ספורט מקומות עבודה  -הפועל מחוז השפלה
ע"ר 580375913 -
01.07.2018

תקנון ליגת ירי אקדח למקומות עבודה 2018-19
המטרה:
הליגה למקומות עבודה פועלת לקידום הספורט )בענפיו השונים( במקומות העבודה ,הן בתחום ההישגי
והן בקידום הרוח הספורטיבית והחברות האישית.
המסגרת זו ,משתלב גם ענף הקליעה-ירי אקדח ,ששם לו למטרה נוספת  :שיפור השימוש והמיומנות
האישית בירי אקדח.
משתתפים:
רשאים להשתתף בליגה זו כל מקומות העבודה המוכרים ע"י המחלקה לספורט במקומות העבודה במחוז
רחובות )שפלה( ובתנאים הבאים בלבד:
 .1יורה חייב להיות רשום בליגה ולשאת כרטיס שחקן בתוקף.
 .2לא יורשה להשתתף בתחרויות יורה אשר השתתף באחת התחרויות הרשומות של ענפי הספורט
הירי-אולימפי או ספורטיבי ואשר דורג בעשר המקומות הראשונים בתקופה של שלוש שנים שקדמו
לעונת הליגה האקטואלית ,וכל זאת בנשק שבו השיג את הישגיו.
 .3יורה חייב לעמוד בקריטריונים של משרד הפנים לאחזקת /נשיאת כלי ירייה ,יורה שלא עומד בהן
בעיקר מסיבות אשפוז פסיכיאטרי ו/או עבר פלילי ,לא יורשה להשתתף במשחקים.
רישום:
כל מקום עבודה רשאי לרשום מספר קבוצות בלתי מוגבל ,כאשר בכל קבוצה ניתן לרשום מינימום
שלושה יורים ומקסימום שבעה יורים.
 .1הרישום חייב להיעשות בהתאם לחוזרים שיפורסמו לפני פתיחת הליגה ,כאשר גם בנוסף לפרטיו
האישיים של היורה יש לציין גם את הפרטים הבאים:
 האם הוא בעל רישיון לנשיאת/החזקת נשק.
 קוטר האקדח בו המתחרה משתמש.
 הסקציה אשר בה יתחרה היורה) 0.22 :כל קליבר( ,אקדח משופר.
על רכזי הקבוצות לשאוף לרשום קבוצות הומוגניות לפי הסקציות השונות.
כל הרשום לעיל אינו בא לגרוע מנוהלי הרישום הקיימים ,אלא להוסיף עליהם בלבד.
 .2רישום לתחרות:
יש להעביר את רשימת המתחרים ) (1+1+3לרכז הענף שבועיים לפני מועד התחרות.
יורה אשר לא נרשם כנדרש לא יוכל להשתתף בתחרות ,אלא באישור רכז ענף הקליעה.
מתחרה אשר החל את התחרויות בקליבר מסוים )בסקציה כל שהיא( ימשיך את התחרות באותו
הקליבר ולא יורשה להחליפו במהלך העונה ,אם יחליף תבוטל השתתפותו בליגה.
לקראת כל תחרות יחולקו טפסי השתתפות בהתאם לרישום המוקדם .את הטפסים יקבלו ראשי
הקבוצות או מי שמונה מטעמם בלבד ,נציג אחד מכל מקום עבודה.
רישום מתחרה אינו מזכה אוטומטית השתתפות בתחרות ,אלא לאחר הצגת כרטיס ליגה וזיהוי אישי.
אין להעביר מתחרים מקבוצה לקבוצה.
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רמות מתחרים:
בתום התחרות השנייה תתקבל החלטה ע"י ועדת ההיגוי המקצועית האם לחלק ענף זה בליגה לרמות משנה ,ואם כן -לכמה
רמות בכל מקרה ,ההחלטה תיעשה כשבוע לאחר התחרות השנייה ותובא לידיעת כל המשתתפים באמצעות רכזי הקבוצות.
השאיפה היא ליצור חלוקת משנה של  2או  3רמות ,כאשר המשתתפים הכל רמה צוברים את הניקוד בו זכו להמשך
התחרויות .כך יתכן מצב בו כל רמה תתחרה בתוך עצמה על המקומות ראשון ,שני ושלישי קבוצתי ,וכל מתחרה בכל רמה
יתחרה על הניקוד האישי הגבוהה.

