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

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

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

 גינוסר -שיוט הבנים 

 21-22.6.2019שבת  - שישי

 דרומי -נספח מסלול 
 470, 420 ,4.7לייזר רדיאל, לייזר לייזר סטנדרט,   דגמים:

 גולדי: קברניט התחרות

 אלה ארנולד, צבי זיבלט, ברעםאודי : שופטים

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDמותרת רק לאחר הנפת דגל "יציאה לים 

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 .כתומיםצילינדר יהיו מצופי  4,3,2,1מצופים   –סימוני המסלול 

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

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

 : 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.
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 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

 בתוביום ש 21.6י שישביום יתקיים 
במשרדי ועדת  12:30בשעה  22.6

 התחרות

mailto:isrsa@sailing.org.il
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 גינוסר -הבנים שיוט 
 21-23.6.2019 ראשון - שבת –שישי 

 מרכזי -נספח מסלול 
  BIC 7.8, BIC 6.8  8.5 RSX ,RSX 9.5,  :דגמים

 יוחאי פלצור/: רון יפהקברניט התחרות

  אלה ארנולד, צבי זיבלט, אודי ברעם: שופטים

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "יציא

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 צהובים.פירמידה יהיו מצופי  4,3,2,1מצופים   –סימוני המסלול 

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

  ועדת התחרות. תין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסיר:  בקו הגמר

 : בלבד BIC 6.8, BIC 7.8, RSXמסלול לדגמי 

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 "

 הסימונים על דופן שמאל.יש להשאיר את כל 
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 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

בת וביום ש 21.6שי שיביום יתקיים 
במשרדי ועדת  12:30בשעה  22.6

 התחרות
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 גינוסר -שיוט הבנים 
 9.6.20132-12 ראשון - שבת –שישי 

 

 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 

 

 הסרטים יסופקו לגולשים בעת הרישום לתחרות , במשרדי ועדת התחרות.

 

לסמן את מפרשיהם על פי  Bic 6.8חובה על כל הבנות הגולשות בגלשני  .2

במשולש אדום שקודקודו מופנה כלפי מעלה.  C.9.2. (B)חוקת הדגם 

 מ"מ. 230הסימון יוצג על המפרש מעל סמל הדגם וגובהו המינימלי יהיה 

 

לסמן את מפרשיהם על פי  Bic 7.8 חובה על כל הבנות הגולשות בגלשניו .3

במעוין אדום שקודקודו מופנה כלפי מעלה. הסימון  C.9.2. (B)גם חוקת הד

 מ"מ. 230יוצג על המפרש מעל סמל הדגם וגובהו המינימלי יהיה 
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 גינוסר -שיוט הבנים 
 21-22.6.2019שבת  -שישי 

 צפוני -נספח מסלול 

 , אופטימיסטים ירוקים, אופטימיסט בינ"ל  דגמים:

 BIC 5גלשני 

 אודי אדלמן: קברניט התחרות

  אלה ארנולד, צבי זיבלט, אודי ברעם: שופטים

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 הסימוניםהשרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין 

 ףמצו היהי א'3מצוף , כתומים פירמידהיהיו מצופי  4-ו 3, 2, 1מצופים   – סימוני המסלול

 פירמידה שחור.

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

  .חול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות:  בין מצוף דגל כקו הגמר

 . גמר – 3 - 2 –א' 3 – 2 – 1 –זינוק  :אופטימיסט בין לאומי בלבד מסלול

 גמר – 3 – 2 – 3 – 2 – 1 –זינוק  מסלול אופטימיסטים ירוקים בלבד:

 גמר – 3 – 2 – 1 – 4 – 1 –: זינוק BIC 5גלשני 

 גמר - 3 – 2 – 1 –: זינוק מסלול מקוצר

  דופן שמאליש להשאיר את כל הסימונים על 

 

 קישור לחוקת דגם אופטימיסט ירוקים

  גמר
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 COACH MEETING –ש מאמנים מפג

וביום שבת  21.6ביום שישי יתקיים 
במשרדי ועדת  12:30בשעה  22.6

 התחרות

mailto:isrsa@sailing.org.il
http://sailing.org.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D.pdf

