
 תחרות  ארצית:  
 תחרות  ארצית  היא  תחרות  במדרג  נמוך  מאליפות  הארץ.   המנצח  בתחרות  ארצית  מקבל  מקום  שמור  בחצי 

  גמר  התחרות  הארצית.   
 לתחרות  ניתן  לעלות  רק  עם  נעלי  ספורט,   מכנס,   וחולצת  טריקו.  

  
  .skill   כללי  תחרות 

  
 בתחרות  שלושה  מקצים  –   גמר   6  אנשים.   חצי  גמר   18.   מוקדמות   36.  

  
 בכל  מקצה  יוגדרו   6  אתגרים  שיבנו  על  ידי  בונה  אתגרים.   האתגרים  יבנו  בצורה  שבכל  מקצה  יכללו  האלמנטים 

 הבאים:   וולטים,   קפיצות,   בלאנס,    armjump,   טיק-טאק,   עבודת  מתח,   השתחלות,   עבודת  גובה.  
 במוקדמות  אסור  לבונה  המסלולים  לייצר  התנגשות  בין  התחנות  בחצי  וגמר  מותר.  

  
  שלב  מוקדמות:   

 מתחם  התחרות  יחולק  ל 6  אתגרים.   מספר  המשתתפים  במוקדמות  יחולק  ב 6.   בכל  משחק  מוקדמות  יכנסו   6 
 מתחרים  למתחם  התחרות  וינסו  לבצע  את  האתגרים  ברוטציה.   לדוגמא:   מתחרה  א'   יכנס  לאתגר   1  ולאחר  פרק 

 זמן  המוקצב  ימשיך  לתחנה   2,    3  וכך  הלאה  עד  תום  הזמן  בתחנה  השישית.  
 הזמן  המוקצב  לאתגר  בתחנת  מוקדמות  הוא   2  דק'.  

  
 צבירת  ניקוד  בשלב  המוקדמות:  

 הניקוד  באתגר  ינתן  למתחרה  ביחס  לזמן  שנדרש  לו  להשלים  את  האתגר  ויחושב  ביחס  לכל  המתחרים 
  במוקדמות.   לדוגמא.   בתחרות  של   36  משתתפים  הזמן  המהיר  ביותר  יקבל   36  נקודות.   

 הניקוד  הכולל  של  המתחרה  שווה  לסכום  הניקוד  בכל  ששת  התחנות.   לדוגמא  קיבל  מתחרה  ניקוד   30  בתחנה 
 א'   וניקוד   10  בתחנה  ב'   סך  הנקודות  שלו  הוא   40.  

  
  

 שלב  חצי  וגמר:  
 מתחם  התחרות  יחולק  ל-  6  אתגרים.   לכל  אתלט  יש   6  דק'   במתחם  כדי  להצליח  את  ששת  האתגרים  במינימום 

 זמן.  
  

 צבירת  ניקוד  בשלב  חצי  גמר  וגמר:  
 הניקוד  ינתן  למתחרה  על  פי  מספר  האתגרים  שהוא  הצליח  והזמן  שנדרש  לו  להצליח  את  האתגרים.  

 לדוגמא:   אתלט  א'   ביצע   3  אתגרים  ב 2:30  דק'   ולא  הצליח  את  אתגר   4,    5  או   6.   הניקוד  ינתן  על  פי  הזמן 
 שנדרש  להצליח  את  אתגר   3  (  2:30)   בהשוואה  לכל  האתלטים  שהצליחו   3  אתגרים).  

 המנצח  בתחרות  הוא  מי  שניצח  את  מרבית  האתגרים  במינימום  זמן.  
  

 אין  הבדל  בניקוד  אתגר  אחד  על  השני.   במידה  ושני  מתחרים  או  יותר  הצליחו  אותו  מספר  אתגרים.   ינצח 
  המתחרה  המהיר  מבינהם.   



 SPEED   RUN   תקנון 
  

 בתחרות  שלושה  מקצים  –   גמר   6  אנשים.   חצי  גמר   18.   מוקדמות   36.  
 בכל  מקצה  ספורטאי  יעלה  לשני  משחקים  משחק  נסיון  ומשחק  שפיטה.  

 משחק  ספידראן  הוא  משחק  שבו  ספורטאי  נדרש  לעבור  מסלול  מכשולים  תוך  כדי  מעבר  במספר  מוגדר  של 
 מעברי  חובה  ולהגיע  לנקודת  הסיום  בזמן  המהיר  ביותר.  

 מספר  מעברי  החובה  יקבע  בהתאם  למקצה.  
 במשחקי  מוקדמות:   נקודת  התחלה,   שני  מעברי  חובה  ונקודת  סיום.  

 בחצי  גמר:   נקודת  התחלה,   שלושה  מעברי  חובה  ונקודת  סיום.  
 בגמר:   נקודת  התחלה,   ארבעה  מעברי  חובה  ונקודת  סיום.  

 כל  ספורטאי  מחויב  להתחיל  בנקודת  התחלה  ולסיים  את  המשחק  בנקודת  הסיום.   ספורטאי  יכול  לעבור 
 במעברי  החובה  האחרים  לפי  סדר  שיבחר.  

  
 המהירים  ביותר  בכל  מקצה  עוברים  לשלב  הבא.  

 המנצח  בכל  מקצה  הוא  הספורטאי  עם  הזמן  המהיר  ביותר.  
  

 STYLE   תקנון 
  

 בתחרות  שלושה  מקצים  –   גמר   6  אנשים.   חצי  גמר   18.   מוקדמות   36.   כל  מקצה  יערך  על  סטאפ  שונה  מקודמו.  
 לפני  המוקדמות  בניית  ליינים  של   45  דקות  וחצי  הגמר  יהיה  סשן  בניית  ליינים  של  חצי  שעה.   לפני  הגמר  יהיה 

 סשן  בניית  ליינים  של  רבע  שעה.  
 משחק  סטייל  הוא  משחק  שבוא  ספורטאי  נדרש  לעבור  מסלול  מכשולים  בכל  דרך  העולה  על  רוחו.  

 הזמן  המוקצה  למעבר  המסלול  הוא  עד   90  שניות.  
 הספורטאי  יעלה  לתחרות  ללא  אביזרי  עזר.  

  
 ניקוד:  

 רמת  קושי.  
  זרימה  (שימוש  במכשולים,   תקיעות  בין  תנועות)   

  יצירתיות  (שימוש  בספוט,   גיוון  בתרגילים,   תרגילים  מיוחד)   
 ביצוע  (שליטה) 
 ורושם  כללי.  

 לכל  קטגוריה  יש  משקל  נקודות  שווה  שנע  בטווח  שבין   0  ל   100.   חוץ  מרושם  כללי  שנע  בטווח  של   0  ל   150.  
 לכל  קטגוריה  יוצב  שופט  שתפקידו  להעניק  ניקוד  לספורטאי  בקטגוריה  שלו  מ  עד   100  ועוד  ניקוד  של  מ 0  -    10 

 לקטגורית  רושם  כללי.   סה"כ   5  שופטים  בתחרות.   השופט  של  רושם  כללי  הוא  השופט  הראשי.  
 הניקוד  של  ספורטאי  במקצה  נקבע  על  פי  סך  הניקוד  בכל  הקטגוריות.  

 המנצח  בתחרות  הוא  בעל  הניקוד  הגבוה  ביותר  במקצה  הגמר.  
  
  
  


