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 כללי  –דירוג אישי בליגות הניווט הרגלי 
 

החל מעונת תשפ"ב, ליגת הניווט הרגלי נחלקת לשתי ליגות נפרדות, בעלות דירוג אישי נפרד: ליגת  

יער/שטח, וליגת מאוץ. הדירוג בכל אחת מהליגות יחושב אך ורק לחברי איגוד עם חברות בתוקף  

 כנדרש.ובעלי אישור רפואי 

מתחרויות   50% -נווט ידורג בסיום הליגה בקטגוריה אחת בלבד, ובתנאי שהשתתף בלא פחות מ

 הליגה באותה קטגוריה )פירוט בהמשך(. 

ניתן לעבור קטגוריה פעם אחת בעונה עד שבוע לפני תחרות הליגה החמישית של העונה ]מאוץ ויער  

 . בכתב למשרד האיגודעות פניה ביחד לצורך הספירה[, על פי טבלת הקטגוריות, באמצ

 

 ההשתתפות בקטגוריה לא מתאימה לא תקנה ניקוד.

 

 שיטת הניקוד 

 נקודות[ לכלל הנווטים במסלול. 100יהווה בסיס החישוב ] במסלולממוצע שלוש התוצאות הטובות 

 נווט לא פסול יקבל ניקוד לפי הנוסחה 

 .[100ת, כפול ]ממוצע זמני שלושת הטובים במסלול, חלקי התוצאה האישי 

 20דקות, והתוצאה האישית היא  19דוגמה א' )מאוץ(: אם ממוצע זמני שלושת הטובים במסלול הוא 

 95=  100כפול  19/20דקות, הניקוד שהנווט יקבל הוא 

דקות, והתוצאה האישית היא   19דוגמה ב' )מאוץ(: אם ממוצע זמני שלושת הטובים במסלול הוא 

 103=  100כפול  19/18.5דקות, הניקוד שהנווט יקבל הוא  18.5

דקות, והתוצאה האישית היא  50דוגמה ג' )יער/שטח(: אם ממוצע זמני שלושת הטובים במסלול הוא 

 89=  100כפול   50/56א דקות, הניקוד שהנווט יקבל הו 56

דקות, והתוצאה האישית היא   50דוגמה ד' )יער/שטח(: אם ממוצע זמני שלושת הטובים במסלול הוא 

 102=  100כפול   50/49דקות, הניקוד שהנווט יקבל הוא  49

 

נווטים מזדמנים ]כאלה שעוברים למסלול אחר ונוכחותם שם ארעית[ או משתתפים שאינם חברי  

 יעו על ניקוד שאר הנווטים.איגוד, לא ישפ

 

 בסוף העונה תהיה לכל אחד משלושת המדורגים הראשונים. חלוקת הפרסים 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא 
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 דירוג אישי רגלי  – ליגת יער/שטח 
 

  8תחרויות הליגה מתוך  5 -לדירוג הסופי יילקחו בחשבון התוצאות הגבוהות שצבר הנווט ב

 .  4התחרויות המתוכננות לעונה, כאשר מינימום ההשתתפות כדי להיות מדורג בליגה הינו 

במקרה של שוויון בין שני נווטים, ההכרעה תהיה לטובת הנווט בעל התוצאה הגבוהה ביותר  

)בתחרות כלשהי(. אם עדיין יהיה שוויון, תילקח בחשבון התוצאה השנייה בטיבה, וכך הלאה, עד  

 להכרעה. 

 

 

 

 ליגת מאוץ –דירוג אישי רגלי  
 

  6תחרויות הליגה מתוך  4 -לדירוג הסופי יילקחו בחשבון התוצאות הגבוהות שצבר הנווט ב

 .  3התחרויות המתוכננות לעונה, כאשר מינימום ההשתתפות כדי להיות מדורג בליגה הינו 

גבוהה ביותר  במקרה של שוויון בין שני נווטים, ההכרעה תהיה לטובת הנווט בעל התוצאה ה

)בתחרות כלשהי(. אם עדיין יהיה שוויון, תילקח בחשבון התוצאה השנייה בטיבה, וכך הלאה, עד  

 להכרעה.

 

 

 
 המשך בעמוד הבא 
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 ליגת הניווט הרכוב  -דירוג אישי 

 

 הדירוג בליגה יחושב אך ורק לחברי איגוד עם חברות בתוקף ובעלי אישור רפואי כנדרש.

מתחרויות הליגה    50% -הליגה בקטגוריה אחת בלבד ובתנאי שהשתתף ביותר מנווט ידורג בסיום 

  (.5תחרויות, המינימום הוא  8באותה קטגוריה )בעונה בת 

ניתן לעבור לקטגוריה אחרת פעם בעונה, על פי טבלת הקטגוריות, באמצעות פניה בכתב למשרד  

 האיגוד, לא יאוחר משבוע ימים לפני התחרות הבאה.

