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שיוט החורף באילת 2015
ימים שבת – ראשון – שני חנוכה תשע"ה  14 – 13- 12 -בדצמבר 2015

נספח השלמה להוראות השייט
בהוראות שייט קבע ( חלק ב' של נספח איגוד השייט הישראלי לחוקי תחרויות
השייט של  )ISAFיתווסף סעיף 9א' ,כדלהלן:
9א – .דגל U
אם דגל  Uהוצג כאות ההיכון ,לא יהיה חלק כלשהו של גוף מפרשית ,צוותה
או ציודה ,בתוך המשולש הנוצר על ידי קצוות קו הזינוק והסימון הראשון ,במהלך
הדקה האחרונה שלפני אות הזינוק שלה .אם מפרשית מפרה הוראה זו וזוהתה,
היא תיפסל ללא שמיעה ,אבל לא אם התחרות מוזנקת מחדש או מתחדשת או
נדחית או מבוטלת לפני אות הזינוק.
הוראה זו משנה את חוק  26הזנקת תחרויות ואת חוק  .63.1כאשר דגל U
משמש כאות ההיכון ,חוק  29.1החזרה בודדת ,אינו חל .קיצור רישום הניקוד
לעונש תחת דגל  Uהוא  ,UFDוזאת בשינוי לחוק  A11קיצורים לרישומי ניקוד.

דגל U
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נספח מסלול לשיוט החורף באילת
ימים :שבת – ראשון  -שני – 12-14.12.2015
דגמים :גלשנים :דגם אחיד ,ביק  ,5ביק  ,6.8ביק  ,RSX ,7.8לייזר רדיאל ,לייזר ,4.7
אופטימיסטים :בינ"ל ,ירוקים ,משרד החינוך ואופטימיסטים דגם אחיד.

קברניט התחרות :יובל צור
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2

4
זינוק

3

גמר

יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל " "Dבחוף
סדר הקפת הסימונים

דגל D

השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  4,3,2,1יהיו מצופי צילינדר צהובים.
קו הזינוק :בין מצוף דגל אדום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות.
מסלול :למעט גלשני  ,Bic 5גלשנים דגם אחיד ,אופטימיסטים :משרד החינוך ,ירוקים ודגם
אחיד
INNER
 - In 2זינוק-3-2-1-4-1-גמר
 – In 3זינוק-3-2-1-4-1-4-1-גמר
 – In 4זינוק-3-2-1-4-1-4-1-4-1-גמר
 - Out 2זינוק-3-2-3-2-1-גמר
OUTER
 – Out 3זינוק-3-2-3-2-3-2-1-גמר
 – Out 4זינוק-3-2-3-2-3-2-3-2-1-גמר
עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן ,)In( INNER :או  (Out) OUTERבליווי
מספר לציון המסלול.
מסלול מקוצר " :"Sזינוק-3-2-1-גמר
מסלול גלשני  Bic 5ואופטימיסט משרד החינוך :זינוק –  - 3 – 2 – 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.

מסלולי גלשנים ואופטימיסט דגם אחיד – יקבעו על ידי ועדת התחרות
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להלן חוקת דגם אופטימיסט ירוקים כפי שפורסמה על ידי איגוד השייט
בישראל
בדגם האופטימיסט הירוקים ,מורשים להתחרות שייטים וסירות שעומדים בקריטריונים
הבאים:
השייטים:
 הגבלת גיל מי שטרם מלאו לו  13שנים על פי שנה קלנדרית.
הסירה:
 על פי חוקת הדגם של אופטימיסט בין לאומי " ,"IODAלמעט הסעיפים הבאים:
 .1תורן ,גף ,מנור ומפרש – על פי חוקת הדגם של "אופטימיסט משה"ח".
 .2חרב והגה :אחת משתי האפשרויות:
 על פי חוקת הדגם של  IODAבכתובת:
http://www.optiworld.org/uploaded_files/Document_2074_20150417084047_en.pdf
 על פי חוקת הדגם של אופטימיסט משה"ח

הודעה לגולשי  Bic 6.8ו – Bic 7.8
חובת סימון גלשנים
חובה על הגולשים בגלשני  Bic6.8ו –  Bic 7.8לסמן את מפרשיהם בכל שלבי התחרות בסרט
צבעוני הקשור לשחיף העליון (שפה אחורית) ,כדלהלן:

גלשני  – Bic 6.8סרט בצבע ירוק
גלשני  – Bic 7.8סרט בצבע צהוב
המועדון המארח יספק את הסרטים

איגוד השייט בישראל

ISRAEL YACHTING ASSOCIATION

רחוב שטרית  6תל אביב 69482
http://sailing.org.il
טלTel. 03-6482860 .

6 Shitrit St. Tel Aviv
mail: iya@sailing.org.il
פקסFax. 03-6482854 .

שיוט החורף באילת 2015
ימים שבת – ראשון – שני חנוכה תשע"ה  14 – 13- 12 -בדצמבר 2015

נספח מסלול גלשנים – דגם אחיד
הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי
קברניט התחרות  :יקבע על ידי המועדון

1
2

מצוף דגל

זינוק – גמר

מצוף דגל

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי צילינדר בצבע לבן.
קו הזינוק – בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף
קו הגמר – קו הזינוק הוא גם קו הגמר
סדר הקפת הסימונים – זינוק –  – 2- 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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נספח מסלול אופטימיסט משרד החינוך – דגם אחיד
הסירות יסופקו על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי
הגבלת גיל :רשאי להשתתף במשט רק מי שטרם מלאו לו עשר שנים ביום
12.12.2015
קברניט התחרות  :יקבע על ידי המועדון
ההפעלה תיעשה בשיטת מרוץ שליחים.
בכל סיבוב תהיינה מספר קבוצות (בהתאם להוראות והנחיות המפעילים) ,כשבכל
אחת מהן שלושה שייטים.
שני שייטים  -אחד מכל קבוצה בסירה משלו – יצאו למסלול ,וכל שייט שישלים את
המסלול ,יוחלף בחוף בחברו לקבוצה ,עד שכל שלושת השייטים בכל קבוצה
ישלימו את המסלול.
השלמת הוראות והנחיות להפעלה תתפרסמנה על לוח המודעות במועדון
המארח ,וכן תינתנה על ידי המפעילים בטזור ההפעלה
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מצוף דגל

זינוק – גמר

מצוף דגל

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי צילינדר בצבע לבן.
קו הזינוק – בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף
קו הגמר – קו הזינוק הוא גם קו הגמר
סדר הקפת הסימונים – בהתאם להוראות המפעילים במקום
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

