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 .

נספח מסלול – גביע ישראל  -הרצליה
שישי  -שבת – 4-5.5.2018
דגמים :גלשנים :ביק  ,6.8ביק  RSX ,7.8נוער

קברניט התחרות :גילי בן יאיר
שופטים :אהרון בוצר ,מיקי איילון ,רוני מאיר

1

2

מפגש מאמנים – COACH MEETING
ביום שישי  4.5.2018בשעה 09:30
ייערך מפגש מאמנים לכל הדגמים,
במועדון השייט של בני הרצליה

4
זינוק
גמר

3
דגל D

יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל " "Dבחוף
סדר הקפת הסימונים
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:
INNER
 - In 2זינוק-3-2-1-4-1-גמר
 – 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) OUTER
בליווי מספר לציון המסלול.
מסלול מקוצר " :"Sזינוק-3-2-1-גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.
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נספח מסלול – גביע ישראל  -הרצליה
שישי  -שבת – 4-5.5.2018
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 – גביע ישראל  -הרצליה
שישי  -שבת – 4-5.5.2018
נספח מסלול תשתיות
דגמיםBic 4, Bic 5 :
קברניט התחרות :גל סמאורה

1

2
4
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 – מצופי  ,1,2,3ו 4-יהיו מצופי פירמידה כתומים.
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 :
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

