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 הרצליה -גביע ישראל  –נספח מסלול 

 20-21.5.2016 –שבת  שישי

 

 נספח השלמה להוראות השייט
בהוראות שייט קבע ) חלק ב' של נספח איגוד השייט הישראלי לחוקי 

 כדלהלן:א', 9( יתווסף סעיף ISAFתחרויות השייט של 

 

 Uדגל  –א. 9

הוצג כאות ההיכון, לא יהיה חלק כלשהו של גוף מפרשית,  Uאם דגל       

הראשון, סימון צוותה או ציודה, בתוך המשולש הנוצר על ידי קצוות קו הזינוק וה

במהלך הדקה האחרונה שלפני אות הזינוק שלה. אם מפרשית מפרה הוראה זו 

אבל לא אם התחרות מוזנקת מחדש או וזוהתה, היא תיפסל ללא שמיעה, 

 מתחדשת או נדחית או מבוטלת לפני אות הזינוק.

 U. כאשר דגל 63.1ואת חוק  הזנקת תחרויות 26הוראה זו משנה את חוק 

, אינו חל. קיצור רישום הניקוד החזרה בודדת 29.1משמש כאות ההיכון, חוק 

 רים לרישומי ניקוד.קיצו A11, וזאת בשינוי לחוק UFDהוא  Uלעונש תחת דגל 

 

 

 

              Uדגל              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COACH MEETING –מאמנים  מפגש

 09:30בשעה  20.5.2016ם שישי ביו

ייערך מפגש מאמנים לכל הדגמים,  

 ליהבמועדון השייט של בני הרצ
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 הרצליה -גביע ישראל  –נספח מסלול 

 20-21.5.2016 –שישי שבת 
  RSX, 7.8, ביק 6.8ביק , 5ביק גלשנים:   דגמים:

 גילי בן יאיר: קברניט התחרות

 : אהרון בוצר, מיקי איילון, אלה ארנולדופטיםש

 

              

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                                                                                           

                      " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 .פירמידה כתומים יהיו מצופי 4,3,2,1מצופים   –סימוני המסלול 

 לדגל כתום בסירת ועדת התחרות. כתום: בין מצוף דגל קו הזינוק

סירת קו הגמר תהיה  :  בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות.קו הגמר

 שונה מסירת קו הזינוק.

 Bic 5: למעט גלשני מסלול

INNER 2  nI -  גמר-1-4-1-2-3-זינוק 

In  3 – גמר-3-2-1-4-1-4-1-זינוק 

In  4 – גמר-3-2-1-4-1-4-1-4-1-זינוק 

OUTER Out  2   -גמר-3-2-3-2-1-זינוק 

Out  3 – גמר-3-2-3-2-3-2-1-זינוק 

Out  4 – גמר-3-2-3-2-3-2-3-2-1-זינוק 

 OUTER (Out)(, או In) INNERעם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן: 

 בליווי מספר לציון המסלול.

 גמר-1-2-3-זינוק":  Sמסלול מקוצר "

 גמר - 3 – 2 – 1 –: זינוק Bic 5מסלול גלשני 

 יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.

2 

3 

4 

 זינוק

 גמר

1 
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 הרצליה -גביע ישראל  –נספח מסלול 

 20-21.5.2016 –שישי שבת 

 דגם אחיד

 הנכיםף חו
 על ידי המועדון המארחהגלשנים יסופקו 

 על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

 

 : דני דקל קברניט התחרות

 

 

 

                                 1 

   

                                                      2 

 

 

 גמר         מצוף דגל –מצוף דגל         זינוק         

 

 סדר הקפת הסימונים

 

 השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 

 יהיו מצופי כדור בצבע ורוד. 1,2מצופים  – סימוני המסלול

 

 בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף – קו הזינוק

 

 קו הזינוק הוא גם קו הגמר – קו הגמר

 

 גמר – 2- 1 –זינוק  – הסימוניםסדר הקפת 

 

 יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

 

 

 

 

 

 

mailto:isrsa@sailing.org.il


               ISRAEL SAILING ASSOCIATIONאיגוד השייט בישראל                                              
                                                                              6948206Shitrit St. 6 Tel Avivתל אביב    6רחוב שטרית 

http://sailing.org.il                                                                                                isrsa@sailing.org.ilmail:  

 .Fax 03-6482854פקס.                                                                           .Tel  03-6482860טל.  

 

 

 

 הוראות בטיחות ליציאה וכניסה ממרינה הרצליה ונהלים פנימיים
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