
 
 בס"ד

 

.IPC - GPA/GPA-D תקנון תחרות 
 
 

 מפיק התחרות: חדר הכושר פאואר ג'ים.1.

 תקנון זה נועד להסדיר את התנהלות תחרות IPC - GPA/GPA-D, וכלליה.2.

  מטרת התחרות:3.
 לקדם מודעות לענף הפאוורליפטינג בקרב כלל האוכלוסיה ובקרב בני הנוער בפרט. לחשוף קהלים

 חדשים לאירועי הספורט בישראל, לגבש את קהילת הספורטאים והמאמנים, וליצור רף מקצועי תקני
 לפאוורליפטינג בישראל.

  חברי הנהלת התחרות:4.
 ד"ר אדטו גל, מרדכי בוכניק, אליהו הנקין.

  תאריך התחרות ומיקומה:5.
 יום שני, 30 בדצמבר 2019, יום אחרון של חג החנוכה, תיאטרון בית מזיא, רחוב מסילת ישרים 14,

 ירושלים.
  שקילה לקראת התחרות:6.

 ביום התחרות בלבד, באולם התחרות, החל מ-07:30 ועד 09:00.
  חוקי התחרות:7.

 התחרות כפופה לחוקים של איגוד ה-GPA העולמי, ולדיוויזיית GPA-D של האיגוד המדובר. בכל
 חילוקי דעה בנוגע לתחרות ולחוקיה (תקנון), יקבע על פי החלטת חברי ההנהלה בלבד, וללא זכות

 ערעור.
http://www.globalpowerliftingalliance.com/rules_gpaipo.html 

  מקצים:8.
.GPA בנץ' פרס בלבד, ללא ניטור סטרואידים, תחת 
.GPA-D קרב 3 מלא בניטור סטרואידים מלא, תחת 

  שופטים:9.
 ראש גוף השיפוט של ה-IPC  – ד"ר גל אדטו, נשיא הפדרציה GPA בישראל, צוות השופטים

 שהוסמכו על פי כללי ה-GPA העולמי.
 קטגוריות משקל לפודיום נושא פרסים בתחרות:10.

 קרב GPA-D 3, נשים בכל הגילאים:-
 עד 60 ק"ג.1.
 מעל 60 ק"ג.2.

 קרב GPA-D 3, גברים בכל הגילאים:-
 עד 85 ק"ג.1.
 עד 105 ק"ג.2.
 מעל 105 ק"ג.3.

http://www.globalpowerliftingalliance.com/rules_gpaipo.html


 קרב GPA-D 3, נוער גברים עד גיל 18:-
 עד 85 ק"ג.1.
 מעל 85 ק"ג.2.

 לחיצת חזה בלבד GPA, גברים בכל הגילאים:-
 עד 95 ק"ג.1.
 מעל 95 ק"ג.2.

  פירוט פרסים לפודיום:11.
 יועדכנו בהמשך.1.

 
 אין הקטגוריות לעיל בבחינת חוקה שאין אחריה שינויים, אלא בהתאם למספר-

 הנרשמים. באופן כללי, קטגוריית פודיום שאין בה 12 מתחרים - תאוחד עם קטגוריה
 קרובה אליה, וקטגוריה שאין בה, גם לאחר איחוד 8 מתחרים, סך הכספי של הפרסים

 יהיה נמוך יותר.
.12:IPC/GPA או IPC/GPA-D קטגוריות גיל ומשקל, לקביעת שיאי ישראל מטעם 

 בנוסף לפודיום המפורטים לעיל, מקומות 1,2,3 בכל אחת מהקטגוריות להלן, יזכה לתעודה-
.IPC הישג רשמית מטעם 

 מעבר לזאת, כל קובע שיא באחת מהקטגוריות הבאות, יזכה לתעודה המתעדת באופן רשמי-
 את השיא שלו לאחר שנסיון שבירת השיא הועבר לנשיא הפדרציה העולמי ואושר על ידו,

.IPC ולרישום רשמי מטעם 
 על אחריות הספורטאי להודיע למזכירות שמשקלו בתרגיל אליו יכנס מהווה נסיון לשבירת-

 שיא. באזור החימום יהיו דפי טבלאות עם רישומי השיאים.
 קטגוריות משקל נשים:-

44 48 52 56 60 67.5 75 82.5 90 100 SHW 

 
 קטגוריות משקל גברים:-

 

52 56 60 67.5 75 82.5 90 100 110 125 140 SHW 

 
 קטגוריות גיל:-

.1Teens-1 – 13-15 

.2Teens-2 – 16-17 

.3Teens-3 – 18-19 

.4Juniors – 20-23  

.5Open – 24-39 

.6Masters-1 – 40-49 

.7Masters-2 – 50-59 

.8Masters-3 – 60-69 

.9Masters-5 – 70-79 
.10Masters-6 – 80 גיל מעל 

 
 מתחרים מתחת לגיל 13:16.

