עדכון אחרון17.11.13 :

תקנון הליגות בקליעה למטרה
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.

א .מטרות הליגה
 .1הפעלת חברי המועדונים ,הרשומים בהתאחדות הקליעה בישראל ,תוך יצירת אתגרים
להעלאת הרמה המקצועית.
 .2יצירת פעילות מתמשכת; במועדונים ,במחוזות ובמישור הארצי  ,לעידוד הקליעה האולימפית
והקליעה הספורטיבית  ,ברמות השונות.
 .3מתן אפשרות לקלעי הנבחרות והסגלים השונים ,להתחרות בארץ ,ברמה הגבוהה ביותר האפשרית,
כהכנה לתחרויות בינלאומיות ,המתקיימות בארץ ובחו"ל.
 .4הבאת הפעילות הספורטיבית בקליעה ,לידיעת הציבור הרחב ,ע"י פרסום תוצאות תחרויות הליגה,
באופן קבוע ,באמצעי התקשורת.

ב .ניהול הליגות
 .1ועדת הספורט של התאחדות הקליעה אחראית להפעלת הליגות.
 .2ועדת הספורט; תבדוק את המהלך התקין של הליגות  ,תטפל בבעיות מנהלתיות ומקצועיות
ותבצע מעקב שוטף של פעילויות הליגות השונות.
 .3מנכ"ל ההתאחדות אחראי לרישום ולמעקב אחר התוצאות של המשתתפים בליגות השונות
ולפרסום התוצאות.
 .4בכל מחזור של ליגה לאומית ,בכל מקצוע שהוא ,מנהל התחרות אחראי להעביר את התוצאות
הבולטות של מחזור הליגה אותו ניהל ,לאיש הקשר לתקשורת ,באותו יום בו התקיימה התחרות.
 .5כל תנאי ו/או הנחיה ,שלא פורשו באופן מיוחד בתקנון זה ,יפורשו לפי חוקת ה.ISSF -
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ג .כללי  -פעילות הליגות

האמור להלן רלבנטי לפעילות של כל הליגות.

 .1במסגרת פעילות הליגות תתקיימנה הליגות הבאות:
א .ליגה לאומית ברובה אויר.
ב .ליגה לאומית באקדח אויר.
ג .ליגה ארצית ברובה אויר.
ד .ליגה ארצית באקדח אויר.
ה .ליגה א' ברובה אויר.
ו.

ליגה א' באקדח אויר.

ז.

ליגה לאומית ברובה  0.22מצב שכיבה.

ח .ליגה לאומית באקדח חופשי.
ט .ליגה ארצית ברובה  0.22מצב שכיבה.
י.

ליגה ארצית באקדח חופשי.

יא .ליגה ארצית ברובה .0.22 - 3X20
יב .ליגה ארצית צלחות חרס סקיט.
יג .ליגה ארצית צלחות חרס טראפ.
להנהלה ,שיקול דעת לקבוע קיום ליגות נוספות ,לפי הצורך והיקף הפעילות של הליגות ,ובלבד
שהחלטות ההנהלה יחולו על תחרויות הליגה מעונת המשחקים שלאחר ההחלטות.
ההנהלה רשאית בהוראות שעה ,שתפורסמנה ,לקבוע מספר שונה של קבוצות בליגות השונות.
 .2בכל הליגות זכאיות להשתתף קבוצות מאגודות ספורט הרשומות בהתאחדות הקליעה בישראל.
 .3בכל ליגה ,למעט בליגה א' בנשק אוויר  ,יכולה להשתתף רק קבוצה אחת מאותו מועדון.
 .4כל קבוצה יכולה להיות מעורבת; הן מגדרית והן גילאית.
 .5בכל הליגות זכאים להשתתף קלעים וקלעיות ,במקצועות הירי השונים ,ללא הבדל גיל ומין.
(נשים/נערות תוכלנה להשתתף במקצועות המיועדים לגברים/נוער בחוקת ה , ISSF -ולהיפך).
 .6בכל הליגות (למעט בצלחות חרס) יעשה רישום הישגים לקבוצות ולקלעים בודדים.
בליגות בצלחות חרס יעשה רישום לקלעים בודדים בלבד.
 .7א.
ב.
ג.
ד.

