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 כללימידע  .1

 אתרי התחרות ותאריכים 1.1

  07/02/2015, תל אביב 3פרפורמנס רוק, ריבל  –מרכז הטיפוס 

  28/02/15 –יד אליהו, תל אביב  3ונגה תל אביב, השלושה  –מרכז הטיפוס 

 21/03/15 , באר שבע4פרפורמנס רוק, העצמאות  –מרכז הטיפוס 

 18/04/15, כפר סבא 16בולדרלנד, התע"ש  -מרכז הטיפוס 

  23/05/15 –, רחובות 10טיפוס אורבני, אופנהיימר  ––מרכז הטיפוס 

 27/06/15 -חיפה ,18יוחנן הסנדלר  בולדר, -מרכז הטיפוס -גמר 
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 תקנון .2

 תנאי השתתפות 2.1

 .חברות במועדון המטפסים הישראלי 

  חתום ע"י ההוריםה אחריותמוטופס ויתור  נעלי טיפוסתשלום, הרשמה,  -ילדים*. 

  (18)גילאי  *תשלום, הרשמה , נעלי טיפוס וחתימה על טופס ויתור מאחריות -בוגרים+ 

 ביום התחרות הראשונה.להוריד את הטופס )נספח למסמך זה( ולהביאו חתום  נא* 

 חוקי התחרות 2.2

 יחולק ביום התחרות( חובה לקרוא את חוקי הפעילות בקיר המארח(. 
 על האחיזות המסומנות. תמסלול יתחיל בהתייצבו 
 .סיום מסלול יהיה בהתייצבות עם שתי הידיים על אחיזת הסיום המסומנת 
  ניסיונות. 7-מוגבלים ל 36-40, מסלולים 35למסלול עד מסלול  תהניסיונופר הגבלה על מסאין 
 כל ניסיון לחבר את המסלול, אין "עבודה" על חלק ממנו. ניסיון הוא 
 מסלול יהיה רשום בתחילתו.ה מספר 
 .פיצ'רים הם חלק בלתי נפרד מהמסלולים 
 נית של הקיר.חל איסור על שימוש בחורים שעל הקיר ובמסגרת החיצו 
 10 לצורך שיכלול הנק' הסופי. והמסלולים הקשים ביותר שכל מטפס טיפס יילקח 
 .יש להגיש את טפסי הניקוד מיד בתום המקצה. טופס שיוגש באיחור לא יתקבל 
 .כל חיבור של מסלול ייחתם ע"י שופט בטופס המתחרה 
 .מומלץ לנקות את אחיזות המסלול בין הניסיונות 
  הכניסה לשטח הטיפוס תינתן למשתתפים בלבד.בזמן התחרות 

 

 ניקוד ותוצאות 2.3

  תחרויות. בארבע מתוך חמשעל מנת לקבל ניקוד מצטבר לסבב כולו, חלה חובת השתתפות 

  התחרויות הטובות ביותר 4לסבב כולו יחושב עפ"י תוצאות מתחרה ניקוד. 

  שיקבעו לאחר המתחרים לאחוזיםהחלוקה לקטגוריות )בבוגרים( תתבצע על פי חיתוך תוצאות ,
 .התחרות הראשונה

 
 לדוגמא:

מהמתחרים עם התוצאות הטובות  15%מתוך כלל המתחרים אשר הגישו טפסים בסוף כל סבב, 
מהמתחרים, אשר השיגו את התוצאות הנמוכות  20%-ביותר ישובצו לקטגורית מאסטרס ו

 ת הספורט.ביותר ישובצו לקטגורית ההובי. כל השאר ישובצו לקטגורי
 

מת, אך בתחרות שניה שובץ לקטגוריה ת לקטגוריה מסויהיה ומתחרה שובץ בתחרות אח
 התחרויות הטובות.  4אחרת, קביעת הקטגוריה הסופית לסבב תהיה עפ"י הרוב מבין 

 .השקלול הסופי של תוצאות הסבב יפורסם לאחר סיום התחרות האחרונה 
 
 

 גמר-חוקי חצי 2.4

 מקטגורית  מתחרים 12ולים לחצי הגמר עMASTERS  ונשים במידה והקטגוריה  בלבד )גברים
 .תחרויות סבב( 4מלאה( שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר )

  מסלולים. 4המטפסים יטפסו על 

  דקות לניסיון כל מסלול, בתום הזמן המטפס לא יכול להמשיך את הטיפוס. 5למטפסים יינתנו 
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 חוקי הגמר 2.5

  ת הבקטגוריהגמר יתקיים- Masters  בין  13-15)גברים ונשים(, ובקטגוריות מתחריםשישה בין
 .מתחרים )בנים ובנות( שישה

  (בוגרים) חצי הגמרוב (13-15קט' ) בסבבששת המטפסים שהשיגו את הניקוד הגבוה ביותר 
 התחרויות הטובות  4שבו הניקוד הסופי יח שקלוליעפילו לשלב הגמר. לצורך 

  הסופי ייקבע עפ"י ניקוד הסבב.במידה ויהיה תיקו בגמר, המיקום 
  מסלולים. 4המטפסים יטפסו על 
  דקות לבחינה וטיפוס המסלול )מס' ניסיונות ללא הגבלה(. 4לרשות כל מטפס יעמדו 

 ערעורים 2.6

  דקות מסיום התחרות. 30ניתן להגיש ערעור עד 
 .ערעור יש להגיש בכתב לשופט הראשי 
  לתת הסבר להחלטתם.מנהלי התחרות לא מחויבים לקבל ערעור ו/או 
 הכסף יוחזר למגישבמידה והערעור יתקבל ₪ 100כל הגשת ערעור מחויבת ב ,. 

