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 בגלישת רוח גביע אילת

 אילת
 2019במרץ  14-16  -  שבת-שישי-חמישיימים 

 נספח השלמה להוראות השייט
של נותנת החסות לאירוע בצידו הימני  הכל השייטים ללא יוצא מן הכלל חייבים להדביק מדבק •

 מתחרים.  של המפרש בו הם

לכל מפרשית מתחרה תינתנה לשייטים בעת ההרשמה. המפרשית תישא את  מדבקה אחת •

כשהן מודבקות בשלמותן בצורה מכובדת, בכל ימי התחרות, עד לסיום כל התחרויות,  ההמדבק

 ל.ללא יוצא מן הכל

 
הוראות בטיחות ליציאה וכניסה ממרינה אילת והוראות 

 מפרץ אילת –בטיחות כללי 
 

 הכניסה והיציאה למרינה אילת הינה נתיב שייט עמוס ביותר.   •

יש לעבור במהירות ויעילות, להגביר ערנות כלפי כלי השייט הנכנסים  •

ויוצאים. מפרשית שיוצאת מחוץ למרכז לחינוך ימי אילת מחויב להיות 

 מלווה במדריך על סירת מנוע, שמפקח עליו בעת היציאה והכניסה למרינה.

 300יסה מהמרינה תיעשה בניצב לפתח המרינה עד לפחות היציאה והכנ •

 מ'.

בכל מקרה אין להפליג באזור הצמוד לספינות העוגנות בצד המערבי מחוץ  •

 למרינה.

אין לשוט בקרבת חיל הים, נמל אילת וספינות המשמר הצבאיות העוגנות  •

 במזרח המפרץ.

 כמו כן אין לשוט בקרבת הגבולות עם ירדן ומצרים. •

 מ' מכל חוף. 300-ג בקו הקרוב מאין להפלי •

 יש לשמור על חוקי התעבורה הימית ועל החוקים הימיים. •

 קשר. 5 –מ'  300-מהירות בתחום ה •

בהתאם לכתוב ברישיון השייט על הנהגים לחגור חגורת בטיחות ומחוברים  •

 למדומם החירום.

 

 

 

 

 

 

mailto:isrsa@sailing.org.il


               ISRAEL SAILING ASSOCIATIONאיגוד השייט בישראל                                              
                                                                              6948206Shitrit St. 6 Tel Avivתל אביב    6רחוב שטרית 

http://sailing.org.il                                                                                                isrsa@sailing.org.ilmail:  

 .Fax 03-6482854פקס.                                                                           .Tel  03-6482860טל.  

 

 גביע אילת בגלישת רוח

 אילת
 2019במרץ  14-16  -  שבת-שישי-חמישיימים 

 מערבימסלול  –נספח מסלול 
 RSXנוער,  RSX, 7.8, ביק 6.8ביק   דגמים:

  רוני ברק: קברניט התחרות

 : אלה ארנולד, מיקי איילון, אהרון בוצרשופטים       

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 הסימוניםהשרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין 

 .צילינדר צהוביםיהיו מצופי  4,3,2,1מצופים   –סימוני המסלול 

 : בין מצוף דגל אדום לדגל כתום בסירת ועדת התחרות.קו הזינוק

סירת קו הגמר תהיה  :  בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות.קו הגמר

 שונה מסירת קו הזינוק.

 : מסלול

INNER 2  nI -  גמר-1-4-1-2-3-זינוק 

In  3 – גמר-3-2-1-4-1-4-1-זינוק 

In  4 – גמר-3-2-1-4-1-4-1-4-1-זינוק 

OUTER Out  2   -גמר-3-2-3-2-1-זינוק 

Out  3 – גמר-3-2-3-2-3-2-1-זינוק 

Out  4 – גמר-3-2-3-2-3-2-3-2-1-זינוק 

בליווי  OUTER (Out)(, או In) INNERעם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן: 

 מספר לציון המסלול.

 גמר-1-2-3-זינוק":  Sמסלול מקוצר "

 יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.

 

 

1 

3 

2 

4 

 COACH MEETING – מפגש מאמנים

 14.3.2019יתקיים ביום חמישי 
 09:00בשעה  התחרותובשאר ימי 

בכיתת הלימוד הגדולה במרכז הימי 
 באילת

 זינוק

 גמר
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 גביע אילת בגלישת רוח

 אילת
 2019במרץ  14-16  -  שבת-שישי-חמישיימים 

 

 Bic 7.8 –ו  Bic 6.8הודעה לגולשי 

 חובת סימון גלשנים

 

לסמן את מפרשיהם בכל  Bic 7.8 –ו  Bic6.8חובה על הגולשים בגלשני  .1

שלבי התחרות בסרט צבעוני הקשור לשחיף העליון )שפה אחורית(, 

 כדלהלן:

 

 סרט בצבע ירוק – Bic 6.8גלשני  •

 סרט בצבע צהוב – Bic 7.8גלשני  •

 

 המועדון המארח יספק את הסרטים •
 

לסמן את  Bic 7.8 -ו Bic 6.8חובה על כל הבנות הגולשות בגלשני   .2

במשולש אדום שקודקודו מופנה  C.9.2. (B)מפרשיהם על פי חוקת הדגם 

כלפי מעלה. הסימון יוצג על המפרש מעל סמל הדגם וגובהו המינימלי יהיה 

 מ"מ. 230
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 גביע אילת בגלישת רוח

 אילת
 2019במרץ  14-16  -  שבת-שישי-חמישיימים 

 מזרחימסלול  –נספח מסלול 
 5 -ו 4 ביק  דגמים:

 נינו :קברניט התחרות

  אהרון בוצר מיקי איילון,אלה ארנולד, : שופטים

 

              

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

א' 1כתום. מצוף פירמידה מתנפחים בצבע יהיו מצופי  3,2,1מצופים,  –סימוני המסלול 

 יהיה מצוף פירמידה בצבע שחור.

 בסירת ועדת התחרות.: בין מצוף דגל אדום לדגל כתום קו הזינוק

 :  בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות.קו הגמר

 

  גמר - 3 –' א 1 –זינוק  :CBI 4לגלשני תשתיות מסלול 

 

 גמר - 3 – 2 – 3 – 2 – 1 –זינוק  :CBI 5מסלול לגלשני 

 

 גמר – 3 – 2 – 1 –זינוק  ":Sמסלול מקוצר "

 

 דופן שמאליש להשאיר את כל הסימונים על 

 

 

 

 

2 

3 
 זינוק

1 

 גמר

 א'1
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 גביע אילת בגלישת רוח

 אילת
 2019במרץ  14-16  -  שבת-שישי-חמישיימים 

 

 דגם אחיד –נספח מסלול גלשנים 

 הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח

 על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

 

 דני דקל:  קברניט התחרות

 

 

 

                                      1 

   

                                                      2 

 

 

      מצוף דגל  גמר        מצוף דגל                מצוף  זינוק         מצוף דגל          

 

 

 סדר הקפת הסימונים

 

 ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים השרטוט סכמאטי

 

 כדור אדומים.יהיו מצופי  1,2מצופים  – סימוני המסלול

 

 בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף – קו הזינוק

 

 יהיה נפרד מקו הזינוק. קו הגמרבין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף.  – קו הגמר

 

 גמר – 2- 1 –זינוק  – סדר הקפת הסימונים

 

 יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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