אחידות בשיפוט
סדר הפעולות של מנהל תחרות וצוות השיפוט
בתחרויות של התאחדות הקליעה
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מנהל תחרות וצוות השיפוט חייבים להגיע למטווח כשעה לפני התחרות .
על מנהל התחרות לחלק תפקידים לצוות השיפוט לקראת התחרות:
א .לבדוק את תקינות המתקנים  -תאורה ,פעילות המתקן וכד'.
ב .לחלק כסאות או ציוד נוסף לעמדות )תלוי בסוג של התחרות( .
ג .במידה שמדובר בתחרות במטווח  50מ'  ,יש לוודא שדגלי הרוח ממוקמים
במקומות הנכונים  .אין לאפשר לקלעים לשנות בעצמם את מיקום הדגלים!
)אלא אם זה נעשה בהרשאת/עזרת שופט( .
ד .בתחרות בנשק אוויר )מטרות נייר( לחלק מטרות  +לכייל את מכונות השיפוט.
בהגעת המתחרים למטווח  ,מנהל התחרות יבצע הגרלת עמדות לפי סוג התחרות .
במידה שמדובר בתחרות בנשק אוויר ,רצוי לבצע הפרדה בין נשים וגברים .
לפני תחילת הירי ,על מנהל התחרות לחלק את קו יורים לאזורים  ,לפי מספר
המתחרים  ,ולהציב בכל אזור מפקח/שופט )ע"פ נוהלי המשרד לביטחון פנים( .
סדר הפקודות וההסברים של מנהל תחרות לקלעים:
א 15" .דקות להתארגנות בעמדה" .
ב" .נא לכבות טלפונים סלולריים" .
ג .כמה דקות לפני תום זמן ההתארגנות ולפני תחילת זמן ההכנה  +האכוונים ,
יש להזכיר למתחרים את כללי ההתנהגות במטווח בזמן התחרות:
 הקנה של הנשק יהיה תמיד מופנה לכיוון המטרות . אין לעזוב את העמדה ללא אישור של שופט . בכל מקרה של עזיבת העמדה  ,הנשק יישאר עם בריח פתוח . אין להחליף בלון גז  ,באמצע התחרות  ,ללא אישור של שופט )נשק אויר(. בסיום התחרות  ,הוצאת הנשק מהעמדה יעשה אך ורק לאחר בדיקת מפקחמטווח )מנהל תחרות  /שופט( .
 כעקרון ,אין להוציא נשק מהעמדה לפני פקודת "הפסק אש" "/סטופ" .בעת תקלה בנשק  ,יש להרים את היד ולא ל"שחק" בנשק "התקול" .
 בכל בעיה/שאלה במהלך הירי  ,יש להרים יד ע"מ ששופט ייגש לקלע .ד .לאחר מכן יש להזכיר לקלעים את שם של התחרות  ,זמני התחרות  ,כמות
הכדורים למניין  ,מספר הכדורים למטרה )נייר( .
בירי על מטרות נייר  -יש לבקש מקלעים למסור כל סדרה של  10כדורים
לשופטים לשיפוט )להניח על הכסא שלידם( .
ה 15 " .דקות זמן הכנה  +ירי אכוונים " -יש אש" " /התחל" " /סטארט"! ".
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"הפסק אש" "/סטופ" !  -החלפת מטרות למניין )תזכורת על כמות
הכדורים שיורים למטרה )נייר(( .
" ___ דקות של תחרות " -יש אש" " /התחל" " /סטארט"! " .
" 10דקות לסיום" .
" 5דקות לסיום" .
"הפסק אש" "/סטופ" ! .

 .6על מנהל התחרות לתת את הפקודות בקול מורם ובצורה סמכותית .
 .7במהלך התחרות על צוות השיפוט לבדוק )לפי יכולתו(:
א .תקינות הביגוד )ע"פ המראה החיצוני לפחות( נעליים  ,מכנסיים .
ב .קוד לבוש )אסור מכנסי ג'ינס( .
ג .גובה המעמד )סטנד( לרובה = בגובה כתפי הקלע במצב ירי של עמידה .
ד .זווית האחזקה של הרובה בזמן שהוא מונח על המעמד  ,מצב זה לא צריך
להפריע לקלעים שליד הקלע )אפשר לבקש מהקלע לקרב אליו את המעמד(.
ה .תקינות קת האקדח  ,תוספות של משקולות ברובה )ע"פ חוקה( .
ו .אין לאפשר למאמנים לתת עזרה לקלעים  ,בקו היורים  ,תוך כדי הירי .
אימון = אסור .יש לאפשר לקלע לצאת אל מאמנו )זאת לאחר שהקלע קיבל
אישור משופט  +ישאיר בריח פתוח( .
ז .קו הירי )אין לדרוך על הקו הצהוב במטווח של  10מ'( וכד' .
 .8כללי התנהגות של מנהל התחרות וצוות השיפוט:
א .על מנהל התחרות והצוות לשמור על קוד לבוש )אין להגיע במכנסי ג'ינס( .
ב .להגיע במדי שופטים )חולצת שיפוט  ,ירכית אדומה( .
ג .אין לפתוח "דיונים" בקו היורים בזמן התחרות )יש חדר שיפוט( .
ד .יש לעזור לקלעים בכל דרך אפשרית ומקובלת )נפילת מטרה ,הזזת מסך וכד'(.
ה .תמיד יש לזכור ,שהשופטים הם חלק בלתי נפרד מהתחרות והם צריכים
לכבד אחד את השני וגם את הקלעים .
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