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 שיוט אזורי חיפה
שבת –1.12.2018
מסלול מערבי
דגמים ,420 ,470 :לייזר ,לייזר רדיאל ,לייזר  ,4.7גלשנים BIC 6.8, BIC 7.8, RSX
קברניט התחרות :גולדי
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זינוק

3

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  1,2,3,4יהיו מצופי צילינדר כתומים
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :יהיה נפרד בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת נוספת של 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 שיוט אזורי חיפה
שבת – 1.12.2018
מסלול מרכזי
דגמים :אופטימיסטים בינלאומי ,ירוקים ,גלשנים Bic 5
קברניט התחרות :יוחאי פלצור
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זינוק
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  1,2,3,4יהיו מצופי פירמידה כתומים.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.
קו הגמר :יהיה נפרד בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת נוספת של ועדת התחרות.

מסלול לכל הדגמים פרט לאופטימיסטים וגלשני :BIC 5
INNER

OUTER

2
3
4
2
3
4

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

מסלול לאופטימיסטים משה"ח ירוקים :זינוק –  - 3 – 2 – 1גמר
מסלול מקוצר " :"Sזינוק-3-2-1-גמר
עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן ,)In( INNER :או  (Out) OUTERבליווי
מספר לציון המסלול.
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

קישור לחוקת דגם אופטימיסט ירוקים
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נספח מסלול שיוט אזורי חיפה
שבת – 1.12.2018

מסלול חוף
משט הפעלה אופטימיסט – דגם אחיד
הפעלה על ידי המועדון המארח :מועדון שייט חיפה
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.
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מצוף כדור

זינוק – גמר

מצוף דגל

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי כדור בצבע אדום
קו הזינוק – בין מצוף כדור סגול למצוף כדור ירוק על קו החוף
קו הגמר – קו הזינוק הוא גם קו הגמר
סדר הקפת הסימונים – בתדרוך השייטים לפני המקצה הראשון ,יקבע סדר הקפת
הסימונים ע"פ שיקול דעת מנהל המשט ולפי תנאי הים.
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נספח מסלול שיוט חיפה ע"ש ראובן סדנאי ז"ל
שבת – 1.12.2018

מסלול חוף
נספח מסלול גלשנים – דגם אחיד
הפעלה על ידי המועדון המארח :מועדון שייט חיפה
הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי
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מצוף כדור

זינוק

גמר

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1,2יהיו מצופי כדור בצבע אדום.
קו הזינוק – בין מצוף כדור סגול למצוף כדור ירוק על קו החוף
קו הגמר –קו הגמר בין מצוף כדור ירוק למצוף כדור שחור על קו החוף
סדר הקפת הסימונים – זינוק –  – 2 - 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