  נדרש אישור בכתב מאחד ההורים + צילום ת.ז. של ההורה החותם.
  ציוד אישי:14.

 סינגלט חובה, גרבי דדליפט חובה (גרביים המגיעות עד הברך), רצועות שורש כף



 יד – אורך עד 1 מטר ורוחב עד 8 ס"מ(אינו חובה, אלא בחירה), חגורה ללא ריפוד וללא חלקי מתחת
 למעט הסוגר. רוחב החגורה – עד 10 ס"מ ועובי עד 13 מ"מ, עשויה עור, דמוי עור או בד. טי שרט
 חובה. אסור חולצות או גופיות לייקרה צמודות. נעליים חובה לאורך כל התחרות. אסור להשתמש

 בתחבושות, טייפים קינסיולוגיים, תומכים אורטופדיים מכל סוג. כיסוי ראש – מטעמי דת בלבד,
 תכשיטים – מומלץ להסיר, בכל מקרה יש לעדכן את צוות השופטים בנוגע לכיסוי ראש, תכשיטים או

 פרטי לבוש חריגים (מטעמים רפואיים).
  שהיה והתנהגות באזור החימום, התחרות והאולם:15.

 מתחרים רשאים לעלות לאזור החימום רק במהלך המקצה שלהם וההכנות אליו. כל מתחרה-
 רשאי להכניס מלווה אחד בלבד לאזור החימום. הכניסה לאזור התחרות מותרת רק

 למתחרים ולסגל התחרות. מתחרה או מאמן/מלווה שלא יציית להוראות הסדרנים, יעמוד
 בפני סנקציית הרחקה, ללא התרעה נוספת וללא יכולת ערעור.

 אסור להשתמש בטלק בכל אזור המבנה! ספורטאי שימצא משתמש בטלק בכל אזור-
 המבנה, יהיה בסכנת פסילה מיידית מהתחרות, וללא כל החזר כספי!

 משחות או קרמים מכל סוג ברחבת התחרות ובאזור החימום, ובכל מקרה אין למורחם על-
 אזור שיהיה במגע עם ציוד התחרות.

  הכנסת אוכל ומשקאות לרחבת החימום ולאולם התחרות אסורה בהחלט (למעט הטרקלין-
 של אולם), למעט לספורטאים עצמם ולמלווה שלהם, בשטח המוקצה לספורטאים בסמיכות

 לבמה.
 אין לזרוק מוט משקולות בשום אופן, ובוודאי שלא להטיח אותו ברצפה. ספורטאי שיזרוק או-

 יטיח מוט, יהיה בסכנת פסילה מיידית מהתחרות, וללא כל החזר כספי! ובאופן כללי
  המתחרים ומלוויהם מתחייבים לשימוש סביר בציוד התחרות ובמתקני אולם התחרות.

 כללי הרשמה והשתתפות:16.
 ההרשמה לתחרות היא באחריות המבקשים להשתתף בה. על מנת לבצע את ההרשמה-

 בפועל, יש למלא את פרטי ההרשמה ואמצעי התשלום, ו/או למלא את טופס ההרשמה
 והשקילה ביום התחרות ולהסדיר את התשלום. רשאי להתחרות אך ורק משתתף שהסדיר

 את ההרשמה, השקילה והתשלום.
 התנהלות מילולית ו/או באמצעי התקשורת האלקטרוניים שיש בה משום פגיעה בחוקי מדינת-

 ישראל ו/או המהווה לשון הרע ו/או יש בה לפגוע בפרטיות ו/או בעלת אופי מטריד ועוין ו/או
 עוברת על תקנון התחרות עשויה לגרור פסילה מהשתתפות בתחרות או סיום ההשתתפות
 בה אף במהלך התחרות עצמה, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי של חברי ההנהלה וללא

 זכות ערעור.
 הנהלת IPC שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות ו/או לסיים-

 השתתפות מתחרה, ו/או לעכב ואף למנוע מסירת פרס ממתחרה שלמיטב דעתה קיים חשש
 סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה מרמה, חוסר תום לב, הפרת תקנון התחרות, הקהילה וכל

 דין, כמו גם חשש שהמשתתף עקף את הוראות תקנון התחרות בדרך כלשהי, וכל זאת ללא
 זכות ערעור.

