תקנון אליפות ישראל  /הפועל הפתוחה
כל הנאמר בתקנון זה ,נכתב בלשון זכר מטעמי הנוחות בלבד .בכל מקום בו מצוין לשון זכר ,הכוונה גם
ללשון נקבה ,למעט במקומות אשר מצוין בהם או שמובן מהם ,במפורש ,כי הכוונה היא לזכר או לנקבה
בלבד.

 .1קטגוריות מגדר וגיל:
סוגי הקטגוריות בתחרויות התאחדות הקליעה :גברים ,נשים ,נערים ,נערות ,קדטים ,קדטיות ,סניורים,
סניוריות ,סופר סניורים ,סופר סניוריות.
א.

נוערים/נערות – מי שטרם מלאו לו  21שנים בשנה הקלנדרית בה מתקיימת התחרות.

ב.

קדט  -מי שטרם מלאו לו  18שנים בשנה הקלנדרית בה מתקיימת התחרות.

ג.

סניור  -מי שמלאו לו לפחות  50שנים בשנה הקלנדרית בה מתקיימת התחרות.

ד.

סופר סניור  -מי שמלאו לו לפחות  65שנים בשנה הקלנדרית בה מתקיימת התחרות.

 .2מקצועות הירי:
מקצועות הירי והקטגוריות הרלוונטיות בהתאחדות הקליעה:
א.

רובה:
 60שכיבה ברובה זעיר -

גברים ,נשים ,נערים ,נערות.

 3X40ברובה זעיר -

גברים ,נוער ,נשים ,נערות.

רובה אויר  10מטר -

זוגות מעורבים

רובה אוויר  10מטר -

גברים ,נשים ,נערים ,נערות ,קדטים ,קדטיות ,סניורים,
סניוריות ,סופר סניורים ,סופר סניוריות.

ב.

אקדח:
אקדח חופשי  50מטר בקליבר זעיר  -גברים ,נוער
אקדח אוויר  10מטר -

זוגות מעורבים

אקדח אוויר  10מטר -

גברים ,נשים ,נערים ,נערות ,קדטים ,קדטיות ,סניורים,
סניוריות ,סופר סניורים ,סופר סניוריות.

ג.

אקדח ספורט -

נשים ,נערות.

אקדח אש מהירה -

גברים ,נוער.

אקדח סטנדרטי -

גברים ,נוער.

אקדח הצתה מרכזית -

גברים ,נוער.

רובה קשת:
 10מטר -

גברים ,נשים ,נערים ,נערות.
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ד.

צלחות חרס:
טראפ -

גברים ,נוער.

סקיט -

גברים ,נשים ,נערים ,נערות.

 .3קיום התחרויות:
א.

אליפות ישראל/הפועל הפתוחה תתקיים לפי חוקת ה( I.S.S.F-כולל התאמה לישראל -ראה פרוט
בסעיפים הבאים) ועל-פי התוכנית השנתית ,שתופץ לפני תחילת העונה.

ב.

תחרות אישית:
 )1קיום תחרות אישית וחלוקת פרסים אישיים ,בכל המקצועות המפורטים בסעיף  2שלהלן ,מותנית
בהשתתפות של חמישה ( )5קלעים לפחות ,בכל קטגוריה.
 )2כאשר כמות המתחרים ,במקצוע כלשהו ,קטנה מחמישה ( )5קלעים בקטגוריה ,יוענקו תעודות
לשלושת ( )3המתחרים הראשונים עם ציון ההישג בתחרות.
 )3במקרה שישתתפו ,במקצוע כלשהו ,פחות מחמישה ( )5קלעים בקטגוריה ,ניתן לקיים
תחרות אישית ולחלק פרסים אישיים על-ידי איחוד של קטגוריות ,כדלקמן;
נשים  +נערות  ,גברים  +נוער ,קדטים  +קדטיות  ,סניורים  +סניוריות ,סופר סניורים  +סופר
סניוריות.

ג.

