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 ספידראן תקנון אירוע 
 ( 580618478עמותת פארקור ישראל )

 מהות האירוע:

 . יצטרכו בו ומאתגר  חופשי מאימון מורכב האירוע. בישראל בפארקור המתאמנים  לקהילת  פנאי  אירוע הוא ספידראן אתגר
  בסביבת  אינטגרליים חלקים אלא יעודיים  מכשולים אינם  המכשולים. ביותר  הקצר בזמן כשוליםמ  מסלול לסיים המתחרים

 .האירוע
 

 כללי התנהגות במתחם 
 איסור מוחלט על לכלוך המתחמים. .1
 . האימון  מי לשמור על ניקיון מתח   חובה .2
 במתחם האירוע אין לעשן   .3
 . למתחםאו סמים  \ואין להכניס אלכוהול   .4
 . אירועחובה להישמע להוראות המאמנים לאורך כל ה .5

 
 כללי בטיחות 

 חובה להישמע להוראות המארגנים.  .1
 שנים.  14אין השתתפות לילדים מתחת לגיל   .2
 ללא חימום.  באירועאין להשתתף  .3
 . ובתחילת כל יום  להיות נוכח בתדריך הבטיחות בתחילת האירועחובה   .4
 מחויב לחתום על הצהרת בריאות. בתחרות כל משתתף  .5
 אין להשתתף בתחרות ללא רישום. .6
 אין להיות נוכח במתחם התחרות בזמן מקצה של אדם אחר.  .7

 SKILL כללי התחרות

ומותנת בהסכמה לתקנון זה. משתתפים קטינים  ומעלה בלבד.  16ההשתתפות בתחרות לחברי עמותה בלבד ומגיל  .1
 יצרפו אישור הורים חתום. 

 מוקדמות, חצי גמר וגמר.  –בתחרות שלושה מקצים  .2
 בכל מקצה יוגדרו אתגרים מסוימים במתחם התחרות ותנאים להצלחתם.  .3
   . על כל מתחרה בתורו להצליח מספר רב ביותר של אתגרים במספר הנסיונות הנמוך ביותר .4
 לכל משתתף מספר מקסימלי של חמישה נסיונות לאתגר.  .5
 דק' במקצה להצליח את מירב האתגרים.  7לכל מתחרה יש  .6
אין הבדל בניקוד אתגר אחד על השני. במידה ושני מתחרים או יותר הצליחו אותו מספר אתגרים. ינצח המתחרה   .7

 שהצליח את מירב האתגרים במספר הנסיונות הנמוך יותר. 
 Skill - 2019המנצח בסיבוב הגמר יוכתר כמנצח  .8

 כללי התחרות

בלבד. ומותנת בהסכמה לתקנון זה. משתתפים קטינים  ומעלה  14ההשתתפות בתחרות לחברי עמותה בלבד ומגיל  .1
 יצרפו אישור הורים חתום. 

 מוקדמות, חצי גמר וגמר.  –בתחרות שלושה מקצים  .2
 .סיום ונקודת חובה מעבר נקודות ,  התחלה נקודת  שבו מכשולים מסלול יוגדר מקצה לכל .3
 !יחד  שתתפיםהמ לכל מיועד  לתכנון  הזמן  פרק.  המשתתפים  ידי על המסלול מעבר לתכנון זמן פרק  יינתן  מקצה כל  לפני .4
 .הבא  לשלב במעבר   מזכים  ביותר  המהירים הזמנים. זמן במדידת  שתכנן  במסלול  ירוץ   מתחרה כל .5
 . החובה מעברי בין המעבר צורת על הגבלה אין, אחרת הוגדר אם אלא .6
 . החובה מעברי בכל  מעבר בוצע  כאשר הסיום בנקודת  ולהסתיים ההתחלה  בנקודת להתחיל  חייב מסלול כל .7
 ! הסיום לנקודת המשתתף הגעת ועד המזניק ידי על  הזנקהה מרגע יימדד הזמן .8

 2020 ספידראן באתגר ראשון מקום יוכתר, ביותר  המהיר בזמן  הגמר מסלול את שסיים המשתתף 
 
  ./ כללי התנהגות / כללי הבטיחות עלולה לגרור הרחקה מן האירוע כללי התחרותהפרה של  
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 (ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בסמוך לאירוע) לוח זמנים

