תקנון ירי באקדח ספורטיבי  /מעשי/אוויר

א .כללי
 .1הוראות תקנון זה ,הינן ייחודיות לענף הירי באקדח ספורטיבי ,מעשי ואוויר ובאות להוסיף
על הוראות התקנון הכללי.
 .2התחרויות יערכו באקדח ספורטיבי – עפ"י תקנון זה ,בירי מעשי – עפ"י חוקת ,I.P.S.C.
ובספורטיאדה ובאקדח אוויר עפ"י חוקת .I.S.S.F
 2.1במקרה של חילוקי דעות ו/או שאלות הקשורות לתקנון התחרות בירי ספורטיבי ,חוקת
 ISSFתשמש כמקור לפתרון.
 .3הגדרת קליברים:
 1.3גדול – מ 9-מ"מ ומעלה.
 2.3קטן –  0.22אינץ.
 3.3אויר  -כדורון  4.5מ"מ.

ב .המשתתפים
 .1על כל מתחרה לעמוד בקריטריונים של משרד הפנים לנשיאת נשק ,מבחינה בריאותית
ופלילית.
 .2לא יורשו להשתתף עפ"י הפירוט כדלקמן:
 .2.1בספורטיאדה :
יורה שתפס מקום  1-5בתחרות קליעה ירי באקדח ,המוכרות ע"י התאחדות הקליעה,
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בשנתיים שקדמו למועד הספורטיאדה.
 .2.2בליגות למקומות עבודה  :כפי שהיה נהוג עד למועד אישור תקנון זה.
 2.3יורה אשר הירי הוא מקצועו ופרנסתו ,אלא באישור חריג של הועדה הטכנית ,עפ"י סעיף
ד .2 .לתקנון זה .בספורטיאדה – באישור מטה הספורטיאדה.
 2.4מאמן קבוצה ,שאינו נמנה עם עובדי המפעל שאותו הוא מאמן.
 2.5השופטים בתחרות.

ג .הרשמה
 .1התחרויות בליגות השונות תתחלנה ,מידי שנה ,במועד שיקבע ע"י כל מחוז ושעליו
יודיעו ,מבעוד מועד ,לנרשמים .יש לרשום את המתחרים והקבוצות עד לפני התחרות
הראשונה ,ואילו לספורטיאדה -ההרשמה לספורטיאדה במועד שייקבע ע"י מטה
הספורטיאדה.
 .2כל מקום עבודה ,רשאי לרשום מספר בלתי מוגבל של קבוצות.
 .3מספר המשתתפים בכל קבוצה
 3.1בתחרויות הליגות למקומות עבודה :
קבוצה תכלול עד עשרה יורים ,לתחרות יעלו שמונה יורים בלבד מכל קבוצה,
המהווים ייצוג קבוצתי .מתוך השמונה ,יבחרו שלושת הטובים ביותר ,לצורך
קביעת הדירוג הקבוצתי.
 3.2בספורטיאדה:
בספורטיאדה ,תכלול קבוצת מינימום  3קלעים ולא יותר מ 6 -קלעים.
מתוך הקבוצה יבחרו שלשת הטובים ביותר לצרוך קביעת הדירוג הקבוצתי.
 .4הוספות ,העברות ,שינויים במבנה הקבוצה ,יתאפשרו עד  48שעות לפני קיום התחרות
הראשונה בליגות.
בספורטיאדה – לא יתאפשרו שינויים ו/או העברות ו/או הוספות כלשהם ,אלא עד 72
שעות לפני תחילת תחרויות הספורטיאדה בקליעה.
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 4.1בליגות למקומות עבודה – לא יתאפשר מעבר מקליבר לקליבר בירי ספורטיבי.
ספורטאי אוויר יוכלו לעבור לירי ספורטיבי ולהיפך.
 4.2בספורטיאדה כל ספורטאי יוכל להירשם לכל סוגי הירי הקיימים בספורטיאדה.

