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Nadav@Prock.co.ilבמייללביא,נדבהליגה:ניהול

אופי הליגה: עממי

ארגון התחרויות: התחרויות מאורגנות על ידי פרפורמנס רוק

ספורטאי יכול להתחרות: במידה והינו חבר במועדון הטיפוס, נמצא בקטגוריית הגיל המתאימה,
עם בדיקה רפואית (רופא משפחה)

רישום: יבוצע באופן מקוון דרך עמוד הרשמה יעודי

בדיקה רפואית: אישור מרופא משפחה, אשר הספורטאי כשיר לפעילות גופנית

קטגוריות:
Eקטגוריה=2013-14

Dקטגוריה=2011-12

Cקטגוריה=2009-10

Bקטגוריה=2007-8

Aקטגוריה=2005-6

Juniorsקטגוריה=2003-4

בוגרותים=-2002

בתחרויות יתכנו חלוקה למקצים לפי הקטגוריות, בהתאם לגודל המקצה וכמות הנרשמים.
פרסום החלוקה למקצים ולו"ז תחרות סופי ישלחו למתחרים כשבוע לפני התחרות

ביטול הרשמה: ביטול הרשמה והחזר כספי ייעשה עקב סיבה מוצדקת בלבד, עד שבוע לפני
התחרות ועל סמך אישורים רלוונטים. אי הגעה לתחרות ללא הודעה על ביטול, תחייב את

הספורטאי בתשלום על התחרות.

שינוי רישום לתחרות:
מותנה בבסיס מקום פנוי, ובאישור מנהל הליגה. שינוים ברישום יבוצעו באמצעות מייל למנהל

התחרות.

ביגוד:
במהלך ליגת התחרויות הספורטאים רשאים לעלות עם ביגוד המתאים לרצונם, כל עוד הלבוש

תואם את הנחיות המתקן המארח. אין לטפס ללא בגד עליון.
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פורמט התחרות:
ב').(נספחשונותקושיברמותממוספריםמסלולים30×

×  כל בעיה מורכבת מארבע נקודות התחלה ואחיזת סיום.

דקות120נמשךמקצהכל×
×  כל מסלול מוגבל בחמישה ניסיונות בלבד.

×  יש להגיש את טופס המתחרה לשופט האחראי על המסלול ולחכות לתורך.
למקצהשופטים6שלמינימום×

× לא יהיו יותר מארבע מסלולים מצטלבים

במקצהספורטאים30מקסימום×
× ישנה אפשרות לחריגה המשתתפים, באישור מנהל התחרות.

× הניקוד הסופי לכל משתתף יינתן על בסיס שבעת המסלולים בעלי המספר הגבוה ביותר

שהושלמו.
× בונה ראשי של התחרות (או בונה אחר מטעמו) נדרש לנכוח בתחרות למתן מענה לבעיות הבניה

במידה ויצוצו

שיפוט:
עבור כל תחרות מוגדר שופט ראשי אחד, אשר מחויב להיות נוכח במהלך כל התחרות. השופט

הראשי יכול לשפוט בפועל או להיות נוכח מבלי לשפוט.
שאר השופטים בתחרות מחויבים לעבור תדריך על ידי השופט הראשי של אותה תחרות, טרם

תחילת התחרות ולפני כל מקצה.
על מנת למנוע זיופים השופטים נדרשים להשתמש באמצעי עזר למניעת זיופים או למלא את טופס

השיפוט במהלך התחרות בנוסף לסימונים על הטופס מתחרה

ערעורים:
במהלך התחרות - יש להגיש לשופט הראשי באותה תחרות . ערעורים לאחר פרסום התוצאות
ובקשות / הערות / תלונות / כל דבר הקשורים להתנהלות התחרות עצמה – יש לשלוח במייל

למנהל הליגה.