 יום שישי   04.09.20
  התאספות ורישום  10:00
  תדריך בטיחות כללי   10:30
    חימום משותף  10:45
  מקצה מוקדמות.  11:00
  חצי גמר.  12:00
  מר ג 12:30
  ג'אם 13:00

 
 ביטול האירוע וא/ו שינוי תאריך האירוע 

שינוי אחר בניגוד לפרסומים וזאת כתוצאה מכוח עליון או מסיבה שאינה  במידה והאירוע בוטל או שונה מועד האירוע ו/או כל 
תלויה במארגנים לא ייחשב הדבר כהפרה מצד המארגנים והמשתתפים לא יהיו זכאים לפיצוי או החזר, המארגנים יפעלו  

 במידת האפשר ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לקיים אירוע חלופי בסמוך למועד המקורי. 

ן זה משמעו, כל גורם שלמארגנים אין שליטה עליו ולפי דעתם עלול לפגום באירוע ו/או להוות סיכון, לרבות  כח עליון בתקנו 
תנאי מזג אויר, מלחמה, שביתה, אסון טבע, פעולות איבה, אבל לאומי או כל גורם אחר שיש בו בכדי לפגום באירוע ו/או  

 להוות סיכון 

 הצהרת בריאות ותנאי השתתפות 
  

מול נציג המכירות וביניהם:  \שכל הפרטים שמסרתי בעת הרשמתי לאירוע דרך אתר ההרשמה באינטרנט אני מצהיר  .1
 הם נכונים ומדויקים.  -שם, תאריך לידה, כתובת מייל מספרי טלפון ועוד 

 ית ונפשית להתאמן בפארקור. ז אני הח"מ מצהיר בזאת שעברתי בדיקות רפואיות ושהנני בריא וכשיר פי .2
 ע"י רופא מוסמך מטעמי.  האירוער כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר, טרם כמו כן אני מצהי .3
 מתוך בחירתי האישית ומרצוני החופשי וללא שום  באירועאני הח"מ מצהיר גם, כי הנני משתתף   .4
כפיה או שידול מצד גורם כלשהו. אני מכיר את ענף הפארקור ואת אופיו, ברור לי ואני מודע לעובדה כי מדובר בענף   .5

 פיזי, שכרוך במאמץ גופני ונפשי קשה, ובסכנות שונות, שכוללות תנועה על מכשולים, גובה ומשטחים קשיחים. 
, מנהל  מתנ"ס שטרןאני הח"מ מצהיר כי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי פארקור ישראל )ע"ר(,  .6

ב במישרין או בעקיפין באירוע וכי כל נזק שיגרם לי ו/או  האירוע ו/או מי מטעמו, )להלן "המארגנים"( ו/או כל מי שמעור 
 לרכושי אם יגרם לי הוא על אחריותי שלי 

 ולא אבוא בטענות ובתביעות כלשהן כלפיי המארגנים, בני משפחותיהם, או מי שקשור אליהם 
 במישרין או בעקיפין. המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי או למלווי, לרבות 

 נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני התחרות, במהלכה או לאחריה ו/או בקשר עמה. 
 אני הח"מ מצהיר בזאת, שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או לפסול  .7

 את השתתפותי במהלך התחרות, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו לנכון. 
 ההוראות, התקנות והדרישות שמופיעות כאן או הוראות אני הח"מ מתחייב בזאת למלא את כל  .8

 שהמארגנים יחליטו עליהן לפני התחרות במהלכה או לאחריה. 
אני מתחייב לשפות אתכם בגין כל תביעה או דרישה שתועלה נגדכם על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים   .9

 כאמור לעיל ולהלן. 
ארגני האירוע מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצבי הבריאותי מיום החתימה  אני מצהיר בזאת כי אודיע ואעדכן את מ .10

 על מסמך זה ועד ליום התחרות בפועל. 
מוסכם עלי שהמארגנים ומי מטעמם ו/או נציגיהם, רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך האירוע לפניה ובסיומה   .11

 ועים דומים שיארגנו המארגנים בעתיד. לצרכים של פרסום, קידום מכירות או שיווק של האירוע או כל איר
  

 עם הרשמתכם הינכם מאשרים תקנון זה 
  