 אתיקה 2.7

   .על המתחרים להתנהג בצורה הולמת כלפי מתחרים אחרים, שופטים, מאמנים ובעלי הקירות
 התנהגות לא הולמת עלולה להוביל לפסילה מהתחרות ו/או פסילה מהסבב.

  הורים, משפחה, מאמן וחברים של מתחרה עלולה להוביל לפסילת התנהגות לא הולמת של
 המתחרה מהתחרות ו/או פסילה מהסבב.

 .אי ציות לכללי הבטיחות של הקיר המארח עלול להוביל לפסילה מהתחרות ו/או פסילה מהסבב 

  התנהגות לא ספורטיבית כגון רמאות, הפרעה למתחרים אחרים ואי ציות לחוקי התחרות
 לפסילה מהתחרות ו/או פסילה מהסבב. עלולה להוביל

 מדידת זמנים ותוצאות 2.8

 .מדידת זמנים תתבצע בשעון כללי שיהיה זמין לכל המטפסים בכל זמן נתון 
  יפורסמו באתרי קירות הטיפוס המשתתפים ו שעות מסיום התחרות 48תוצאות יינתנו עד

 ייסבוק של מועדון המטפסים הישראלי:בליגה ובדף הפ
https://www.facebook.com/IsraelClimbersClub 

 
  כל מתחרה יקבל ניקוד עפ"י סולם ניקוד ביחס למקומו בקטגוריה אליה שובץ. ניקוד זה ישוכלל

מי הובי וספורט, -ו הזוכים בקטגוריותלדירוג המצטבר של הסבב, שיקבע בסופו של דבר מי יהי
-13ומי השישה שייקחו חלק בגמר   Masters -גמר החצי קחו חלק ביהמטפסים אשר י 12יהיו 

15  . 

 פרסים 2.2

 :2015לשנת  באליפות ישראל בבולדרינגייקבעו הזוכים  גמרהתחרות בסיום 
 למנצחים בקטגורית ה- Masters!גברים ונשים בנפרד, יחולקו פרסים כספיים , 

 למקומות ראשון, שני ושלישי בהתאמה. ש"ח במזומן 500-ו 750, 1000
  למנצחים בקטגוריותHobby,Sport  חשוב להדגיש:. גביעיםיחולקו 

 זוכים בסבב אשר לא יכבדו את מעמד חלוקת הפרסים יפסלו אוטומטית ולא יזכו בפרס.
 .למנצחים בקטגוריות הילדים יחולקו גביעים 

https://www.facebook.com/IsraelClimbersClub
https://www.facebook.com/IsraelClimbersClub
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 קטגוריות 3

 ילדים 3.1

 קטגוריות: .1

  (2006-2009)שנתונים  6-9גילאי 

  (2003-2005)שנתונים  10-12גילאי 

  (2000-2002)שנתונים  13-15גילאי 

יתחרו בנים ובנות בקטגוריות הגיל האחרות  לא תהיה הפרדה בין בנים ובנות. 6-9קטגורית ב .2
 בנפרד.

 כל הקטגוריות מתחרות במקביל. .3

 .בריבוע המתאים בצמוד למספר הבעיה שטיפס Xמשתתף ימלא טופס טיפוס, על המטפס לסמן  .4

 על כל מסלול שמטפס מחבר יש להחתים שופט.  .5
 המסלול. מס' ועליו  מסלול מסומן בטייפ  .6
 כל מסלול מנוקד על פי קושיו, ככל שהניקוד גבוה יותר כך המסלול קשה יותר. .7
 שעות. 3-כ, שאר הקטגוריות יתחרו במשך שעתייםיהיה  6-9לגילאי התחרות משך  .8

 .יספרוהמסלולים בעלי הניקוד הגבוה ביותר עשרת  .9

 +(16בוגרים ) 3.2

 קטגוריות: .1

 Hobby 

 Sport 

 Masters 

 אין חלוקה לגילאים. .2

 בכל הקטגוריות גברים ונשים מתחרים בנפרד. .3
 כל הקטגוריות מטפסות במקביל. .4

 שעות במדויק. 3סבב ימשך  .5

 ועליו ניקוד המסלול.  מסלול מסומן בטייפ .6
 שטיפסמסלול בריבוע המתאים בצמוד למספר ה Xמשתתף ימלא טופס טיפוס, על המטפס לסמן  .7

