איגוד השייט בישראל

ISRAEL SAILING ASSOCIATION

רחוב שטרית  6תל אביב 6849666
http://sailing.org.il
טלTel. 60-6496966 .

Shitrit St. 6 Tel Aviv
mail: isrsa@sailing.org.il
פקסFax. 60-6496944 .

גביע ישראל – חיפה
פורים חמישי-שישי-שבת  42-42-42 -במרץ 4102
דגמים476 ,466 :

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  66הזנקת תחרויות ואת חוק  .60.6כאשר דגל U
משמש כאות ההיכון ,חוק  68.6החזרה בודדת ,אינו חל .קיצור רישום הניקוד
לעונש תחת דגל  Uהוא  ,UFDוזאת בשינוי לחוק  A11קיצורים לרישומי ניקוד.

דגל U
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קברניט התחרות :אודי אדלמן
ועדת ערעורים  :יוחאי פלצור ,יורם שרת ,צבי זיבלט  ,טל ברמן (מתמחה)
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גמר במסלול L2/L3

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  0,4S,4Pיהיו מצופי צילינדר צהובים.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות.
במסלול  LEEWARD/WINDWARDקו הגמר יהיה קו הזינוק מכיוון מצוף מספר .0
מסלול:
 - L 2 WINDWARD/LEEWARDזינוק –  - 0 – 4S/4P – 0גמר
 – L 3זינוק –  – 0 – 4S/4P – 0 – 4S/4P – 0גמר
 – L 4זינוק –  - 0 – 4S/4P – 0 – 4S/4P – 0 – 4S/4P – 0גמר
INNER
 - In 2זינוק -3-4-0-2-0-גמר
 – In 3זינוק-3-4-0-2-0-2-0-גמר
 – In 4זינוק-3-4-0-2-0-2-0-2-0-גמר
 - Out 2זינוק-3-4-3-4-0-גמר
OUTER
 – Out 3זינוק-3-4-3-4-3-4-0-גמר
 – Out 4זינוק-3-4-3-4-3-4-3-4-0-גמר
עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן )INNER( IN ,)LEEWARD( L :או
 )OUTER( OUTבליווי מספר לציון המסלול.
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.

