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תקנון ליגת הניווט של אס"א ישראל
 .9כללי:
ליגת הניווט תחזור לפעילות אס"א עם שיפורים שנועדו לאפשר לכמה שיותר סניפים להגיע לליגה.
התחרות תתקיים לפי החוקה והתקנות של האיגוד לספורט הניווט ,למעט השנויים המפורטים בתקנון
זה.
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה הליגה:
לו"ז:
הליגה תתקיים בחמישה ניווטים ,כאשר הניקוד נצבר ב 0-מתוכם.

 .7הרשמות:
רישום קבוצה/ספורטאים:
יש להעביר רשימה של עד  6סטודנטים ו 6-סטודנטיות למשרדי אס"א עד המועד שיקבע ע"י הנהלת
הליגה.
הערה :ניתן לרשום דרך אס"א סטודנטים נוספים ,אך העלות תהייה על חשבון הסניף.

 .0מנהלות הענף:
שיפוט:
על-בסיס שופטי איגוד הניווט.
עזרה ראשונה:
באחריות מארגני האירוע.

 .0חוקי המשחק הנוספים של אס"א עבור הענף
מינימום מסיימים לניקוד קבוצתי –  7בנים 2 ,בנות.
מקסימום נרשמים לכל נבחרת –  6בנים ו 6-בנות.
מיקום קבוצתי בתחרות:
ניקוד קבוצתי:
הניקוד בבנים  -הוא עפ"י שלוש התוצאות הטובות משני המקצים – ארוך ובינוני.
אבל ,לא ניתן לצבור ניקוד של יותר משני מתחרים מכל מקצה.
הניקוד בבנות – הוא עפ"י שתי התוצאות הטובות מהמקצה הקצר בלבד.
צבירת הניקוד:
המנצח בתחרות בין הסטודנטים הרשומים בלבד ,יקבל  944נקודות.
כל משתתף אחר ,מקבל ניקול לפי התוצאה מקבל ניקוד השווה לזמו המנצח ,חלקי הזמן שלו ,כפול
.944
לדוגמא :אם למנצח תוצאה של  04דקות ,נווט שסיים ב 30 -דקות יקבל  66.3נקודות ,ונווט שסיים
ב 944 -דקות יקבל  04נקודות.
נווט פסול לא יקבל ניקוד.
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ניקוד הליגה:
הניקוד הקבוצתי לכל ניווט יינתן לפי המפתח של תקנון הניקוד באס"א לתחרות בודדת.
סניף שעשה פחות מ 0-תחרויות ,כל תחרות חסרה תחושב לו כ 4-נקודות.
אם סניף לא סיים עם מינימום הספורטאים ,יחשב כאילו לא הופיע ויסיים את התחרות עם  4נקודות.
בסוף הליגה ,יחובר הניקוד של כל קבוצה ,ויקבע המיקום ,לפי בעל הנקודות הגבוה.
הניקוד הסופי של הליגה יהיה עפ"י ניקוד ליגה כפי שנקבע בתקנון הניקוד של אס"א.
במקרה של שוויון נקודות בין קבוצות בסיום הליגה ייקבע הדרוג עפ"י סכום הנקודות הכולל מכל
התחרויות.
קבוצה שהשתתפה בניווט אחד בלבד ,תתחיל את מיקומה בליגה לאחר כל הקבוצות שהשתתפו בכל
הניווטים.
\\\10.0.0.7\docs_avigilשונות\תקנונים\תקנוני תחרויות אסא \2112תקנון ליגת הניווט .docx2112-12

המרכז האקדמי רופין – בית הסטודנט
ה מ רכ ז ה א ק ד מ י ר ו פ י ן  ,מ י ק וד 0 4 2 0 4
טל 40-3004907 :פקס40-3004900 :

info@asa.org.il
עמותה רשומה מס'
05-447-323-7

2

RUPPIN ACADEMIC CENTER – STUDENT HOUSE
R UPPIN A CADE MIC C ENTER - 40250 ISRAEL
TEL : ++972-9-7990193 FA X : ++972-9-7990194