תחרות קבוצתית:
 )1קיום תחרות קבוצתית וחלוקת פרסים קבוצתיים ,בכל המקצועות ,מותנית בהשתתפות של שלוש
( )3קבוצות לפחות ,בכל קטגוריה.
 )2כל קבוצה תמנה שלושה ( )3קלעים.
 )3ניתן לבצע תחרות קבוצתית ולחלק פרסים קבוצתיים ,במקצוע כלשהו ,גם אם במסגרת הקבוצה
נעשה איחוד של קטגוריות לפי מגדר (נשים+נערות  /גברים+נוער) ובתנאי שתשתתפנה שלוש ()3
קבוצות.
 )4ניתן לבצע תחרות קבוצתית ולחלק פרסים קבוצתיים ,במקצוע כלשהו ,גם אם הקבוצה מעורבת,
בכל הקטגוריות (מגדר וגיל) ,ובתנאי שתשתתפנה שלוש ( )3קבוצות.
 )5במקצועות המיועדים אך ורק למגדר מסוים (לפי חוקת ה ,)I.S.S.F-לא ניתן יהיה ליצור קבוצה
מעורבת מבחינה מגדרית.
 )6החלפת קלעים בין תחרויות המיון* לתחרות הדירוג** ,תתאפשר רק בקבוצות שעלו אוטומטית
לתחרות הדירוג ,כאשר ניתן להחליף רק קלע אחד ( )1מקלעי הקבוצה המקורית.
 )7משלימי קבוצה  -קלעים אשר לא עלו לתחרות הדירוג ,בדירוג האישי ,אך משתתפים כחלק
מקבוצה .תוצאת קלעים אלה תחשב למניין הקבוצתי בלבד ולא לדירוג האישי.

מושגים חדשים:
*

תחרויות מיון = סיבוב מוקדמות ,חצי גמרElimination ,

**

תחרות דירוג = תחרות גמרQualification ,
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 .4תחרות המיון (סיבוב מוקדמות):
במידה שכמות הנרשמים לתחרות עולה על קיבולת המטווח האולימפי ,תתקיימנה תחרות מיון שלפיהן יקבעו
הקלעים והקבוצות שעולים לתחרות הדירוג.
א.

קריטריונים לעליה לתחרות הדירוג יפורסמו לפחות שבועיים ( 14יום) לפני מועד סיבוב המוקדמות.
הקריטריונים לכמות העולים לתחרות הדירוג ייקבעו לפי הקווים המנחים הבאים:
 )1מחד ,ניצול מירב עמדות הירי במטווח ,ומאידך ,שמירה על העיקרון של ירי "כתף אל כתף" (ירי
באותו המקצה) במקצועות הירי ל 50 -מטר.
 )2הגדרת תוצאת מינימום לכל מקצוע  /קטגוריית גיל ומגדר ,על מנת לשמור על רמה הולמת למעמד.
 )3חמש ( )5הקבוצות הראשונות בתחרויות המיון יעלו אוטומטית לתחרות הדירוג.
 )4כל קבוצה ,מעבר לחמש ( )5הקבוצות הראשונות בתחרויות המיון ,תהיה גם היא זכאית להשתתף
בתחרות הדירוג ,באופן אוטומטי ,בתנאי שכל חברי הקבוצה עלו לתחרות הדירוג בקטגוריה האישית.
נוהל זה יתקיים עד לקבוצה הראשונה שאיננה עומדת בתנאי סף זה ,אף אם קיימת קבוצה המדורגת
נמוך יותר ושכל קלעיה עלו לתחרות הדירוג בקטגוריה האישית.

 .5נוהלי הירי בתחרויות המיון:
 )1תחרויות המיון תערכנה במחוזות ,לפי שיבוץ שיפורסם על ידי התאחדות הקליעה.
 )2שיבוץ המועדונים לירי במטווחים השונים ,יפורסם לפחות שבוע ( )7ימים לפני מועד התחרות.
 )3לא תתקיים תחרות ללא נוכחות שופט שאינו מהעמותה המארחת/מהמועדון המארח.
 )4תחרויות המיון תערכנה תוך שימוש במטרות זהות בכל התחרויות.
 )5החלפת המטרות תבוצע ע"י צוות ניהול התחרות בלבד (למעט בנשק אויר).
 )6כל המטרות שנורו במוקדמות ישמרו במועדון ,לפחות שבוע ( )7ימים לאחר פרסום התוצאות ע"י
ההתאחדות.
 )7ערעורים  -יוגשו למנכ"ל ההתאחדות ,בכתב ,עד שלושה ( )3ימים לאחר פרסום התוצאות.
 )8ועדת השיפוט תדון בערעורים ,ותפרסם החלטתה ,תוך שבוע ימים מקבלת כתב הערעור.