 

 וריותטבלת קטג

LONG-Open   2004 - 1977גברים ילידי 

LONG-H45   1976 - 1957גברים ילידי 

SHORT-Open  ואילך   1977נוער/גברים ילידי 

SHORT-H45   1962 - 1976גברים ילידי 

SHORT-H60   ומטה  1961גברים ילידי 

SHORT--Women  כל הגילאים 

 שיטת הניקוד 

 נקודות[ לייתר הנווטים במסלול. 100יהווה בסיס החישוב ] במסלולממוצע שלוש התוצאות הטובות 

 נווט לא פסול יקבל ניקוד ביחס לזמן הממוצע של שלושת הטובים במסלול לפי הנוסחה 

 .[ 100]ממוצע של שלושת הזמנים הטובים במסלול חלקי זמן הנווט כפול 

 כפי שנקבע**ניקוד זה יוכפל בפקטור מקדם גיל 

נווטים מזדמנים ]כאלה שעוברים למסלול אחר ונוכחותם שם הנה ארעית[ או משתתפים שאינם חברי 

 איגוד, לא ישפיעו על ניקוד שאר הנווטים.

 לדירוג הסופי יילקחו בחשבון התוצאות הגבוהות שצבר הנווט בתחרויות הליגה בהתאם לטבלה הבאה: 

סך תחרויות  
 ליגה בעונה

ת  מספר התוצאו
הטובות שיילקחו  

 בחשבון 

 **טבלת מקדם ניקוד  

 ילידי 

 **טבלת מקדם ניקוד  מקדם 

 ילידי 

 מקדם 

 1.10 (H/D 55) 66 - 1962 1.00 ואחרי    1987 -מ  7 11או  10

9 6 1982 -  86 (H/D 35) 1.02 1957 - 61 (H/D 60) 1.12 

8 5 1977 - 81 (H/D 40) 1.04 1952 - 56 (H/D 65) 1.14 

 1.06 1947 - 51 (H/D 70) 1.16 (H/D 45) 76 - 1972 4 7או  6

  1967 - 71 (H/D 50) 1.08 1942 - 46 (H/D 75) 1.18 

בסוף העונה תהיה לכל אחד משלושת המדורגים הראשונים, ובתנאי שהשתתף   חלוקת הפרסים

 מתחרויות הליגה באותה קטגוריה. 50% -ביותר מ
 

 המשך בעמוד הבא 
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 ניווט רגלי  -דירוג מועדונים 
   - דירוג המועדונים בניווט רגלי יהיה מורכב מ

  [ מהליגות הרגליות ]מאוץ ושטח אחתבכל   , הניקוד המועדוני המבוסס על מיקום הנווט בקטגוריה שלו-1

 בהתאם להסבר בהמשך וגם 

 הניקוד שהמועדון צבר בתחרות השליחים  -2

 

 ניקוד על פי מיקום  -1

, יקבל ניקוד בהתאם  ]ז״א הוא חבר איגוד ובעל  בדיקה רפואית בתוקף[ כל נווט אשר מקבל ניקוד לליגה 

 בה הוא מתחרה.   בקטגוריהלמיקומו 

 

 ניקוד  Cמיקום בקט׳  ניקוד  Bמיקום בקט׳  ניקוד  Aמיקום בקט׳ 

1 20 1 16 1 14 

2 19 2 15 2 13 

3 18 3 14 3 12 

4 17 4 13 4 11 

 10 ומטה  5 12 5 16 5

6 15 6 11   

   10 ומטה  7 14 7

8 13     

9 12     

10 11     

     10 ומטה 11

 

  Bמשתתפים ומטה )בתחרות ספציפית( תחשב באותה תחרות כקטגוריה ברמה  3שבה  Aקטגוריה ברמה 

 . H21A-ו  D21Aנקודות. כלל זה אינו חל על קטגוריות העלית  16בה הניקוד המרבי הנו 

 הבהרה: משתתף שלא מקבל ניקוד לליגה לא ישפיע על מיקומם של אלה שכן מקבלים ניקוד. 