קבוצה תמנה שלושה ( )3קלעים ,מבין חברי האגודה/המועדון בה הם חברים ,בתנאי שהם
רשומים בהתאחדות הקליעה ,וברשותם כרטיסי שחקן תקפים לעונת הליגה.
קלע שאין בידו כרטיס מתחרה בתוקף לעונה ,לא יוכל להשתתף בליגה.
תוצאות של קלעים ,אשר אינם רשומים בהתאחדות הקליעה ,תפסלנה.
לפני תחילת כל תחרות ,יציג מנהל הקבוצה/נציג הקבוצה את כרטיסי השחקן או תצלומיהם
בפני מנהל התחרות.
2

 .8א .התוצאה הקבוצתית ,בכל מחזור ליגה ,תחושב על-ידי צירוף ההישג האישי של שלושת ()3
חברי הקבוצה.
ב .בליגות לאומית וארצית בנשק אויר ,תוצאות גברים ונוער יומרו לתוצאת  40כדור ע"י הכפלה
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בשני שליש ( )3לצורך הסיכום הקבוצתי.
ג .לצורך הדירוג הקבוצתי הסופי ,תופחת התוצאה הנמוכה ביותר שהשיגו כל חברי הקבוצה,
באחד ממחזורי הליגה.
 .9א .מועדון יכול לשתף ,במהלך שני ( )2מחזורי ליגה ,פחות משלושה ( )3קלעים בקבוצה.
תוצאת הקבוצה ,בהרכב המופחת ,תחשב לצורך רישום התוצאות בחישוב המיקום בליגה.
ב .היה ומועדון לא ישתף שלושה ( )3קלעים ביותר משני ( )2מחזורי ליגה ,תירשם התוצאה
הקבוצתית ,החל מהמחזור השלישי ( )3ואילך " "0ולא ירשם ההישג של הקלעים שירו בפועל.
ג .מועדון ,שלא ישתף שלושה ( )3קלעים בתחרות בליגה הלאומית ,יותר משתי ( )2פעמים  ,יוכל
להמשיך להתחרות בליגה באותה העונה ,אך בסוף העונה ,ירד אוטומטית לליגה הנמוכה.
 .10א .בכל מחזור יוכל להשתתף קלע מאגודה/מועדון ,רק במסגרת ליגה אחת באותו המקצוע
(לאומית ,ארצית ,א').
ב .קלע (למעט קלע צעיר  -ראה התייחסות בסעיף הבא) יכול ,במהלך העונה ,לירות בליגה הגבוהה
מהליגה בה ירה עד אותו מחזור ,אך לא יוכל להמשיך ולירות ,לאחר אותו מחזור ,בליגה
הראשונה (הנמוכה יותר) בה השתתף.
ג .קלע צעיר (קלע שטרם מלאו לו  18שנים בשנה הקלנדרית בה מתקיימת התחרות) יורשה
לחזור ולירות במחזור הבא (ובכל מחזור לאחר מכן) בליגה הראשונה בה השתתף.
 .11לצורך הדירוג האישי הסופי ,תופחת התוצאה הנמוכה ביותר שהשיג הקלע ,באחד ממחזורי הליגה.
 .12קלע אשר יחסיר שני ( )2מחזורים או יותר ,לא ידורג בדירוג האישי של הליגה.
 .13השתתפות אישית בליגה:
א .קלעים אשר אין להם קבוצה המשתתפת בליגה כלשהי ורוצים להשתתף בה ,במסגרת דירוג
הבודדים ,יגישו בקשתם ,באמצעות מנהל האגודה/המועדון ,למנכ"ל ההתאחדות .
ב .מנכ"ל ההתאחדות  ,בשיתוף עם יו"ר וועדת הספורט  ,יחליטו האם לאשר את ההשתתפות.
ג .היה ואושרה הבקשה ,האישור תקף לכל מחזורי הליגה ,באותה עונה.
ד .האישור מקנה לקלע זכות להיות מדורג ,בדירוג האישי ,על כל משמעויותיו ,אולם ,זאת
בתנאי שהקלע אינו יורה ,באותו מקצוע ,בקבוצה בליגה אחרת.
ה .במידה שקלע מוזמן לליגה כלשהי  ,אך יורה ,באותו מקצוע ,גם במסגרת קבוצתית בליגה
אחרת ,הוא ידורג בדירוג בודדים בליגה בה יורה קבוצתו ,ובמקביל ,יבוטל דירוגו בליגה
אליה הוזמן.
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 .14קלעים היוצאים לתחרויות בחו"ל ,במסגרת נבחרת ישראל בקליעה או באישור התאחדות הקליעה,
יורשו ,לירות בחו"ל לצורך מחזור הליגה ,אך ורק בתיאום מראש עם מנכ"ל ההתאחדות.
במקרה זה ,תחשב התוצאה בתחרות ,שמועדה הינו הקרוב ביותר למועד תחרות הליגה ,ובתנאי
שהתקיימה לפני מועד הליגה.
היה וכל התחרויות ,באותו מקצוע ,מתקיימות לאחר מועד הליגה ,אזי תיחשב לצורך הליגה,
התחרות הראשונה שלאחר מועד הליגה.
 .15בעלי תפקידים היוצאים לחו"ל בשליחות ההתאחדות ,יתאמו עם מנכ"ל ההתאחדות  ,טרם
נסיעתם לחו"ל  ,את מועד השלמת מחזור הליגה החסר( .יתכן שהשלמת מחזור הליגה החסר
תתקיים לאחר החזרה מאותה נסיעה).
ההשלמה של מחזור בליגה קליבר זעיר  -תתבצע ביום ו' ,במטווח הרצלייה ,בהשגחת המאמן
האחראי לאימון באותו יום.
ההשלמה של מחזור ליגה בנשק אויר  -תתבצע ביום ו' ,במטווח הרצלייה ,בהשגחת מנהל תחרות,
שיוזמן לכך ,במיוחד ,ע"י המנכ"ל.
 .16א .בכל מחזור ליגה תאושרנה התוצאות ,לאחר בדיקתן ע"י מנכ"ל ההתאחדות.
ב .התוצאות תשובצנה בטבלת ליגה ותופצנה בחוזר לאגודות/למועדונים ולכלי התקשורת.
ג .פרסום התוצאות ,לאמצעי התקשרות ,יעשה אך ורק על-ידי איש הקשר לעיתונות,
ובאחריות מנכ"ל ההתאחדות.
ד .תוצאות אשר יגיעו לאחר פרסום מחזור הליגה ,תפורסמנה במועד מאוחר יותר.
 .17המטרות לרובה ולאקדח תחולקנה ע"י התאחדות הקליעה ,לקראת כל מחזור ליגה ,על-פי
מספר הקבוצות שנרשמו מראש.

