
 1102גביע המצולות תקנון 
 

 :כללי
, בעלי ביטוח בתוקף, בתחרויות רשאים להשתתף צוללים מוסמכים בכל הדרגות .1

 .שנרשמו ושילמו דמי השתתפות
ניתן להחליף חבר . בתחרות הקבוצתית ישתתפו קבוצות בנות ארבעה משתתפים .2

 .בכפוף לאישור הנהלת התחרות בקבוצה בין התחרויות

 .ממדריך אחד תיחשב למקצוענית ותתחרה בקטגוריה זוקבוצה שיש בה יותר  .3

ארבעה מקצים בתחרות הכללית יכולים לזכות רק מתחרים או קבוצות שביצעו  .4
 .לפחות

 .יחושבו ארבע תוצאותיה הטובות ביותר, קבוצה שביצעה יותר מארבעה מקצים .5

 .במקצים השונים הדירוג המצטבריחושב לפי ( אישי וקבוצתי)הניקוד הכללי  .6
 

 :תחרויותה
 

  :איזון
חלק מהחישוקים מוצבים בטור ישר . יש לעבור מסלול חישוקים הבנוי מארבעה טורים

 .כשיש לזגזג בין החישוקיםוחלק  בגבהים משתניםכשהחישוקים חלק , ובאותו עומק
 .וללא הרחפת חולבחישוקים במינימום נגיעות , חרה עובר את המסלול ברצףכל מת

 .לזמן הכוללעונש זמן מוסיפים או הרחפת חול נגיעה בחישוק  הזמן הכולל נמדד ועל כל
     בתחרות הקבוצתית מודדים את הזמן של כל מתחרה וכן את הזמן הכולל של 

 .הקבוצה
 (.העונש' בשקלול נק)בסיום ידורגו המתחרים וכן הקבוצות לפי הזמן המהיר ביותר 

 
  :איסוף

על הקרקעית יהיה שטח מסומן . תטבעות מקרקעית הים בצלילה חופשית אח העלאת
  .טבעות קליפס צבעוניות על הקרקעית 25 -בתוכו יפוזרו כ, (בארבע פינות)

ולנסות לאסוף כמה שיותר טבעות ולחברן אחת , על המתחרה לרדת בצלילה חופשית
 . ייספרו רק הטבעות שיגיעו מחוברות לפני המים. לשנייה כשהוא מתחת למים

טבעת גדולה יותר . שווה שתי נקודות שיוגדרבעת בצבע ט. כל טבעת שווה נקודה
הניקוד הקבוצות ידורגו לפי  .המתחרים ידורגו לפי הניקוד הגבוה ביותר. מורידה נקודה

  .של חברי הקבוצה המצטבר
 .איסוף יפרק האחראי את הטבעות ויפזר אותן על הקרקעיתכל לאחר 

 

  :עבודת צוות
ההתחלה ותקבל ' לנק הקבוצה תשחה. צתיתהרכבת מתקן מתחת למים בעבודה קבו

שם , עם ההזנקה עליהם לצלול לקרקעית .מהאחראי שק רשת עם חלקי צנרת מפלסטיק
בסיום ההרכבה יעלו אל פני המים עם  .מונח לוח עם תרשים המתקן שעליהם להרכיב

על חלק שצף עד פני . הקבוצות ידורגו לפי משך הזמן שארכה ההרכבה. המתקן המורכב
 .לזמן שהשיגה תיענש הקבוצה בתוספת של חמש שניות ,המים

    .חמש שניות לזמן שהשיגה על כל הרחפת חול תיענש הקבוצה בתוספת
 

 :שליחים
כל מתחרה יצלול בתורו צלע אחת של . ריכהחברי הקבוצה יתפזרו בארבע פינות הב

העברת הציוד צריכה להתבצע בצורה . הבריכה ויעביר את ציודו לבא אחריו מתחת למים
, התוצאה תיקבע לפי זמן הביצוע הכולל. ביצוע לקוי יוביל להורדת נקודות. מושלמת

.בקיזוז הנקודות שירדו



 :ניווט
המטרה היא לנווט לסדרת מצופים ולרשום את הקוד המסומן . התחרות תתבצע בזוגות

 . במינימום זמן, על כל אחד מהם
הזוג צולל לפי הכיוון . מזניק ומקבל כיוון מצפן וטווח למצוף הראשוןכל זוג מגיע בתורו ל

על השני רשום . עליו רשום קוד וכן כיוון וטווח למצוף השני, ומחפש את המצוף הראשון
לאחר מציאת המצוף השלישי ורישום הקוד . קוד נוסף וכן נתוני הגעה למצוף השלישי

 .עוצר את הזמןהזוג עולה לפני המים ומסמן לשופט ש, שעליו
הזמן ייעצר רק . כשהשעון לא נעצר, הקודמת ולהמשיך' זוג שמתברבר יכול לחזור לנק

הקודים הנכונים שנאספו וכן זמן ' פ מס"הניקוד יחושב ע. לאחר שהזוג סימן לשופט
 .הביצוע

 .זה מזה' זוגות מאותה קבוצה יוזנקו בהפרש של חמש דק
 

 :הצפה
יש להציף את הארגז בעזרת מצנחי הרמה . 'מ 5מק הקבוצה תצלול לארגז הנמצא בעו

במהלך המסלול יש להוסיף לארגז . בלי שייגע בקרקע', מ 3ולהובילו לנקודה בעומק 
נגיעות בקרקע או ציפה למעלה יגררו עונש שיתווסף . חפצים נוספים הנמצאים בדרך

 .לזמן הביצוע הסופי
 

 :התמצאות
ובש מסיכה אטומה ונדרש לבצע מטלות כאשר הצולל ח, צלילה לאורך כבל בבריכה

 .הניקוד יחושב לפי איכות הביצוע והזמן הכללי. שונות
 

 :תחרות טריוויה
 .בו יסמנו תשובה מתוך ארבע אפשריות לכל שאלהלמשתתפים יחולק דף תשובות 

שלושת המתחרים בעלי . בסוף החידון יאספו דפי התשובות וייבדקו. שאלות 11כ "סה
 .ו בפרסיםהניקוד הגבוה יזכ

 .תחרות הטריוויה אינה חלק מהניקוד הכללי