ומקום שני נווט חבר איגוד ובעל  בדיקה רפואית בתוקף, זה האחרון יקבל  דוגמה: מקום ראשון הינו נווט זר 

 את הניקוד המירבי וייחשב כמקום ראשון. 
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התוצאות הטובות מכל אחת   [ 3שלוש ]לצורך חישוב ניקוד המועדונים יילקחו בחשבון את  -שיטת החישוב

 מקבוצת הקטגוריות הבאות: 

 קטגוריות הנוער 

H/D12 - H/D18 

 הבוגרים  קטגוריות

H21 - H45 

 קטגוריות הנשים 

D21 - D75 
 קטגוריות הוותיקים 

H50 - H90 

 

אליפות המועדונים ]שליחים[ תקנה ניקוד לדירוג המועדונים בהתאם למיקום בכל אחת  ניווט שליחים:  -2

 מהקטגוריות בהתאם לטבלה הבאה: 

  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 קטגוריה / מיקום 

  20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 פתוח 

בכל קטגוריה תילקח קבוצה  

מועדון   מכל  בלבד  אחת 

 בעלת הניקוד הגבוה ביותר 

 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 נשים 

 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 נוער 

 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 ותיקים 

 המועדון שזכה בניקוד גבוה יותר בשליחיםבמקרה של שוויון נקודות ידורג גבוה יותר 
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 ניווט רכוב  -דירוג מועדונים 

 ליגה זו תתנהל בנפרד מליגת מועדונים בניווט רגלי. 

  מהקטגוריות התוצאות הטובות ]הניקוד האישי לאחר חישוב המקדם[ בכל אחד   [2שתי ]יילקחו בחשבון 

 הבאות: 

LONG Open 
 ו/או 

SHORT Open 

LONG H45 
 ו/או 

SHORT H45 / H60 

SHORT 
Women 

 

 המיקום לצורך החישוב הנ"ל ייקח בחשבון את פקטור הגיל הנהוג בליגה. 

 הניקוד שיילקח לטובת ליגת האופניים יהיה זהה לניקוד בליגה הרגלית וייקבע לפי מיקום הנווט בקטגוריה: 

 

 אופניים 

 מיקום במסלול לאחר חישוב  
 פקטור מקדם הגיל 

 מיקום במסלול לאחר חישוב   ניקוד 
 פקטור מקדם הגיל 

 ניקוד 

1 20 7 14 

2 19 8 13 

3 18 9 12 

4 17 10 11 

 10 ומטה  11 16 5

6 15   

 

משתתפים הזכאים לניקוד[, בדומה לליגה   3במקרה של מיעוט משתתפים בקטגוריה בתחרות ספציפית ]עד 

 הראשון. נקודות למקום  16הרגלית, הניקוד המירבי יהיה 

 

במקרה של שיוויון נקודות ידורג גבוה יותר המועדון בעל התוצאה הגבוהה ביותר )בתחרות כלשהי(. במידה  

 .והשיוויון נמשך תיילקח בחשבון התוצאה השנייה הגבוהה בטיבה, וכך הלאה 

 

 המשך בעמוד הבא 
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 שליחים  -אליפות המועדונים 

 קטגוריות 

 קבוצותיהם כך שיתאימו לקטגוריות הבאות: המועדונים ירכיבו  

 נשים  גברים  קטגוריה 

 ללא הגבלה  ללא הגבלה  פתוחה 

 ללא הגבלה  --- נשים

 D40 -מ  H50 -מ ותיקים 

 ]כולל[  D18עד  ]כולל[  H16עד  נוער

 מותר לשלב באותה קבוצה גברים ונשים העומדים בקריטריונים שבטבלה 

 

 הארצית. גיל בהתאם לגיל הקובע בליגה 

 ד׳ )ניתן לשלב שתי קטגוריות באותו מסלול(  90-זמן קבוצה מנצחת בכל קטגוריה יהיה כ

 כל הקטגוריות יוזנקו יחד. 

 ניקוד 

 נקודות.   0נקודות. קבוצה פסולה תקבל  100קבוצה מנצחת בכל קטגוריה תקבל 

 קבוצה לא פסולה תקבל ניקוד יחסי לקבוצה המנצחת בקטגוריה לפני נוסחה הבאה: 

100 x 

 זמן קבוצה מנצחת

 ניקוד הקבוצה  =
 זמן הקבוצה 

 ניקוד המועדון 

 לכל מועדון יסוכם ניקוד של שלושת הקבוצות בעלות הניקוד הגבוה ביותר.  

  .בקטגוריה הפתוחה, ואחת מהן בהכרח  לקטגוריות שונותקבוצות אלו ישתייכו 

 דוגמא: 

 המועדוניםאלוף   ניקוד למועדון  ניקוד  קטגוריה 

  78 פתוחה
 

27078+95+97 =  
 
 

מועדון עם סכום הנקודות הגבוה ביותר יוכרז  

כמנצח באליפות המועדונים. במקרה של שוויון,  

המועדון המנצח יהיה המועדון בעל הניקוד  

הגבוה בתוצאה השלישית בטיבה. במקרה של  

שוויון בתוצאה השלישית יוכתר המועדון בעל  

 בתוצאה השנייה בטיבה. הניקוד הגבוה 

 88 נשים 

 95 ותיקים 

 97 נוער 

 