ד .סוגי הליגות:


ליגה לאומית (ברובה ובאקדח אויר)
 .1הליגה תמנה עשר ( )10קבוצות.
 .2תחרויות הליגה תתקיימנה במשך חמישה ( )5מחזורים ,בירי כתף אל כתף*.
 .3התחרויות לגברים ולנוער תתקיימנה בתרגיל של  60כדורים.
 .4התחרויות לנשים ולנערות תתקיימנה בתרגיל של  40כדורים.
 .5בקבוצה מעורבת מגדרית  ,חישוב ההישגים של הגברים והנוער ,לצורך התוצאה הקבוצתית ,
2
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יהא ממוצע ההישג של  60כדורים ביחס ל 40-כדורים ע"י הכפלה בשני שליש ( ).

 .6הדירוג האישי הסופי ,יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,בהפרדה למגדרים :גברים+נוער ,
נשים+נערות.

*"כתף אל כתף" – ירי במקצה אחד או מקצים עוקבים באותו יום ובאותו המטווח.



ליגה לאומית בשכיבה
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 .1הליגה תמנה שמונה ( )8קבוצות.
 .2תחרויות הליגה תתקיימנה במשך חמישה ( )5מחזורים ,בירי כתף אל כתף*.
 .3הדירוג האישי הסופי ,יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,בהפרדה למגדרים :גברים+נוער ,
נשים+נערות.



ליגה לאומית באקדח חופשי
 .1הליגה תמנה שמונה ( )8קבוצות.
 .2תחרויות הליגה תתקיימנה במשך חמישה ( )5מחזורים ,בירי כתף אל כתף.
 .3הדירוג האישי הסופי יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,ללא הפרדה בין מין וגיל.



ליגה ארצית ברובה ובאקדח אויר
 .1הליגה תמנה עשר ( )10קבוצות.
 .2תחרויות הליגה תתקיימנה במשך חמישה ( )5מחזורים  -ארבעת ( )4המחזורים הראשונים
יתקיימו במחוזות  ,ואילו המחזור האחרון יתקיים בירי כתף אל כתף ,במטווח האולימפי.
 .3התחרויות לגברים ולנוער תתקיימנה בתרגיל של  60כדורים.
 .4התחרויות לנשים ולנערות תתקיימנה בתרגיל של  40כדורים.
 .5בקבוצה מעורבת מגדרית  ,חישוב ההישגים של הגברים והנוער ,לצורך התוצאה הקבוצתית ,
2
3

יהא ממוצע ההישג של  60כדורים ביחס ל 40-כדורים ע"י הכפלה בשני שליש ( ).

 .6הדירוג האישי הסופי ,יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,בהפרדה למגדרים :גברים+נוער ,
נשים+נערות.



ליגה א' בנשק אויר
 .1הליגה תמנה קבוצות בהתאם להרשמה (אין הגבלה על מספר הקבוצות בליגה).
 .2הליגה תהיה בת שישה ( )6מחזורים .כל המחזורים יתקיימו במסגרת המועדונים.
 .3התחרויות תהיינה ,הן לגברים והן לנשים ,בתרגיל של  40כדורים.
 .4הדירוג האישי הסופי ,יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,בהפרדה למגדרים :גברים+נוער ,
נשים+נערות.



ליגה ארצית ברובה  60שכיבה
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 .1הליגה תתקיים בחמישה ( )5מחזורים במחוזות.
 .2התחרות היא על מטרת "שישיות".
 .3הדירוג האישי הסופי יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,ללא הפרדה בין מין וגיל.


ליגה ארצית באקדח חופשי
 .1הליגה תתקיים בחמישה ( )5מחזורים במחוזות.
 .2התחרות היא על מטרות נייר לאקדח חופשי.
 .3הדירוג האישי הסופי יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,ללא הפרדה בין מין וגיל.



ליגה ארצית ב3X20 -
 .1תחרויות הליגה תתקיימנה במשך חמישה ( )5מחזורים ,בירי כתף אל כתף.
 .2הליגה תמנה עד שמונה ( )8קבוצות.
 .3הדירוג האישי הסופי ,יקבע מתוך כלל המשתתפים בליגה ,בהפרדה למגדרים :גברים+נוער ,
נשים+נערות.



ליגה בטראפ
 .1הליגה תתקיים בארבעה ( )4או חמישה ( )5מחזורים ,בכפוף להמלצת ועדת צלחות חרס ואישור
ההנהלה ,בזמן הכנת התכנית שנתית.
 .2מיקום תחרויות הליגה ושעת התחלת התחרות יקבעו מראש בתחילת העונה.
 .3התחרות תמנה  50צלחות .במקרה שהתוצאה ,בתום הירי ל 50 -צלחות ,תהיה גבוהה מספיק על
מנת להשיג שיא ישראלי או קריטריון לסגלים ,יורשה הקלע להשלים ירי ל 125 -צלחות.
רק תוצאה של  125צלחות (תרגיל מלא) תוכר לקריטריון או לשיא ישראל ,וזאת בתנאי
שהתחרות תנוהל ע"י שופט בכיר .לצורך התוצאה לליגה יחשבו  50הצלחות הראשונות.
 .4הוועדה המקצועית לצלחות חרס ,בתאום עם המנכ"ל ,תהיה רשאית לשנות את מועדי
התחרויות ומיקומן ,בהודעה מראש ובכתב .ההודעה תינתן לראשי המועדונים שבועיים לפחות
לפני מועד התחרות הקבועה או התחרות המחליפה ,לפי המוקדם מבין השניים.



