בלבד.
התחרות תתקיים בשיטת ״גביע״ ,המפסיד יוצא.
שלב ראשון – ¼ גמר 8 ,קבוצות תחולקנה ל 4 -מקצים בהגרלה (מספר הסופי של
מקצים ומספר הקבוצות בכל מקצה יקבע בהתאם למספר הנרשמים בפועל .בכל
מקרה לא יהיו יותר מ 3 -קבוצות במקצה).
בסיום השלב הראשון 4 ,קבוצות המנצחות בכל מקצה תעפלנה לשלב חצי גמר ,קבוצות
המפסידות תשתתפנה במקצה נוסף לדירוג ( 5-8א-2ג ,2ב-2ד.)2
שלב שני –  1/2גמר 4 :קבוצות תחולקנה לשני מקצים :א – 1ג ,1ב – 1ד .1הקבוצות
המנצחות תעפלנה לשלב הגמר והקבוצות המפסידות תשתתפנה במקצה לדירוג
מקומות .3-4
סיכום האליפות יעשה ע"י חיבור הדירוגים בשני הטורנירים .במקרה של שוויון בדירוג
העדיפות תינתן לקבוצה המדורגת גבוה יותר בתחרות השנייה.
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 .6פרסים:
 6.1בסיום האליפות יתקיים טקס חלוקת הפרסים.
 6.2הזוכים בשלושת המקומות הראשונים יקבלו מדליות מיוחדות ,שאר המשתתפים
יקבלו מדליות השתתפות.
 6.3הקבוצות הזוכות בשלושת המקומות הראשונים בסיכום שני הטורנירים ,יקבלו
פרסים כספיים .סך הפרסים יעמוד על . ₪ 14000
 6.4חלוקת הפרסים הכספיים:
מקום ₪ I – 8000
מקום ₪ II – 4000
מקום ₪ III – 2000
 6.5בסיום התחרות סכום הזכייה יעבור לזוכים בהמחאה על שם איש הקשר בקבוצה,
לכתובת הרשומה בפרטי איש הקשר בעת ההרשמה ,תוך  14ימים ממועד סיום
התחרות.
 .7יצירת קשר:
בוריס בייטמן – מנכ"ל אס"א טכניון – manager.sport@asat.technion.ac.il
נטלי פינקלשטיין – מזכירת אס"א טכניון – sport@asat.technion.ac.il
סבטלנה סטפנוב – מזכירת אס"א טכניון – 04-8293036

בהצלחה לכל המשתתפים!
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