 ביטול ההשתפות בתחרות לאחר ההרשמה, לא ישפה בהחזר כספי בגין ההרשמה.-
 המשתתפים בתחרות מצהירים כי בריאותם תקינה, וכי ביכולתם לעמוד בדרישות-

 הספורטיביות שלה.
 המשתתפים בתחרות מתחייבים לציית להוראות השופטים, הסדרנים , חברי ההנהלה וצוות-

 התחרות. משתתף שלא יציית להוראות הנ"ל, יעמוד מול סכנת פסילת השתתפותו, ללא
 יכולת ערעור.

 חברי ההנהלה רשאים לבטלה או לשנות את תנאיה בכל עת, ומבלי הודעה מראש.-
 הפרסים שיתנו לזוכים בתחרות, הינם לשיקול דעתם הבלעדי של חברי ההנהלה, ומוסכם-

 בזאת שאין חובה על חברי ההנהלה לתת אותם בפועל, וללא יכולת ערעור וטענה.



 לא ניתן לערער על החלטות השופטים, ולא ניתן לערער על החלטות מנהלתיות של הנהלת-
 התחרות.

 מנהלי התחרות אינם נושאים באחריות כלשהי לכל נזקי גוף או רכוש או כל פגיעה באשר-
 היא, לרבות אובדן או גניבה שתגרם למשתתף בתחרות, או לכל באיה, ו/או לצד שלישי

 כלשהו.
 תוצאות התחרות הינן סופיות ואינן ניתנות לערעור. לא תקום זכות טענה ו/או תביעה כלשהי-

 נגד חברי ההנהלה וצוות התחרות, בגין תוצאות התחרות וזהות הזוכים, ואין ההנהלה
 מחוייבת לנמק את החלטה.

 שמות הזוכים והמשתתפים יעמדו לרשות ההנהלה, לכל פרסום אפשרי בכל אמצעי-
 התקשורת, לרבות רשתות חברתיות, כמו גם תמונות וקטעי וידאו שיצולמו בהם במהלך

 התחרות - הן על ידי צוות התחרות והן על ידי כל גורם אחר, לצורך כל שימוש באשר הוא,
 לרבות פרסום בכל אמצעי התקשורת הכתובה, האלקטרונית, והרשתות החברתיות, ללא

 זכות לתמורה כלשהי מטעם ה-IPC והנהלתה. ההרשמה לתחרות, ההשתתפות בה
 והעלאת תמונות וקטעי וידאו שצולמו במסגרת התחרות מהווים הסכמה לפרסום ושימוש

 בהתאם לנאמר לעיל.
 כל הנרשמים לתחרות מחוייבים לשתף פעולה עם צוות הצילום של IPC, להיות מצולמים-

 ומרואיינים על ידו. אי שיתוף פעולה, הן בזמן התחרות והן לאחריה, יגרור שלילת פרסים
 אם יתנו, והחזרה רטרואקטיבית שלהם אם ניתנו.

 אין ה-IPC וחברי ההנהלה מתחייבים לעריכת התחרות, הן בצביונה הנוכחי והן באופן כולל,-
 ובהתאם לכך רשאים הם על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט לבטלה, לשנות את מועדיה,

 לשנות כל תנאי מתנאי התחרות והתקנון שלה, אופי וכמות הפרסים, או כל פעולה אחרת
 שתמצא להם לנכון - והנרשמים לתחרות מסכימים מראש על זכותם זאת ומוותרים מראש

 על כל דרישה ו/או טענה כנגד חברי ההנהלה, כמו גם דרישה או טענה בגין כל נזק ישיר ו/או
 עקיף בגין פעולות חברי ההנהלה.

 רישומי IPC והנהלתה מהווים ראייה מכרעת בכל פרט הנוגע להרשמה, לתחרות-
  ולהשתתפות בה, ולא תשמע כל טענה בגין נכונות הפרטים אם וכאשר.

 בכל מקרה של אי התאמה בין תקנון זה ובין הנאמר בפרסומים אחרים בכל אמצעי באשר-
 הוא, יגבר האמור בתקנון זה.