ליגה בסקיט
 .1הליגה תתקיים בארבעה ( )4או חמישה ( )5מחזורים ,בכפוף להמלצת ועדת צלחות חרס ואישור
ההנהלה בזמן הכנת התכנית שנתית.
 .2מיקום תחרויות הליגה ושעת התחלת התחרות יקבעו מראש בתחילת העונה.
 .3התחרות תמנה  50צלחות .במקרה שהתוצאה ,בתום הירי ל 50 -צלחות ,תהיה גבוהה מספיק
על מנת להשיג שיא ישראלי או קריטריון לסגלים ,יורשה הקלע להשלים ירי ל 125 -צלחות.
רק תוצאה של  125צלחות (תרגיל מלא) תוכר לקריטריון או לשיא ישראל ,וזאת בתנאי
שהתחרות תנוהל ע"י שופט בכיר .לצורך התוצאה לליגה יחשבו  50הצלחות הראשונות.
 .4הוועדה המקצועית לצלחות חרס ,בתאום עם המנכ"ל ,תהיה רשאית לשנות את מועדי
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התחרויות ומיקומן ,בהודעה מראש ובכתב .ההודעה תינתן לראשי המועדונים שבועיים לפחות
לפני מועד התחרות הקבועה או התחרות המחליפה ,לפי המוקדם מבין השניים.

ה .ביצוע הירי:
* בכל מקצועות האקדח הניקוד תמיד שלם ולא עשרוני.
 )1ברובה אויר ליגה לאומית  -כדור אחד ( )1למטרה .ניקוד עשרוני.
 )2ברובה אויר ליגה ארצית  -כדור אחד ( )1למטרה .ניקוד שלם.
 )3באקדח אויר ליגה לאומית  -שני ( )2כדורים למטרה.
 )4ברובה אויר ליגה א'  2 -כדורים למטרה  .ניקוד שלם.
 )5באקדח אויר ליגה ארצית וליגה א'  5 -כדורים למטרה .
 )6רובה  60שכיבה ליגה ארצית  5 -כדורים על כל תו-כיוון  20 ,כדורים למטרת "שישיה".
ניקוד שלם.
 )7רובה  60שכיבה ליגה לאומית  -מטרות אלקטרוניות .ניקוד עשרוני.
 )8אקדח חופשי ליגה לאומית  -מטרות אלקטרוניות.
 )9אקדח חופשי ליגה ארצית  20 -כדורים למטרה.
 )10רובה  3X20ליגה ארצית  -מטרות אלקטרוניות.

ו.

זמני הירי:
 .1רובה ואקדח אויר  60כדור מטרות נייר (ליגה ארצית)  1 -שעה ו 45-דקות.
 .2רובה ואקדח אויר  60כדור מטרות נייר (ליגה לאומית)  15 -דקות אכוונים  +שעה וחצי.
 .3רובה ואקדח אויר  60כדור מטרות אלקטרוניות –  15דקות אכוונים  +שעה ורבע.
 .4רובה ואקדח אויר  40כדור מטרות נייר (ליגה ארצית)  1 -שעה ו 15-דקות.
 .5רובה ואקדח אויר  40כדור מטרות נייר (ליגה לאומית)  15 -דקות אכוונים  +שעה.
 .6רובה ואקדח אויר  40כדור מטרות אלקטרוניות –  15דקות אכוונים  50 +דקות.
 .7רובה  60שכיבה (ליגה לאומית)  15 -דקות אכוונים  50 +דקות.
 .8אקדח חופשי (ליגה לאומית)  15 -דקות אכוונים  +שעה וחצי .
 .9רובה  15 - 3X20דקות אכוונים בכריעה  +שעה ו 45-דקות.
 .10רובה  60שכיבה (ליגה ארצית)  30 -דקות לכל סידרה של  20כדורים (אכוונים חופשי בתחילת
כל סידרה) הירי למניין יבוצע ב 5 -כדורים לכל תו-כיוון.
 .11אקדח חופשי (ליגה ארצית)  -שלוש ( )3סדרות של  20כדור ,כל סידרה על מטרה אחת .
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הסידרה הראשונה ( )1בזמן של  50דקות (כולל אכוונים).
הסדרות השנייה ( )2והשלישית ( )3בזמן של  35דקות לכל סידרה (כולל אכוונים).
מטרת האכוונים תוחלף לאחר הסידרה הראשונה (ירי  20כדור למניין) והיא תשמש מטרת
אכוונים גם לסידרה השנייה ( )2וגם לסידרה השלישית (.)3