ד .ניהול תחרויות
 .1התחרויות בליגות למקומות עבודה תנוהלנה ע"י רכז הליגה ,שממונה באחריות כל
עמותה ,לגבי התחרויות המנוהלות במחוזה .בספורטיאדה – ע"י רכז הענף ,שימונה ע"י
מטה הספורטיאדה.
 .2בכפיפות לרכז הליגה ,תפעל ועדה טכנית ,לצורך תכנון וקביעת אופי התחרויות ודרך
ביצוען ,אשר תהיה מורכבת; מאיש מחשבים לרישום והפקת תוצאות ,אחראי על
שיפוט ועזרים ,נציג של מקום העבודה עם מספר הקבוצות הגדול ביותר ,ושני נציגים
מתחלפים .יו"ר הועדה הוא רכז הליגה.
בספורטיאדה ,מטה הענף יכלול את רכז הענף ,רכז עיבוד נתונים ,רכז השופטים.
 .3השיפוט ינוהל ע"י שופטים מוסמכים ע"י התאחדות הקליעה ,ויערך עפ"י תקנון זה ,וכן,
בהסתמך על חוקת  – I.S.S.Fלירי באקדח אוויר וחוקת  – I.P.S.Cלירי מעשי.

ה .לפני התחרות
 .1לפני תחילת כל תחרות ,תגיש כל קבוצה לשופט ,את כרטיסי הליגה של היורים,
האמורים להשתתף באותה תחרות.
 .2על היורים והקבוצות להופיע בתלבושת שתייצג את מקום עבודתם .בכפוף ,לסעיף
ט .4.בתקנון.
 .3יורה ללא נעלים סגורות/שלמות לא יורשה להשתתף בתחרות.
 .4על ראשי הקבוצות להכין מדבקות להדבקה על המטרות ,שיכללו :מס' יורה (יינתן ע"י
אחראי רישומים בועדה) מס' ת.ז .וקליבר.
 .5על היורים להתייצב לפי הזמן שנקבע להם .קלע שיאחר ,ישובץ עפ"י עקרון של עמדה
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פנויה.
בספורטיאדה  :ספורטאי ו/או קבוצה שלא י/תופיע בזמן שיועד לו/ה ,ללא אישור
ותיאום עם רכז הענף ,לא י/תקבל הזדמנות שנייה.

ו .נוהלי ירי
 .1בעת הירי – אין להיעזר בנקודות משען.
 .2יתאפשר ירי יבש בתמונת כוונות לחומת המפגע ,לירי מעשי ולאקדח אוויר ,ובדיקת
מצב גוף מטרה לירי ספורטיבי.
 .3מנוחה בין תרגילים לא תעלה על הזמן המוקצב בהנחיות התרגילים.
 .4מטרות ותרגילים ,וכן זמני ירי ,יפורסמו מראש בתחילת כל עונה.
בספורטיאדה – יפורסמו המטרות והתרגילים כ 30 -ימים לפני התחרות.
 .5זמן הירי המוקצה לתרגיל ,כולל טיפול בתקלות ומנוחה.
 .6הירי במקרה של תקלה במתקני הירי ,שלא באשמת היורה ,יתאפשר ליורה ,שיבקש
זאת ,לבצע את התרגיל ,או חלקו ,שנית ,וכל זאת באישור רכז התחרות.

ז .כללי התנהגות
 .1יש להישמע להוראות השופט .אי ביצוע הוראה זו ,עלול לגרום לפסילת היורה בתחרות,
ובמקרים יוצאי דופן מהליגה כולה .הכל בכפוף להחלטות ועדת המשמעת.
 .2אין להיכנס לשטח "חומת" הירי ללא אישור שופט ו/או אחראי על ההצבות.
 .3השופט ימנע כניסת מתחרים ,אשר אינם יורים במקצה האקטואלי.
 .4אין להכניס מזון לשטח "החומה".
 .5אין להכניס טלפונים סלולרים לשטח "החומה" ,כולל איתוריות.
 .6אין לדבר דיבורים מיותרים בשטח "החומה" ובפרט לא בקול רם.
 .7כל היורים חייבים להיות מודעים לחוקי הבטיחות ולהיות מתודרכים ,לפני כל תחרות,
בחוקים אלו.
 .8ראשי הקבוצות והיורים ישתפו פעולה ,בדרך חיובית ,עם בעלי התפקידים במטווח.
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 .9התנהגות בלתי ספורטיבית תגרור הערות/ענישה כדלקמן:
 .9.1הערה ראשונה -כרטיס צהוב – אזהרה ללא הפחתת נקודות.
 .9.2הערה שנייה – כרטיס ירוק – הפחתת  3נקודות.
 9.3הערה שלישית -כרטיס אדום -פסילה מהתחרות.
* הערות תרשמנה על טופס /מטרת המתחרה.

