איגוד השייט בישראל

ISRAEL SAILING ASSOCIATION

רחוב שטרית  6תל אביב 6948206
http://sailing.org.il
טלTel. 03-6482860 .

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

אליפות ישראל ב -סאפ  -נחשולים
שבת 28.10.2017

משט הפעלה אופטימיסט – דגם אחיד
קברניט התחרות  :חן שטרנברג
הפעלה על ידי המועדון המארח :מועדון השייט נחשולים
הסירות תסופקנה על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

נספח מסלול
נוהל המשט :נוהל משט דגם אחיד אופטימיסט
ההפעלה תיעשה בשיטת מרוץ שליחים .כל קבוצה תורכב משלושה שייטים
ועל-פי מספר הקבוצות במשט ,יקבעו מספר הסירות בכל מקצה.
שייט אחד מכל קבוצה ,יצא להקפת המסלול ,ולאחר שישלים את ההקפה הוא
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 באזור ההפעלה.

1

מצוף כדור

זינוק – גמר

מצוף כדור

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1יהיה מצוף כדור בצבע כתום
קו הזינוק – בין שני מצופי כדור כתומים על קו החוף
קו הגמר – קו הזינוק הוא גם קו הגמר
סדר הקפת הסימונים – זינוק –  - 1גמר
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אליפות ישראל ב -סאפ  -נחשולים
שבת 28.10.2017

משט הפעלה גלשנים – דגם אחיד
קברניט התחרות  :אלון קפלן
הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

1

קו זינוק

קו גמר
מצוף סגול

מצוף סגול

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצוף  1יהיה מצוף כדור בצבע סגול.
קו הזינוק והגמר – בין שני מצופי כדור סגולים על קו החוף
סדר הקפת הסימונים – זינוק –  –1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

