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      גברים -   470  -בהפתוחה אליפות ישראל  

     נשים -   470  -אליפות ישראל הפתוחה ב 

   men –470 Israel Open Championship        

  women –470 Israel Open Championship         

 

 החוף השקט –מפרץ חיפה  
Haifa Bay - Quiet Beach  

   2014  אוקטוברב 4-3-2-1         ראשון-שבת-ששי-שיימים:  חמי                     

Thursday – Sunday     1-2-3-4  October, 2015                

 Appendix to Sailing Instructions     נספח מסלול
 

           Race Officer  קברניט התחרות : Nino Shmueli   נינו שמואלי 
      DRO                 ר קברניט התחרותעוז:  Goldie        שלמה )גולדי( גולדשטיין   

            

        R/C EndPin  – tYoram Sharet - יורם שרת 
 

        Protest committee    שופטים :  
         Zvi Ziblat (chairman), Yuval Tzur, Yochai Paltzur 
 )מתמחה בשיפוט: ריצ'רד וולף( פלצור יוחאי יובל צור, ,)יו"ר( צבי זיבלט         

 
                          י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימוניםאטהשרטוט סכמ        
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 בחוף  ”D“יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל                    
Boats shall not leave the shore until flag D is displayed ashore            

         

 Finish & StartFlags, Marks,         
    צילינדר )גלילים(  יהיו מצופי  - S3 ,P3 ,S4 ,P4,, 2, 1 מצופים  –סימוני המסלול 

 All Marks will be Pink Inflatable cylinder Marks .ורוד צבעמתנפחים ב

 על סירת ועדת התחרות. כתוםדגל ו - מצוף דגל כתוםבין  : קו הזינוק
 .על סירת ועדת התחרותדגל כחול ו -     דגל כחולמצוף בין    :קו הגמר

 
470 insignia  eblu white flag with             –      Class Starting Flag for men  
470 insignia  white blue flag with-light    –   Class Starting Flag for women 

 470  דגםכחול של דגל לבן עם סמל   –  גברים –דגל דגם לזינוק  
 470דגם לבן של דגל תכלת עם סמל   –  נשים  –דגל דגם לזינוק  
 

     ding OrderMarks Roun –סדר הקפת הסימונים             

                                                      INNER                 

                                             inishF – 3P -2  –1   –Gate 4  –1  – tstar - nn 2 I   

        Finish                  -3P  –2  -1 –Gate 4   –1   –Gate 4  –1  – start -  3 Inn    
Finish     –3P   –2  -1 -Gate 4  -1 –Gate 4   –1   –Gate 4  –1  – start -  Inn 4   

----------------------------------------------------------------- 
                                                    OUTER 

                                               inishF -  3P –2  –Gate 3  –2  -1  - start - 2 utO   
Finish                           -3P   –2  –Gate 3  –2  –Gate 3  –2  -1  - start - ut 3O                             

      Finish -3P  –2  –Gate 3  –2  –Gate 3  –2  –Gate 3  –2  -1  - start - ut 4O                    
 

   OUTER (Out )( או Inn)  INNERיונף דגל או יוצב סימן : ,אות ההתראהלא יאוחר מ        
    בליווי מספר, לציון המסלול        

Not later than the warning signal, the race committee signal boat, will display          
the course designation:  INNER (Inn) or OUTER (Out), accompanied by number                   

 
 )חוץ מאשר בשער( יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל                

          (except in Gates)  eft on port sidelAll Marks are to be    
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 בצבע כתום  , ישמשו בעת הצורך מצופי פירמידה משולשים מתנפחים2-ו 1מצופים מחליפים למצופים מס' כ

 As changing course Marks (if needed), for Marks Nr. 1 & 2, Orange inflatable Pyramid Marks will be used  
               

    