סוגי נשק:
 .1התחרויות יתנהלו בשלוש קטגוריות אקדח:
 אקדח בקליבר זעיר.0.22"-
 אקדח בכל קליבר 0.22" -ומעלה.
 אקדחים משופרים -כוונות אופטיות או אקדח אולימפי בכל קליבר.
כל קליבר למעט אקדחים משופרים.
 נשים:
 .1.1הניקוד הקבוצתי לקטגוריות אלה יחשב רק בתנאי שלכל קטגוריה יהיו לפחות חמש קבוצות
מתחרות משלושה מקומות עבודה שונים.
 .1.2כל קטגוריה תתחרה בנפרד וכל קבוצה תשתייך לאחת מהקטגוריות.
 .2כל האקדחים חייבים להיות תקינים ובטיחותיים .אקדח שימצא לא בטיחותי בעיני השופט-יפסל ,אך ניתן להחליפו
הזהה.
הקריטריון המנחה בקביעת תקינותו /אי תקינותו של האקדח הינו סיכון חיי אדם בעת השימוש בו.
הקביעה הסופית תהיה בידם של השפוט הראשי בתחרות ורכז ענף הקליעה.

בטיחות:
כל מתחרה חייב לנהוג ע"פ כללי הבטיחות הנהוגים בכל מטווח .מוטלת עליו האחריות לקרוא בעיון ולהבין את משמעותם
של כל סעיף וסעיף בהוראות הבטיחות הללו.
 .1אמצעים וציוד לתחרות:
 .1.1אקדחים בטיחותיים  +מחסניות תקינות.
 .1.2תחמושת תקינה מיצור מוכר ומוסמך .לא תאושר תחמושת אשר הוטענה מחדש שלא ע"י יצרן
מאושר ומוסמך ע"י רשויות החוק במדינה.
 .1.3בעת הירי חובה על כל יורה:
 הרכבת משקפי מגן.
 הגנה על האוזניים באמצעות אוזניות או אטמים.

משמעת:
.1
.2
.3
.4
.5

על התחרים להופיע בלבוש אחיד המייצג את מקום עבודתם .הייצוג יתבטא לכל הפחות ,בהדפסת השם על גבי
החולצה .ללא ליבוש אחיד-לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות.
יש להישמע באופן מוחלט להוראות השופטים .במקרה של חילוקי דעות ,יובא העניין ע"י ראש הקבוצה וע"פ נוהלי
הערעור בפני ועד ערעורים.
בהתנהגות בלתי ספורטיבית ו/או בלתי חברית של יורה או קבוצה במהלך התחרות ,תגרום לפסילת היורה/הקבוצה
ע"י השופט או מנהל התחרות.
אין להיכנס לשטח המוגדר בשטח ירי ללא אישור שופט/מנהל התחרות.
כל חריגה מהאמור לעיל תגרום לענישת המתחרה/הקבוצה בהתאם ,ע"י הועדה המארגנת.
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נוהלי התנהגות עם נשק:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אין להוציא אקדח מהנרתיק/תיק אלא על קו הירי ובהתאם להוראות השופטים בלבד.
אין להסתובב בשטח התחרות עם אקדח בנרתיק/תיק ממצב של מחסנית ב"הכנס" )היינו ,נשק חמוש( ו/או במצב של
כדור בקנה )היינו ,נשק טעון(.
אין להניח אקדח טעון על השולחן/מדף היורים אלא באישור השופט.
אין להניח אצבע על ההדק ,למעט בשעת הירי.
אין להפנות את האקדח מעבר ל 45 -מעלות מקו מישור הירי לימין ,שמאל ,מעלה או מטה.
פליטת כדור מכל סיבה שהיא ,תיחשב כעבירת בטיחות חמורה ותובא בפני מנהל התחרות להכרעה.
כ"כ ,תחשב הירייה להחטאה ותוחסר ממניין היורה בכל מקרה.
הטיפול באקדח ייעשה אך ורק במקום שיועד לכך ע"י מנהל התחרות.
אין להסתובב במטווח עם אקדח ביד ,מכל סיבה שהיא.
כל עבירה על הוראות הבטיחות ונהלי התנהגות עם נשק ,תביא לפסילתו המידית של המתחרה מכל תחרות.