תוצאות:
פרסום תוצאות התחרות ודירוג המתחרים יתבצע תוך שלושה ימי עבודה מסיום כל תחרות,

הראשוניםהמקומותשלושתרקיפורסמוDו-E(בקטגוריותהשונות.(פייסבוק/אינסטגרם)במדיות
בכל קטגוריה.תוצאות מלאות ישלחו לנציגי המועדונים)
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מידע כללי:

07.01.2022תאריך:

+)B(נוער/בוגריםקטגוריות:

קיר מארח:פרפורמנס רוק תל-אביב
ת"א,144בגיןמנחםדרךכתובת:

ש"ח10שלמוזלבמחירבקירחניהעללשלםניתן-)1מוזס(רחובאגדביתחניוןחניה:
03-6872880טלפון:

TLV@Prock.co.ilדוא"ל:

28.01.2022תאריך:

קטגוריות: ילדים
קיר מארח:פרפורמנס מודיעין

)1(קומהמודיעין,32המכביםדםכתובת:

2דונהבניין,5הכהןמתתיהוחניה:

08-6755591טלפון:

Modiin@Prock.co.ilדוא"ל:

25.02.2022תאריך:

+)B(נוער/בוגריםקטגוריות:

קיר מארח:פרפורמנס רגבה
כתובת: ביג רגבה

טלפון:
דוא"ל:

11.03.2022תאריך:

+)B(נוער/בוגריםקטגוריות:

קיר מארח:פרפורמנס רוק ב"ש
שבעבאר,4העצמאותכתובת:

חניה: חניון חברון
08-6272721טלפון:

BR7@Prock.co.ilדוא"ל:
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1.04.2022תאריך:

קטגוריות: ילדים
קיר מארח:פרפורמנס רוק תל-אביב

ת"א,144בגיןמנחםדרךכתובת:
ש"ח10שלמוזלבמחירבקירחניהעללשלםניתן-)1מוזס(רחובאגדביתחניוןחניה:

03-6872880טלפון:

TLV@Prock.co.ilדוא"ל:

לו"ז כללי:
1-8:00מקצהמתחריםקליטת

1-8:45מקצהמתחריםתדריך

1:9:00-11:00מקצה

2-10:00מקצהמתחריםקליטת

2-10:45מקצהמתחריםתדריך

2:11:20-13:20מקצה

3-12:15מקצהמתחריםקליטת

3-13:00מקצהמתחריםתדריך

3:13:40-15:40מקצה

4-14:30מקצהמתחריםקליטת

4-15:15מקצהמתחריםתדריך

4:16:00-18:00מקצה

הנרשמיםלכמותבהתאםהתחרותלפניימים3עדתתפרסםלמקציםחלוקה*

על המשתתפים להגיע כחצי שעה לפני תחילת המקצה לצורך קליטה, תדריך והסבר של חוקי התחרות!
משתתף שיאחר ולא יהיה נוכח בתדריך לא יוכל להשתתף בתחרות או לשנות מקצה.!

mailto:TLV@Prock.co.il
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חלוקת הקטגוריות:
,Eקטגוריותיתחרוהילדיםבתחרויות D-וC2009-2014(שנתונים(

,Bקטגוריותיתחרוהנוער/בוגריםבתחרויות A, Juniors-בוגרות.יםו

,Sportל-הבוגרותי.יםקטגוריותיחולקוהתוצאותחישובלאחר Seniors-וMasters

בשישיהמסלולים2לפחותהצליחואשרספורטאיםיכנסוMastersלקטגוריית:Mastersקטגורית
הנשיםבקטגוריית)21-30(האחרונהו-עשירייההבוגריםבקטגוריית)25-30(האחרונה

לקטגוריתיכנסמתחרויות,באחתMastersלקטגוריתאותוהכניסהאשרתוצאההשיגאשרמתחרה*
Mastersהסופיות.התוצאותבשקלולגם
(כולל)1982לפנישנולדומייכנסוSeniorsלקטגוריית:Seniorsקטגורית

פרסים:
בסיום הגמרים  יחולקו פרסים לזוכים בקטגוריות:

Eילדות.ים-

Dילדות.ים-

Cנערות.ים-

Bנערות.ים-

Aנערותים-

-Juniors

,Masters(בוגרותים- Sport, Seniors(

נשים)(גברים,!!!כספייםפרסיםיחולקוMastersה-בקטגורית*

דגשים כלליים
* ביום התחרות יש לנהוג על פי כללי המקום כפי שהובהרו בעת ההרשמה.