ח .כללי בטיחות
 .1מותרים בשימוש אקדחים בתוספת מפיצי גזים ובעלי כוונת מתכת בלבד ,מכל סוג
שהוא.
 .2לא יותר בשימוש אקדחים :
* בעלי כוונות אופטיות מכל סוג שהוא.
* אקדחים בעלי קת אגרונומית סגורה ועוטפת את יד הקלע.
* קת עם עקב תמיכה מעל  10מ"מ ,או הבולטת משורש כף היד.
 .3בירי מעשי ,יותר שימוש באקדחים ,עפ"י חוקת ירי מעשי.
 .4הנשק חייב להיות תקין ובטיחותי.
 .5מותרת תחמושת ,אך ורק מיצור מוכר ומאושר ע"י הרשות הממשלתית.
 .6אין להסתובב בשטח התחרות כולה עם אקדח ביד ,מכל סיבה שהיא.
אקדח לא יהיה במצב טעון ו/או הכנס בכל שטח התחרות כולה .יורה אשר עובר על
הוראה זו ,יפסל מהתחרות.
 .7אין לבצע פעולה כל שהיא עם הנשק ,אלא לפי הוראות שופט/מפקח ירי.
 .8אין להמשיך ירי לאחר פקודת "חדל".
 .9אצבע בשמורת ההדק ,שלא בזמן ביצוע ירי ,יגרור פסילה מהתחרות.
 .10אין להפנות אקדח ביותר מ 30-מעלות לכל כיוון שהוא  :ימינה או שמאלה או למעלה
או למטה מקו הירי של היורה.
 .11אין לעזוב את קו הירי ללא אישור השופט .גמר ירי מחייב פריקה ואריזת האקדח,
בפיקוח שופט.
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 .12במקרה של תקלה ,יש להרים את היד החלשה ולהמתין לשופט ,כאשר היד החזקה
אוחזת באקדח ,הקנה לכיוון חומת המפגע והאצבע מחוץ לשמורת ההדק.
 .13לצורך מנוחה יש לנהוג כך:
אקדח מטען ינוח על השולחן ,קנה מול "חומת המפגע" ונצור.
אקדח תופי ,תוף פתוח קנה לחומת המפגע.
בירי מעשי – לפי חוקת .IPSC
 .14תדרוך המתחרים בכללי הבטיחות ,בכלל ,והרשומים לעיל ,בפרט ,היא באחריות מלאה
של ראשי /רכזי הקליעה במקומות העבודה.
 .15אין בהוראות לעיל לגרוע מכללי הבטיחות המצווים ע"י משרד הפנים ,אלא להדגיש
ולהוסיף עליהם בלבד.
 .16כל עבירה על כללי הבטיחות של אחד היורים תגרור פסילתו מהתחרות .פסילת היורה
לא גוררת אחריו את פסילת קבוצתו .אין ערעור על פסילה בגין עבירה על כללי
הבטיחות.