מטרות :ראה נספחים 1,2,3
במהלך התחרות יהיו בשימוש שלושה סוגים של מטרות:
 מטרת מניין  15מטר  -תרגיל מס'  + 1אכוונים  4 -מעגלי ניקוד תו מכוון 7.5 ,ס"מ.
 מטרת מניין  10מטר  -תרגיל מס'  3 - 2מעגלי ניקוד ,תו מכוון 5.5 ,ס"מ.
 מטרת מניין  10מטר  -תרגיל מס'  3 - 3מעגלי ניקוד ,תו מכוון 7 ,ס"מ.

תרגילי התחרות:
עמידת מוצא בכל התרגילים -אחיזת האקדח בזוית של  45מעלות כלפי מטה .התחרות תכלול שלושה תרגילים
למניין  +תרגיל ירי ראשון למטרת  15מטר לאכוונים בלבד.
 .1תרגיל אכוונים:
ירי של עשרה כדורים בזמן מרבי של חמש דקות למטרת  15מטר.
 .2תרגיל למניין מס' :1
ירי של חמישה כדורים למטרת מניין ,למרחק של  15מטר ,בזמן מרבי של שלוש דקות.
מדידת זמן מתחילה עם גמר פקודת ירי.
 .3תרגיל מס' :2
ירי של חמישה עשר כדורים למרחק של עשרה מטרים לשלוש מטרות מניין-שלושה מעגלים/תו מכוונן  5.5ס"מ.
 .3.1על היורה לירות חמישה כדורים לכל מטרה ,בהתאם לנוחיותו ולשיקול דעתו.
 .3.2סה"כ הזמן המרבי לתרגיל הוא שש דקות לכל שלושת המטרות.
 .3.3מדידת זמן מתחילה עם גמר פקודת ירי.
 .4תרגיל מס' :3
ירי של תשעה כדורים למרחק של עשרה מטרים ,לשלוש מטרות מניין שלושה מעגלים/תו מכוון 7 ,ס"מ.
 .4.1על היורה לירות שלושה כדורים לכל מטרת מניין ,בהתאם לשיקול דעתו ונוחיותו.
סה"כ הזמן המרבי לתרגיל הוא  90שניות לכל שלושה כדורים.
 .4.2התחלת התרגיל -עם גמר פקודת הירי ולהמשך  90שניות.
 .4.3ברגע השמע השריקה מתחילה מדידת הזמן .על היורה לירות תשעה כדורים -שלושה לכל מטרה ,בזמן של 90
שניות.
 .4.4פקודת ירי לכל התרגילים תכלול הכרזת מס' תרגיל והסברו ,פקודת טעינה וכניסה לעמדת מוצא" :היכון"
שריקת משרוקית קצרה הינה פקודת "אש" ואילו שתיים ארוכות הן פקודת "חדל ירי מידי!!!".
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ניקוד:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