* מי שאינו חלק מהתחרות לא יהיה רשאי לעלות על המזרון בשביל לא להפריע למהלך התקין של

)אישור מראשהתחרות. (רק למאמנים אשר יקבלו

* במהלך התחרות אזור התחרות יהיה סגור למטפסים שאינם משתתפים בתחרות – מטפסים אלו יוכלו

לעודד את המשתתפים.

אתיקה
·         על המתחרים להתנהג בצורה הולמת כלפי מתחרים אחרים, שופטים ועובדי הקיר.

·         התנהגות לא ספורטיבית כגון רמאות, הפרעה למתחרים אחרים ואי ציות לחוקי התחרות עלולה

להוביל לפסילה מהתחרות.
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מדידת זמנים ותוצאות
·         מדידת זמנים תתבצע בשעון כללי שיהיה זמין לכל המטפסים בכל זמן נתון.

·         כל מתחרה יקבל ניקוד עפ"י סולם ניקוד קבוע מראש.

דגשים למתחרים:
× התחלת מסלול - התייצבות בתחילת מסלול תתבצע על ארבעת הטייפים המסומנים.

× מספר המסלול יופיע בתחילתו.

× סיום מסלול - התייצבות של שלוש שניות לפחות על אחיזת הסיום המסומנת.

× כל מסלול בנוי אך ורק מצבע אחד של אחיזות.

× גבולות שאותם אסור לעבור עם הגוף - יהיו מסומנים בטייפ שחור.
× אין להשתמש בחורי האחיזות המובנים בקיר ובפיצ'רים.

× עלייה על מסלול תינתן לאחר אישור מהשופט/ת.

× כל מסלול מוגבל בחמישה ניסיונות.

× חובה להתחיל את המסלול מהאחיזות המסומנות בלבד!

× ניתן להשתמש בכל פיצ'ר שנמצא במרחב.
× ניסיון יחשב כאשר המתמודד.ת התנתק.ה מהמזרון. נגיעה במזרון לאחר התייצבות תיחשב לניסיון

והמתמודד.ת יורד.ת מהמסלול.
× אין לעבוד על חלק מן המסלול.

× מומלץ לנקות את אחיזות המסלול בין הניסיונות.

× השלמת המסלול תאושר ע"י החתמת השופט/ת בטופס המתחרה.

× הניקוד הסופי יחושב ע"י סכימת הניקוד עבור שבעת המסלולים הגבוהים ביותר.

× יש להגיש את טפסי הניקוד מיד בתום המקצה. טופס שיוגש באיחור לא יתקבל. (נספח א')
× ניקוד מתחרה: (נפח ב')

בהן.הצליחשהמתחרההבעיותסךמתוךהגבוהיםבדירוגיםהבעיות7בחשבוןיילקחו•
• ניקוד הבעיות יהיו כך:

V0נק'100-ראשוןבניסון
V1נק'200-ראשוןבניסון
V2נק'300-ראשוןבניסון
V3נק'400-ראשוןבניסון

וכו' ..
לבעיהנק'10מורידלראשוןמעברניסיוןכל•

× ערעור על מספר ניסיונות ותוצאות: יש למלא טופס ערעור ולהגישו באופן מיידי לאחר סיום הבעיה לשופט

הראשי המוגדר בכל תחרות. (נספח ג')
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נספח א': דף משתתף
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נספח ב': פיזור דירוגים

,E(ילדים D, C:(

,B(נוער/בוגרים A, Juniors-בוגרות.ים)ו:
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נספח ג': טופס ערעור


