
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.

CHASEתחרותכללי 1vs1

בתחרות שני מקצים
מקצה סינון ומקצה טורניר

כללים למקצה טורניר:
הסינון.מקצהאתשעברההמשתתפיםבכמותכתלוימשתתפים16או,4,8יכילטורנירמקצה

במקצה הטורניר המשתתפים יחולקו לזוגות אקראיים.

לסירוגין.הבורחוהשניהתופסהואהזוגמבניאחדכאשרסיבובים.4של1על1משחקישחקזוגכל
מטרת ה'בורח' לבצע 'בריחה'.

.שניות20במשךהמגרשמתחומייצאולאנתפסלאה'בורח'שבוכמצבמוגדרת'בריחה
‘תפיסה' מוגדרת כמגע יד התופס בנתפס בלבד.

שניות.20מבפחותזאתכלהמגרשמתחומיה'בורח'אתלהוציאאו'תפיסה'לבצעה'תופס'מטרת
התופס הראשון יקבע בהחלטת אבן-נייר ומספריים.

שניות.20הואסיבובכלאורך
שניות.60סיבוביםביןמנוחה

סיבוב יכול להסתיים באחת התוצאות הבאות:
הבורח וביצע 'בריחה'. 'בריחה' מזכה את הבורח בנקודה אחת..1
הבורח נתפס. תפיסה אינה מזכה בנקודות..2
הבורח יצא מגבולות המתחם המוגדר, יציאה מגבולות המתחם אינה מזכה בנקודות..3

בתום ארבעה סיבובים, המתחרה שצבר את סך הנקודות הגבוה ביותר, ינצח במשחק ויעלה לשלב הבא.

Suddenמשחקיבוצעתיקושלבמקרה Death
Suddenמשחקכללי Death:

Suddenמשחק Deathשניות.20שלבלבדסיבובים2יכלול
ההחלטה על התופס הראשון תתקבל בהחלטת אבן נייר ומספריים.

Suddenבהמנצח Deathביותר.הארוךהזמןבמשךלברוחשהצליחהבורחהוא
Suddenב'בריחה'ביצעוהספורטאיםשניאם DeathמשחקישוחקאזSudden Death.נוסף

המנצח בתחרות הוא הספורטאי שלא הפסיד באף משחק במקצה הטורניר.
המקום השני הוא המפסיד במשחק הגמר.

המקום השלישי הוא המנצח במשחק על המקום השלישי בין שני המפסידים בשלב חצי הגמר.

כללים למקצה סינון:
מקצה הסינון יגריל מספר של מתמודדים מתוך סך המתמודדים לטורניר קטן, הטובים ביותר בטורניר הקטן

יכנסו לטורניר הגדול.
יצטרפוהקטןבטורנירושניראשוןמקוםקטן.טורנירלשחקמתוכם4יוגרלומתחרים,6וישבמידהלדוגמא:



שחקנים.4שיכלולהגדוללטורניר
Suddenבסגנוןיהיוהסינוןבמקצההמשחקים Death

.SKILLתחרותכללי

.36מוקדמות.18גמרחציאנשים.6גמר–מקציםשלושהבתחרות

האלמנטיםיכללומקצהשבכלבצורהיבנוהאתגריםאתגרים.בונהידיעלשיבנואתגרים6יוגדרומקצהבכל
גובה.עבודתהשתחלות,מתח,עבודתטיק-טאק,,armjumpבלאנס,קפיצות,וולטים,הבאים:

במוקדמות אסור לבונה המסלולים לייצר התנגשות בין התחנות בחצי וגמר מותר.

שלב מוקדמות:
6יכנסומוקדמותמשחקבכל.6ביחולקבמוקדמותהמשתתפיםמספראתגרים.6ליחולקהתחרותמתחם

פרקולאחר1לאתגריכנסא'מתחרהלדוגמא:ברוטציה.האתגריםאתלבצעוינסוהתחרותלמתחםמתחרים
השישית.בתחנההזמןתוםעדהלאהוכך2,3לתחנהימשיךהמוקצבזמן

דק'.2הואמוקדמותבתחנתלאתגרהמוקצבהזמן

צבירת ניקוד בשלב המוקדמות:
הניקוד באתגר ינתן למתחרה ביחס לזמן שנדרש לו להשלים את האתגר ויחושב ביחס לכל המתחרים

נקודות.36יקבלביותרהמהירהזמןמשתתפים36שלבתחרותלדוגמא.במוקדמות.
בתחנה30ניקודמתחרהקיבללדוגמאהתחנות.ששתבכלהניקודלסכוםשווההמתחרהשלהכוללהניקוד

.40הואשלוהנקודותסךב'בתחנה10וניקודא'

שלב חצי וגמר:
במינימוםהאתגריםששתאתלהצליחכדיבמתחםדק'6ישאתלטלכלאתגרים.6ל-יחולקהתחרותמתחם

זמן.

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

הזמןפיעלינתןהניקוד.6או4,5אתגראתהצליחולאדק'2:30באתגרים3ביצעא'אתלטלדוגמא:
אתגרים).3שהצליחוהאתלטיםלכלבהשוואה)2:30(3אתגראתלהצליחשנדרש

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.



SPEEDתקנון RUN

.36מוקדמות.18גמרחציאנשים.6גמר–מקציםשלושהבתחרות
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.

STYLEתקנון

מקודמו.שונהסטאפעליערךמקצהכל.36מוקדמות.18גמרחציאנשים.6גמר–מקציםשלושהבתחרות
יהיההגמרלפנישעה.חצישללייניםבנייתסשןיהיההגמרוחצידקות45שללייניםבנייתהמוקדמותלפני

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

שניות.90עדהואהמסלוללמעברהמוקצההזמן
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.

.150ל0שלבטווחשנעכללימרושםחוץ.100ל0שביןבטווחשנעשווהנקודותמשקלישקטגוריהלכל
0-10משלניקודועוד100עדמשלובקטגוריהלספורטאיניקודלהעניקשתפקידושופטיוצבקטגוריהלכל

הראשי.השופטהואכללירושםשלהשופטבתחרות.שופטים5סה"ככללי.רושםלקטגורית
הניקוד של ספורטאי במקצה נקבע על פי סך הניקוד בכל הקטגוריות.

המנצח בתחרות הוא בעל הניקוד הגבוה ביותר במקצה הגמר.


