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שיוט אזורי תל אביב
שבת  1 -באפריל 2017

מפת מסלולי האליפות

מסלול  Dלא יופעל בשיוט האזורי ביום שבת

מפגש מאמנים – COACH MEETING
יתקיים ביום שבת  1.4.2017בשעה  09:00בכיתת
הלימוד הגדולה בסמוך למשרדי המועדון המארח
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נספח מסלול – מסלול " - "Aצפוני
דגמים :לייזר סטנדרט ,לייזר רדיאל ,לייזר 470 ,420 ,4.7
קברניט התחרות :אלדד אמיר
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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 פירמידה כתומים.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות..
מסלול:
 - In 2זינוק-3-2-1-4-1-גמר
INNER
 – 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
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.
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נספח מסלול – מסלול " - "Bמרכזי
דגמים :אופטימיסט בינ"ל ,אופטימיסטים ירוקים ,אופטימיסטים משה"ח
קברניט התחרות :אודי ברעם
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גמר
אופטימיסט בינלאומי

1א'

2א'

זינוק

3

 3א'

גמר

יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל " "Dבחוף

דגל D

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים ,1,2ושער  3יהיו מצופי פירמידה צהובים ,מצופים 1א' ו2-א' יהיו מצופי
פירמידה כתומים
שער  :3הקו שנוצר בין מצופים  3ו3 -א'
קו הזינוק :בין מצוף דגל אדום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :לאופטימיסט בינלאומי בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות שתעגון בין
מצופי שער  3למצוף  .2סירת קו הגמר תהיה שונה מסירת קו הזינוק.
לאופטימיסטים ירוקים – בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות של קו הזינוק.

מסלול אופטימיסט בין לאומי בלבד :זינוק –  – 2 – 1שער  – 3גמר
מסלול אופטימיסטים ירוקים ומשרד החינוך :זינוק – 1א' – 2א' –  - 3גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל למעט ב"שער" שם יש לחצות את קו השער מכיוון
ההפלגה ולצאת מעבר לאחד ממצופי השער.
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להלן חוקת דגם אופטימיסט ירוקים כפי שפורסמה על ידי איגוד השייט
בישראל

בדגם האופטימיסט ירוקים ,מורשים להתחרות שייטים וסירות העומדים 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:
•
•

תורן ,גף ,מנור ומפרש – על פי חוקת הדגם של "אופטימיסט משרד החינוך".
חרב והגה :אחת משתי האפשרויות:
 .1על פי חוקת הדגם של  IODAהמופיעה באינטרנט בכתובת:

http://www.optiworld.org/default/classinfo/content/ini/1/id/technical-committee
 .2על פי חוקת הדגם של אופטימיסט משרד החינוך.
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נספח מסלול – מסלול " - "Cדרומי
דגמים ,RSX :נוער BIC5, BIC4 ,BIC 6.8, BIC 7.8 ,RSX
קברניט התחרות :יובל צור
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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 פירמידה לבנים.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות .סירת קו הגמר תהיה
שונה מסירת קו הזינוק.
מסלול לדגמי  BIC 6.8, BIC 7.8, RSXבלבד:
 - In 2זינוק-3-2-1-4-1-גמר
INNER
 – 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 לגלשני  BIC 5, BIC 4בלבד :זינוק –  - 3 – 2 – 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.
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משט הפעלה – אופטימיסט – דגם אחיד
בנחל הירקון (אוסישקין)
הפעלה על ידי המועדון המארח :הפועל תל אביב מועדון ימי
הסירות תסופקנה על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

נספח מסלול
ההפעלה תיעשה בשיטת מרוץ שליחים.
בכל סיבוב תהיינה שתי קבוצות ,שבכל אחת מהן שלושה שייטים.
שני שייטים ,אחד מכל קבוצה בסירה שלו ,יצאו למסלול ,כל שייט שישלים את
המסלול יוחלף בחוף בחברו לקבוצה ,עד שכל שלושת השייטים בכל קבוצה
ישלימו את המסלול.
פרסים יינתנו בסוף ההפעלה בהתאם לשיטת ליגה שתיקבע על ידי המפעילים,
בהתאם למספר המשתתפים והקבוצות.
השלמת הוראות והנחיות להפעלה תתפרסמנה על לוח המודעות במועדון
המארח וכן תינתנה על ידי המפעילים באזור ההפעלה.

1
2

מצוף דגל

זינוק – גמר

מצוף דגל

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי כדור בצבע אדום
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 גלשנים – דגם אחיד

חוף הילטון
הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי
קברניט התחרות  :דני דקל

1
2
מצוף כדור

מצוף דגל

מצוף דגל

זינוק

גמר

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי כדור בצבע ורוד.
קו הזינוק – בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף
קו הגמר – קו הגמר בין מצוף כתום למצוף הדגל הקרוב אליו
סדר הקפת הסימונים – זינוק –  – 2 - 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