 אופן פרסום ההודעות אודות התחרות יהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של IPC והנהלתה.-
 מבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לרשות חברי ההנהלה, הנרשם לתחרות והמשתתף-

 בה, מתחייב לשפות ולפצות את חברי הנהלת IPC או כל גורם מטעמה בצוות התחרות,
 מייד עם הדרישה הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום מכל
 מין וסוג שיגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות אחרות, עקב אי עמידה והפרת

 הוראות תקנון זה וכל טענה סעד או תביעה שתעלה כנגדם על ידי צד שלישי בגין הפרת
 התקנון או חוקי מדינת ישראל.

 כללים ספציפיים להשתתפות במקצה IPC/GPA-D - קרב 3 בניטור סטרואידים מלא:17.
 מעבר לתקנון ההשתפות הכללי, הנרשם והמתחרה במקצה זה מצהיר כי אינו צורך או עושה-

 שימוש בסמים האסורים על פי ארגון WADA, ואשר מפורסמים על ידו, ועל כל פנים לא
  בשנתיים הסמוכות ליום התחרות.

 הצהרה זו והסכמה לכללים להלן היא תנאי להשתתפות במקצה IPC/GPA-D, ובכל מקרה-
 מובהר שהשתתפות במקצה מהווה הסכמה לכללים להלן.

 הנרשמים והמתחרים במקצה זה מסכימים לעמוד לבדיקת פוליגרף על ידי הנהלת IPC, כמו-
 גם מתן בדיקת שתן על פי דרישה, ומסכימים שסירוב לבדיקה זו ו/או התנהלות שיש בה
WADA להכשיל את הבדיקה, פירושה הודאה בגין שימוש בסמים אסורים על פי ארגון 

.IPC/GPA-D והפרת תקנון 



 הנרשמים והמשתתפים לתחרות מסכימים ומתחייבים להתייצב לבדיקת שתן בהתראה-
 קצרה מטעם הנהלת IPC, אשר תיערך באזור מקום מגוריו כמופיע בטופס ההרשמה
 לתחרות - או במיקום גיאוגרפי אחר שיוסכם בינו ובין הנהלת IPC, בהתראת תיאום

 מקסימלית של 24 שעות, בימי השבוע ראשון ועד חמישי, ווזאת למשך שנה מיום התחרות.
 מתחרה אשר יסרב להיבדק ללא מניע סביר, או יכשיל את הבדיקה באופן אחר, מסכים
 שמעשיו מהווים הודאה בגין שימוש בסמים אסורים על פי ארגון WADA, והפרת תקנון

.IPC/GPA-D 
  דוגמאות למניע סביר הן שהייה מחוץ לגבולות ישראל או מהלך שירות מילואים.-
 מתחרה שנבדק בבדיקת פתע, לא ידרש לתת בדיקה נוספת למשך חצי שנה ממועד-

 הבדיקה שנערכה לו, וסירוב מצידו לתת בדיקה בתדירות גבוהה יותר לא יחשב סירוב
 לבדיקה.

 מתחרה שלא נמצא דובר אמת בבדיקת פוליגרף אשר תתשאל אותו אודות סימום אסור, ו/או-
 נמצא כמשתמש בסימום אסור בבדיקת שתן - הן בעת התחרות והן במועד פתע בשנה

 לאחריה, יצטרך לעמוד בשורת הסנקציות הבאות:
 קנס בסך 5000 ש"ח. הקנסות ישולמו עד חודש ימים ממועד קבלת תוצאות1.

 הבדיקות הנ"ל.
 החזרת כל פרס כספי שקיבל בתחרות בגין הישגיו. הפרס יוחזר עד חודש ימים2.

 ממועד קבלת תוצאות הבדיקה הנ"ל.
 שלילת כל שיאי ישראל שנקבעו על ידו.3.
 השעייתו מפעילות במסגרת IPC/GPA-D למשך שנתיים.4.
 פרסום תקשורתי של השתלשלות הדברים, וללא יכולת מצידו לתבוע בגין לשון הרע5.

  או כל תביעה אחרת.
 

 השימוש בתקנון זה בלשון יחיד או רבים, או בלשון זכר, הינו לצורך הנוחות, והדברים חלים הן כלפי18.
 היחיד והן כלפי הרבים והן כלפי שני המגדרים כאחד.

 עלות התחרות:19.
 350 ש"ח בתשלום מוקדם. התשלום יערך באמצעות כרטיס אשראי, בדלפק הטלפוני של-

 חדר הכושר 'פאוארג'ים' שבהנהלת מרדכי בוכניק.
  450 בתשלום ביום התחרות.-

 
  
 
 
 
 
 