ט .ענישה
 .1כדור נוסף במטרה בודדת -תיפסל פגיעה אחת במטרה הרלוונטית ובערך הגבוה יותר.
 .2כל כדור נוסף במקבץ המטרות ,מעל המקסימום הנדרש למקבץ ,יגרום להפחתת ערך
גבוה אחד ,ובנוסף להפחתה של שתי נקודות לכל כדור.
 .3במקרה של ירי למטרה שלא לפי סדר ירי  1עד  5נגד כיוון השעון ,תיפסל המטרה
הרלוונטית.
 .4בגין ירי ללא תלבושת מייצגת -יופחתו שתי נקודות מסה"כ הנקודות לאותו יורה.
 .5מנהל התחרות ראשי לפסול ולהרחיק מתחרה משטח התחרות ,בשל התנהגות בלתי
ספורטיבית.
 .6מטרה ללא זיהוי או זיהוי מוטעה ולא ברור – המטרה לא תימנה.
 .7בירי מעשי – תהיה הענישה עפ"י חוקת .I.P.S.C
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י .דירוג – ניקוד
 .1ירי ספורטיבי
 1.1בתחרויות ליגה:
לצורך דירוג במסגרת תחרות ,יחושבו שלוש התוצאות הטובות ,מתוך שמונה
יורים .לצורך הדירוג הסופי ,יחשבו שלוש התוצאות הטובות ביותר של הקבוצה,
מתוך חמש תחרויות.
לצורך דירוג אישי ,יחשבו שלוש התוצאות הטובות ביותר ,מתוך חמש תחרויות.
 1.2בספורטיאדה :יקבע הדירוג הסופי ,לפי תוצאות תחרות הגמר בלבד.
 1.3סקציות  :קבוצתי – גברים/נשים  ,0.22מ 9 -מ"מ ומעלה ואוויר.
יחידים  -גברים/נשים ,0.22 ,מ 9 -מ"מ ומעלה ואוויר.
 1.4קבוצה תאופיין (נשים/גברים) עפ"י המין הדומיננטי ו/או וקליבר דומיננטי .יורים
מקליבר אחד ,ידורגו בדרוג אישי בלבד.
 .2בליגות למקומות עבודה
לאחר התחרות השנייה ,יחולקו הסקציות לבתים ,מותנה במספר הקבוצות בסקציה.
החלוקה תהיה לפי רמות הישגים עד התחרות השנייה ועד בכלל .החלוקה תתבצע
בצמוד לגמר התחרות השנייה ותתפרסם  10ימים לפני התחרות השלישית.
 .3שבירת שוויון בודדים/קבוצות
במקרה של תוצאות זהות למקומות  ,1-10יתבצע הדירוג לפי המספר הרב ביותר של
"בול" ,בשלוש התוצאות שנלקחות בחשבון הדירוג.
היה ולאחר מכן עדיין יוותר שוויון ,יספרו הערכים לאחר "הבול" ,עד לשבירת שוויון.
אם לאחר מכן עדיין יוותר שוויון ,תתבצע תחרות "ירייה אחת".
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 .4ירי מעשי
 4.1הדירוג הקבוצתי יעשה כמקובל עפ"י חוקת  I.P.S.C.ואף הסקציות יקבעו בהתאם
לאותה חוקה.
 4.2לצורך דרוג ,יחשבו התוצאות הטובות של שלוש התחרויות ,מתוך הארבע
המתקיימות.

יא .ערעורים בליגות למקומות עבודה
 .1ועדת ערעורים תכלול את רכז ענף הקליעה בליגה 2 ,חברי ועדה טכנית ומתחרה אחד,
שיבחר באקראי.
 .1.1ערעור ניתן להגיש תוך כדי מהלך התחרות ,אך לא יאוחר מ 15 -דקות לאחר סיומה.
 .1.1.1ערעורים על תוצאות סופיות ניתן להגיש לא יאוחר מ 7 -יום מתאריך
פרסומם.
 1.1.2יקבע תאריך לבדיקת הערעור ,שאליו יוזמנו המערער ורכז מקום העבודה
שלו.
אי הופעה לערעור ,תפורש כויתור על הערעור .יום הערעור יקבע בתאום
טלפוני עם הרכז של מקום העבודה.
 1.2החלטות ועדת ערעורים תפורסמנה תוך  10ימים מיום שמיעת הערעור ותהיינה
סופיות ולא ניתנות לערעור.
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יב .ערעורים בספורטיאדה
 .1ערעור על התנהלות ומשמעת במהלך תחרויות הקליעה בספורטיאדה יובאו בפני ועדת
המשמעת והערעורים של הספורטיאדה.
 .2ועדת הערעורים של הספורטיאדה תהיה רשאית להזמין לדיוניה את כל הנוגעים
בתחרות הקליעה ,עפ"י שיקול דעתה.
 .3למען הסר ספק ,רשאי מטה הענף לשמש כועדת ערעורים /משמעת .היה ומטה הענף
לא יגיע להחלטה בהסכמה ,יועבר הנושא לועדת המשמעת/ערעורים של
הספורטיאדה.

החלטות ועדת הערעורים בספורטיאדה ,תפורסמנה מייד עם תום שמיעת
הערעור.
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