ז.

עליות וירידות בליגות:
 .1שתי ( )2הקבוצות האחרונות בליגה הבכירה יותר תרדנה לליגה הנמוכה יותר.
 .2שתי ( )2הקבוצות הראשונות בליגה הנמוכה יותר ,שלמועדון שלהן אין קבוצה בליגה
הבכירה יותר ,תעלנה ליגה.
 .3במידה והקבוצות האמורות לעלות ליגה מדורגות במקום הרביעי ( )4ומטה ,בליגה הנמוכה
יותר ,הקבוצות הנ"ל תתמודדנה ,במבחני עליה ,מול הקבוצות היורדות מהליגה הבכירה
יותר .לצורך כך תתקיים תחרות אחת ,שתיערך במקום ובמועד שייקבע ע"י מנכ"ל
ההתאחדות.
היה וקבוצה תבחר לוותר מראש על השתתפותה במבחני העלייה ,יתקיימו המבחנים בין
הקבוצות הנותרות ,כאמור בסעיף זה.

ח .דמי הרשמה
 .1דמי ההרשמה; ייקבעו מראש על-ידי הנהלת התאחדות הקליעה ,יפורסמו ביחד עם טפסי ההרשמה
לליגות וישולמו במועדים שייקבעו לכך.
 .2מועדון שלא יסדיר את תשלום דמי ההרשמה ,להנחת דעת הנהלת ההתאחדות ,לא יורשה להשתתף
בליגה.

ט .שיפוט
 .1א .התחרויות תנוהלנה על פי החוקה הבינלאומית בקליעה ( ISSFבשינויים המתאימים).
ב .ועדת השיפוט תפרסם ההנחיות למנהלי התחרות ולשופטים בעניין ניהול התחרויות,
זמני הירי וענייני שיפוט נוספים.
 .2השיפוט יעשה ע"י שופטים מוסמכים ,שישובצו מטעם התאחדות הקליעה ,באחריות ועדת השיפוט
ומזכירת ההתאחדות ,ואחריותם לשיבוץ  -בסדר זה.
 .3בצלחות חרס (סקיט וטראפ)  -כיוון המכונות ייעשה ע"י חברי הועדה מקצועית לצלחות חרס בלבד.
 .4רישום התוצאות יעשה על גבי טופסי השיפוט ,המוכרים ע"י ההתאחדות.

י.

שליחת תוצאות למשרד ההתאחדות:

 .1התוצאות יועברו בפקס למשרדי התאחדות הקליעה בישראל –  ,09-9564297ולאיש הקשר
לעיתונות בהקדם האפשרי .אפשר לשלוח את התוצאות ,כקובץ בדואר האלקטרוני,
למשרדי התאחדות הקליעה:


בליגה הארצית – תוך  3ימים ממועד סיום מחזור הליגה.



בליגה א' – תוך  7ימים ממועד סיום מחזור הליגה.

 .2את התוצאות יש להגיש על הטופס המקורי של התחרות המתאימה ,באחריות מנהל התחרות.
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 .3בנוסף לטופסי התוצאות ,מנהל התחרות ימלא דו"ח מנהל תחרות ויעבירו למשרדי ההתאחדות.