 .ויחתים שופט

 יותר.כל מסלול מנוקד על פי רמת הקושי, ככל שהניקוד גבוה יותר כך המסלול קשה  .8

 עשרת המסלולים בעלי הניקוד הגבוה ביותר יספרו. .9

 מסלולים. טפסים לא מלאים ייפסלו. 10-א בחובה להגיש טופס מל .10

   ת השונות.לקטגוריוויכניס אותם הניקוד ידרג את המתחרים  .11
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 לוחות זמנים 4

 ימי התחרויות בסבב )מלבד גמר(לו"ז  4.1

 ילדים 
o 8:15 קליטת מתחרים והרשמה במקום. 
o 8:45 תדריך למתחרים. 
o 9:00 קטגוריות ילדים. תחילת תחרות 
o 11:00  6-9סיום תחרות לקטגורית 
o 12:00 ילדים.  קטגוריותלשאר  סיום תחרות 

 
  מוקדמות סבב א' -בוגרים 

o 11:45 קליטת מתחרים והרשמה במקום 
o 12:15 תדריך למתחרים 
o 12:30 'תחילת סבב א 
o 15:30 'סיום סבב א 

 
  מוקדמות סבב ב' -בוגרים 

o 15:00 קליטת מתחרים והרשמה במקום 
o 15:30 תדריך למתחרים 
o 15:45 'תחילת סבב ב 
o 18:45 'סיום סבב ב 

 *ייתכנו שינויים בלו"ז.
 ****לו"ז הגמר יתפרסם בהמשך***



 מסמך מידע – 2015בבולדרינג אליפות ישראל סבב 

 7מתוך  6עמוד 

 הרשמה 5
 

 ומחירים הרשמה 5.1

 כמות המשתתפים מוגבלת, אנא הקדימו להירשם.
 הרשמה באתר המועדון בכתובת: 

http://www.ilcc.co.il/ 
 

ערך טוב יותר לקראת כל תחרות בסבב ולספק לכם, המתחרים, ירישום מוקדם לתחרויות יאפשר לנו לה
 רשמו! יחוויה ושירות טובים יותר. אנא מכם, אל תשתהו, ה

 

העלות כוללת הרשמה לתחרות, ביטוח תאונות אישיות  לימי התחרות וחברות שנתית במועדון למי שאינו כזה )כל 

 (.  , פרט לנרשמים לתחרות בודדתמתחרה מחויב להיות חבר מועדון המטפסים הישראלי

      כוללת חברות במועדון.אינה הרשמה לתחרות אחת *

 כאשר , המוקדמות תחרויות משתח בכל להתחרות רשאי המתחרה כי משמעותו המלא הסבב עבור התשלום**

 .הטובות התחרויות ארבעת לו ייחשבו הכללי הניקוד חישוב לצורך

 
 עלויות:

ילדים /נוער/חיילים )בשירות  +18בוגרים  

 חובה(

 ₪ 100 ₪ 100 לחברי מועדון תחרות בודדת

 ₪ 120 ₪ 120 ללא חברות תחרות בודדת

 ₪ 350 ₪ 350 לחברי מועדון סבב מלא

 ₪ 425 ₪ 450 +חברות שנתית סבב מלא

 

 
 כללי

  דווח על מצב לספורטאי על כל  -ע"פ דרישות חוק הספורט, מלבד הרשמה לתחרות וחברות במועדון

 בריאותו על פי הדרישות הבאות:

  פתורים : 13עד גיל ספורטאים 

  מחויבים באישור בריאות לעיסוק בספורט תחרותי מרופא משפחה.13ספורטאים בגילאים :+ 

  להגיע עם אישור ההורים המצורף כנספח, חתום ליום התחרות.  18על ילדים עד גיל 

  על מנת למנוע עיכובים מיותרים והמתנות באירוע, אנא בצעו את ההרשמה מראש באתר המועדון

 והקפידו להגיע בזמן לעמדת הקליטה ביום התחרות. 

 חובשורך התחרות ינכח במקום לכל א. 

 
 

 

 

 

http://www.ilcc.co.il/
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 דכונים וקישורים ניתן למצוא באתר ובעמוד הפייסבוק של המועדון. פרטים, ע

 לשאלות ומידע נוסף ניתן ליצור קשר: 

 (12:00-17:00ה' בין השעות -)בימים א' 055-6607500  :ליאור )רכזת הרשמה וניהול מתחרים( בטלפון -

 sportclimb@ilcc.co.ilטיבי( במייל שגיא )רכז תחום ספור-

 בהצלחה בתחרות! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 טופס נטילת אחריות
 

 ___________________ ת"ז:_______אני הח"מ__________
 

 (בלבד 18עבור מתחרה מתחת לגיל _______________)_______להורה 
 

מצהיר כי אני מודע לסיכונים הכרוכים בפעילות זו, ואני פותר את מועדון המטפסים 
אלא אם יוכח  ,מי  מטעמו מכל אחריות לפגיעה גופנית אם חו"ח תקרה ליהישראלי ו/או 

 כי הינה תוצאה של רשלנות שלהם. 
 

 חתימה/חתימת ההורה:___________________
 

mailto:sportclimb@ilcc.co.il