 .6נוהלי הירי בתחרות הדירוג:
 )1תחרות הדירוג תערך במטווח האולימפי.
 )2תחרות הדירוג במקצועות 60 :שכיבה  ,שלושה מצבים גברים ונשים ,אקדח חופשי ,אקדח אש
מהירה ,אקדח סטנדרטי ואקדח ספורט ,תתקיים על מתקנים אלקטרוניים ,ככל שהמתקנים יהיו
תקינים.
 )3באקדח הצתה מרכזית ,יעשה שימוש במטרות נייר ,עם ציון הזמנים באמצעות טיימר או פאקט.
 )4בנשק אויר -יעשה שימוש במטרות נייר:
תחרות דירוג רובה אוויר גברים ,נערים ,נשים ,נערות  60כדור  -בזמן של  1שעה ו 30-דקות  ,ירי
של כדור אחד( )1לכל מטרה.
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תחרות דירוג אקדח אוויר גברים ,נערים ,נשים ,נערות  60כדור  -בזמן של  1שעה ו 30-דקות  ,ירי
של  2כדורים לכל מטרה.
 )5בכל המקצועות האולימפיים יתקיים גמר*** .כמות העולים לגמר תהיה על-פי חוקת הISSF -
(למעט במקרים בהם כמות המשתתפים בתחרות הדירוג נמוכה מחמישה ( )5קלעים).
 )6תחרות הגמר תערך על מטרות אלקטרוניות (ככל שניתן) ,בהתאם לחוקת ה.ISSF-

 .7מהלך התחרויות:
א.

כל תחרות שנערכת בהרצליה (תחרות דירוג) תתחיל בזמן התארגנות של  15דקות ,לאחריו זמן
הכנה ואכוונים נפרד של  15דקות ,שבסיומו יתחיל הירי למניין.

ב.

בכל התחרויות שנערכות במחוזות (תחרויות המיון) לא תהיה הפרדה בין זמן האכוונים והמניין.

ג.

הניקוד במקצועות רובה אויר ורובה  60שכיבה יהיה בנקודות שלמות בתחרויות המיון ,ובניקוד
עשרוני בתחרות הדירוג.

ד.

להלן זמני הירי במקצועות השונים:

 60שכיבה (מטרות נייר " -שישיות"):
שלוש סדרות של  20כדור .זמן הירי לכל סידרה  30דקות (כולל אכוונים).
 60שכיבה (מטרות אלקטרוניות):
ירי רצוף של  60כדור ,בזמן של  50דקות (לא כולל אכוונים).

( 3X40מטרות נייר " -שישיות"):
מצב כריעה  -שתי סדרות של  20כדור ,כל סידרה ב 40 -דקות (כולל אכוונים).
מצב שכיבה  -שתי סדרות של  20כדור ,כל סידרה ב 30 -דקות (כולל אכוונים).
מצב עמידה  -שתי סדרות של  20כדור ,כל סידרה ב 45 -דקות (כולל אכוונים).
תינתן הפסקה של  10דקות בין מצב למצב .זמן זה יימדד מהרגע שבו יהיה מותר לקלע לגעת ברובה.

( 3X40מטרות אלקטרוניות):
ירי רצוף של שלושת המצבים :כריעה ,שכיבה ,ועמידה  40 -כדור בכל מצב ,בזמן כולל
של  165דקות =  2שעות ו 45-דקות ,לכל שלושת המצבים (לא כולל אכוונים בכריעה).

***

תחרות גמר = פיינלFinal ,
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רובה אוויר (מטרות נייר):
 40כדור ,בזמן של  1שעה (לא כולל אכוונים) – בתחרויות המיון.
 60כדור ,בזמן של  1שעה ו 30-דקות (לא כולל אכוונים) – בתחרויות הדירוג.
בתחרויות המיון ובתחרות הדירוג  -כדור אחד ( )1למטרה.
לקדטים/יות תתקיים תחרות דירוג (ללא תחרויות מיון).
לסניורים/יות ולסופר סניורים/יות תתקיים תחרות שנתית אחת בלבד  ,בירי של  40כדור.
אקדח אוויר (מטרות נייר):
 40כדור ,בזמן של  1שעה (לא כולל אכוונים) – בתחרויות המיון.
 60כדור ,בזמן של  1שעה ו 30-דקות (לא כולל אכוונים) – בתחרויות הדירוג.
בתחרויות המיון  5 -כדורים למטרה  ,בתחרות הדירוג 2 -כדורים למטרה.
לקדטים/יות תתקיים תחרות דירוג (ללא תחרויות מיון).
לסניורים/יות ולסופר סניורים/יות תתקיים תחרות שנתית אחת בלבד  ,בירי של  40כדור.
אקדח חופשי (מטרות נייר):
 3סדרות של  20כדור  ,כל סידרה על מטרה אחת .
הסידרה הראשונה בזמן של  50דקות (כולל אכוונים).
הסדרות השנייה והשלישית בזמן של  35דקות (כולל אכוונים).
מטרת האכוונים תוחלף לאחר הסידרה הראשונה (ירי  20כדור למניין) והיא תשמש מטרת אכוונים
גם לסידרה השנייה וגם לסידרה השלישית.