יא .ערעורים
 .1בליגות שנורות כתף אל כתף ,הערעורים יטופלו לפי חוקת הקליעה הבינלאומית.
 .2בליגות שאינן נורות כתף אל כתף ,ועדת השיפוט תשמש כוועדת ערעורים.
 .3ערעורים במקצועות רובה/אקדח אויר ,רובה/אקדח זעיר ,יוגשו בכתב ,למנכ"ל ההתאחדות,
תוך שבעה ( )7ימים ממועד פרסום תוצאות הליגה.
 .4ועדת הערעורים תדון בערעורים ,תוך עשרה ( )10ימים ,מיום הגעת הערעור אל משרדי התאחדות
הקליעה.
 .5במקצועות צלחות חרס ,הוועדה המקצועית לצלחות חרס תשמש כוועדת ערעורים ,בתנאי שנוכחים
לפחות שניים ( )2מחברי הוועדה המקצועית לצלחות חרס ,ובנוסף אליהם השופט הראשי באותה
תחרות .את הערעורים יש להגיש ,בכתב ,עד סיום התחרות.
 .6ההחלטות של ועדות הערעורים הינן סופיות.

יב .תוצאות הליגה  -קריטריון לחברות בסגל נבחרת ישראל
 .1תוצאות בנשק אויר אשר יושגו במסגרת הליגה הלאומית (בכל המחזורים) ובמסגרת הליגה
הארצית (במחזורים המתקיימים בירי כתף אל כתף) ,בין על-ידי משתתפים ובין על-ידי מוזמנים,
תוכרנה לצורך קריטריון לסגל נבחרת ישראל.
תוצאות בליגות ו/או במחזורים אחרים לא תוכרנה לצורך קריטריון לנבחרת ישראל.
 .2תוצאות בליגות  0.22תוכרנה לצורך קריטריון לסגל נבחרת.
 .3רק תוצאות ליגה לאומית וליגה  3X20תוכרנה לקריטריון סגל א' .תוצאות אחרות תוכרנה אך ורק
לקריטריון סגל ב' (הכל בכפוף לשיקול דעת ההנהלה לשנות את קביעות הסגלים השונים).
 .4הקריטריונים לסגלי הנבחרת ,ייקבעו מדי שנה בתחילת העונה ,ע"י הנהלת התאחדות הקליעה,
בהתחשב בהמלצות ועדת הספורט.

יג .הכרה בשיאי ישראל במסגרת הליגות השונות
ראה תקנון ההכרה בשיאי ישראל.

יד .פרסים
 .1בכל הליגות יחולקו פרסים לשלוש ( )3הקבוצות הראשונות ולשלושת ( )3הבודדים הראשונים,
על פי הקטגוריות השונות.
 .2ההנהלה רשאית לקבוע ,כי יחולקו פרסים לבודדים ,על-פי קטגוריות מגדריות שונות ,במסגרת
הוראת שעה ,שתישאר בתוקף כל עוד לא נאמר בה אחרת ולא תשונה.
 .3במקרה של שוויון בתוצאות ,יבוצע שובר שוויון באופן הבא:
א .היתרון יוענק לקבוצה/ספורטאי אשר תוצאת המחזור הנמוכה ביותר שלה/ו (ואשר הוסרה
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מהמניין הכללי) היא הגבוהה יותר ,מבין שתי הקבוצות/שני הקלעים.
ב .אם עדיין קיים שוויון ,היתרון יוענק לקבוצה/לקלע אשר במחזור האחרון (הנחשב למניין
הליגה) השיגה/השיג תוצאה גבוהה יותר.

טו .תוקף התקנון ושינויו
 .1ההנהלה רשאית לשנות את התקנון ,ברוב רגיל ,ובלבד שאף שינוי לא יהיה רטרואקטיבי ולא יחול
על ליגה בה התקיים כבר מחזור אחד באותה עונה.
 .2על אף האמור לעיל ,ההנהלה רשאית לקבוע ועדת ערעורים אחרת ,במקום הקבוע בתקנון,
והחלטתה תחול מיידית וכן על כל ערעור תלוי ועומד.
 .3תוקפו של תקנון זה מיום .1.10.2013
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