הניקוד יקבע לפי ספירה לכל תרגיל כדלקמן:
 תרגיל :1
מעגל פנימי  5 -נקודות.
מעגל שני  4 -נקודות.
מעגל שלישי  3 -נקודות.
 תרגיל :2
מעגל פנימי  5 -נקודות.
מעגל אמצעי  4 -נקודות.
מעגל חיצוני  1 -נקודות.
 תרגיל :3
מעגל פנימי  5 -נקודות.
מעגל אמצעי  4 -נקודות.
מעגל חיצוני  3 -נקודות.
בכל התרגילים -כל כדור נוסף למוקצב בתרגיל ,שימצא בכל מטרה למניין ,הפגיעה הטובה ביותר באותה המטרה
תיפסל ,וזאת כתנאי שסה"כ הכדורים במטרות התרגיל בהתאם למוקצב מראש.
יורה שירה כדור/ים בכמות העולה על המותר באותו תרגיל ,יפסלו כל נקודותיו בתרגיל זה .במקרה שתופעה זו
תישנה ,יפסל היורה כליל באותה התחרות.
כל פגיעה המשיקה לקו תחשב לגבוהה ביותר בניקוד.
הניקוד הכללי והסופי יהיה לכל סקציה )סוג נשק( בנפרד ,הן במסלול האישי והן במסלול הקבוצתי.
למניין הנקודות הקבוצתי  -יחושבו התוצאות של שלושת היורים על התוצאות הטובות ביותר בקבוצה באותה
התחרות.
למניין אישי  -יחושבו שלושת ההישגים הטובים ביותר בשנת הליגה האקטואלית.

שיפוט:
.1
.2
.3
.4
.5

השיפוט בתחרויות ינוהל ע"י שופטים מוסמכים ובאחריות הליגה למקומות עבודה.
השיפוט יעשה ע"פ תקנון התחרות הרשום ,ובכל מקרה של אי ודאות תובא ההכרעה לידי רכז הקליעה או מנהל
התחרות.
שופט לא יוכל להשתתף בתחרות אשר בה הוא משמש כשופט ,אלא באישור מיוחד של רכז הענף בלבד.
טופס השיפוט החתום ע"י השופט והמתחרה ,הוא הקובע סופית את תוצאת היורה.
במקרה של ערעור ,אין להשמיד את המטרה .השופט ירשום את שם המתחרה ואת מספר תעודת השחקן לצורך ועדת
ערעורים על גבי המטרה.
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דירוג:
הדירוג יבוצע בשני מסלולי דירוג ראשיים:
 הדירוג האישי.
 הדירוג הקבוצתי.
 .1הדירוג האישי יקבעו ארבעה מסלולי משנה שהם:
 3 מקומות ראשונים לאקדח זעיר .0.22" -
 3 מקומות ראשונים לאקדח בכל קליבר מעל ".0.22
 3 מקומות ראשונים לאקדחים משופרים.
 3 מקומות ראשונים לנשים.
 .2בדירוג הקבוצתי יקבעו מקסימום ארבעה מסלולי משנה בהתאם )לסעיף "סוגי נשק"  (.1.1שהם:
 3 מקומות ראשונים לאקדח זעיר .0.22" -
 3 מקומות ראשונים לאקדח בכל קליבר מעל ".0.22
 3 מקומות ראשונים לאקדחים משופרים.
 3 מקומות ראשונים לנשים.
 .3הפרסים :גביעים  +תעודות יינתנו לכל המקומות ראשון ,שני ושלישי במסלול האישי והקבוצתי.

ערעורים:
ועדת הערעורים תורכב מרכז ענף הקליעה וארבעת חברי ועדת ההיגוי המקצועית  +יורה שנבחר מראש לפני כל תחרות
מתוך קבוצת היורים.
 .1ערעורים במהלך התחרות יש להגיש בכתב ,חצי שעה מזמן האירוע שעליו מערערים ולצרף את המסמכים הנוגעים,
כולל את המטרה האקטואלית )ראה סעיף "שיפוט" .(.5
 .2ערעור על תוצאות סופיות של תחרות יש להגיש בכתב ,לא יאחר משבוע ) 7ימים( מיום פרסום התוצאות.
 .3כל ערעור יוגש אך ורק ע"י ראשי הקבוצות.
 .4החלטות ועדת הערעורים תפורסמנה תוך עשרה ימים מיום הגשת הערעור.

בכבוד רב,
בני כהן
מנכ"ל העמותה
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