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אליפות ישראל לנוער ע"ש רס"ן אסף אסולין ז"ל
שני  -שלישי – רביעי  28 – 26 -במרץ 2018

מפת מסלולי האליפות

מפגש מאמנים – COACH MEETING
יתקיים ביום שני  26.3.2018בשעה  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 :נינו שמואלי ,גל סמאורה (מתמחה)
שופטים :צבי זיבלט ,מיקי איילון ,צביקה בן דוד ,יורם שרת  ,אלה ארנולד
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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 .סירת קו הגמר תהיה
שונה מסירת קו הזינוק.
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
קברניט התחרות :אודי ברעם ,יובל גולני (מתמחה)
שופטים :צבי זיבלט ,מיקי איילון ,צביקה בן דוד ,יורם שרת  ,אלה ארנולד
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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 – כל המצופים יהי מצופי פירמידה צהובים
שער  :3הקו שנוצר בין מצופים  3ו3 -א' שער  :4הקו שנוצר בין מצופים  4ו4 -א'
קו הזינוק :בין מצוף דגל אדום 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 אופטימיסט בין לאומי בלבד:
INNER

OUTER

2
3
4
2
3
4

 - Inזינוק  -1-שער  - 3 -2 – 1 - 4גמר
 – Inזינוק –  – 1שער – 1 – 4שער - 3 – 2 – 1 – 4גמר
 – Inזינוק –  – 1שער  – 1 – 4שער  – 1 – 4שער  - 3 – 2 – 1 – 4גמר
 - Outזינוק –  – 2 – 1שער  - 3 – 2 – 3גמר
 – Outזינוק –  – 2 – 1שער  – 2 – 3שער  - 3 – 2 – 3גמר
 – Outזינוק –  – 2 – 1שער  – 2 – 3שער  – 2 – 3שער  - 3 – 2 – 3גמר

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 למעט ב"שער" שם יש לחצות את קו השער מכיוון
ההפלגה ולצאת מעבר לאחד ממצופי השער.

מסלול אופטימיסטים ירוקים בלבד :זינוק –  - 3 – 2 – 1גמר
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נספח מסלול – מסלול " - "Cדרומי
דגמיםBIC 6.8, BIC 7.8, RSX :
קברניט התחרות :רוני מאיר
שופטים :צבי זיבלט ,מיקי איילון ,צביקה בן דוד ,יורם שרת  ,אלה ארנולד
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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 5בלבד :זינוק –  - 3 – 2 – 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.
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הודעה לגולשי  Bic 6.8ו – Bic 7.8
חובת סימון גלשנים
 .1חובה 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
 .2חובה על כל הבנות הגולשות בגלשני  Bic 6.8ו Bic 7.8 -לסמן את
מפרשיהם על פי חוקת הדגם ) C.9.2. (Bבמשולש אדום שקודקודו מופנה
כלפי מעלה .הסימון יוצג על המפרש מעל סמל הדגם וגובהו המינימלי יהיה
 230מ"מ.
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נספח מסלול תשתיות – מסלול ""D
דגמים :אופטימיסט משה"חBic 4, Bic 5 ,
קברניט התחרות :יוחאי פלצור ,אורי יוסף (מתמחה)
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זינוק

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 – מצופי  ,1,2,3ו 4-יהיו מצופי כדור ורודים.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :יהיה בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירה של ועדת התחרות.
מסלול :
אופטימיסט משה"ח :זינוק  – 3 -2 – 1גמר
זינוק–  -3 -2- 3 -2 – 1גמר
גלשני :Bic 5
זינוק –  – 3 – 4גמר
גלשני :Bic 4
מסלול מקוצר " "Sעבור גלשני ביק  5בלבד :זינוק-3-2-1-גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.
חובה על הגולשים בגלשני  Bic 4ו –  Bic 5לסמן את מפרשיהם בכל שלבי התחרות בסרט
צבעוני הקשור לשחיף העליון (שפה אחורית) ,כדלהלן:

• גלשני  – Bic 4סרט בצבע ירוק
• גלשני  – Bic 5סרט בצבע צהוב
המועדון המארח יספק את הסרטים
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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
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מצוף דגל

זינוק

מצוף

מצוף דגל

גמר

מצוף דגל

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי כדור בצבע אדום.
קו הזינוק – בין שני מצופי כדור אדומים על קו החוף
קו הגמר – בין שני מצופיכדור אדומים על קו החוף .קו הגמר יהיה נפרד מקו הזינוק.
סדר הקפת הסימונים – זינוק –  – 2- 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