אקדח חופשי (מטרות אלקטרוניות):
 60כדור  ,בזמן של  90דקות = שעה( )1וחצי (לא כולל אכוונים).
אקדח ספורט – לפי חוקת הISSF-
אקדח אש מהירה – לפי חוקת הISSF-
אקדח סטנדרטי – לפי חוקת הISSF-
אקדח הצתה מרכזית – לפי חוקת הISSF-
רובה אויר זוגות מעורבים – לפי חוקת הISSF-
אקדח אויר זוגות מעורבים – לפי חוקת הISSF-

 .8שיבוץ שופטים:
א.

שיבוץ השופטים יבוצע ע"י ועדת השיפוט.
5
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ב.

מזכירות ההתאחדות תוודא עם השופטים את הגעתם לשיפוט ,שלושה ימים לפני התחרות.

ג.

במידה ושופט אינו יכול להגיע לתחרות בה שובץ ,תשבץ מזכירת ההתאחדות שופט מחליף (בדרגה
דומה) ,בתאום עם יו"ר ועדת השיפוט.

 .9הרשמה ודמי רישום
א.

ההרשמות לאליפות ישראל/הפועל הפתוחה תתבצענה בתחילת כל עונה.

ב.

המועד האחרון לרישום ,יפורסם ע"י התאחדות הקליעה ,טרם תחילת כל עונה.

ג.

דמי הרישום יהיו על-פי המחירון העדכני של התאחדות הקליעה.

ד.

על הרשמה מאוחרת יגבה כפל דמי רישום.

 .10ציוד לתחרויות:
א.

מטרות  -המטרות לתחרויות תסופקנה ע"י התאחדות הקליעה (כולל לתחרויות המיון) ,פרט לצלחות
חרס.

ב.

תחמושת  -לא תסופק תחמושת לתחרויות ע"י התאחדות הקליעה.

 .11שובר שוויון (מותאם לישראל):
א.

שובר שוויון בין קבוצות עם תוצאה זהה בתחרויות המיון ,על הזכות לעליה לתחרות הדירוג ,יבוצע לפי
סיכום של  10הכדורים האחרונים של שלושת ( )3חברי הקבוצה (לפי חוקת ה ISSF -הישנה) ,למעט
במקצוע אקדח חופשי ,בו יסוכמו  20הכדורים האחרונים של שלושת ( )3חברי הקבוצה.

ב.

שובר שוויון לבודדים עם תוצאה זהה ,על הזכות לעלות לתחרות הדירוג ,יבוצע לפי תוצאת  10הכדורים
האחרונים (לפי חוקת ה ISSF -הישנה) ,למעט במקצוע אקדח חופשי ,בו יסוכמו  20הכדורים האחרונים
של הקלעים המתמודדים על הזכות לעלות לתחרות הדירוג.

ג.

שובר שוויון בתחרות הדירוג לקבוצות ולבודדים (כשהירי מבוצע על-גבי מטרות אלקטרוניות) יעשה
לפי חוקת הקליעה הבינלאומית החדשה  -שבתוקף מ( 1.1.2013 -לפי כמות הפגיעות ב"עשר הפנימי").

ד.

שובר שוויון בתחרות הדירוג לקבוצות ולבודדים (כשהירי מבוצע על-גבי מטרות נייר) יעשה לפי חוקת
הקליעה הבינלאומית הישנה (לפי סדרות של  10כדורים בניקוד שלם).

ה.

שובר שוויון בגמר ( )Finalיעשה לפי חוקי הISSF-

 .12הכרה בשיאי ישראל
רק תוצאות שהושגו בתחרות הדירוג של אליפות ישראל או של אליפות הפועל הפתוחה יוכרו כשיאי ישראל.
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