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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 
 8-10.6.2019 שני -ראשון  – שבת

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

  אודי ברעם: קברניט התחרות

 , רון יפהטל ברמןצביקה בן דוד, אלה ארנולד, : שופטים

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dדגל                                                   " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

 .כתומיםפירמידה יהיו מצופי  א'4, 4א', 3, 3, 2, 1מצופים   –סימוני המסלול 

 .א'3 -ו 3הקו שנוצר בין מצופים  - 3שער  : יםשער

  א'.4 -ו 4הקו שנוצר בין מצופי  4שער              

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

 ועדת התחרות. נוספת של בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירתנפרד מקו הזינוק :  קו הגמר

 : מסלול

INNER 2  nI –  גמר – 3 – 2 – 1 – 4שער  – 1 –זינוק 

In  3 –  גמר – 3 – 2 – 1 – 4שער  – 1 – 4שער  – 1 –זינוק 

In  4 – גמר – 3 – 2 – 1 – 4שער  – 1 – 4שער  – 1  - 4שער  – 1 – זינוק 

OUTER Out  2   -גמר – 3 – 2 – 3שער  – 2 – 1 – זינוק 

Out  3 – גמר – 3 – 2 – 3שער  – 2 – 3שער  – 2 – 1 – זינוק 

Out  4 – גמר – 3 – 2 – 3שער  – 2 – 3שער  – 2 – 3שער  – 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.

 

4 

 זינוק

 גמר

 א'3

2 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

  09:30יתקיים בכל יום בשעה 
 בבית שמשון

1 

3 

 א'4
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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 
 8-10.6.2019שני  -ראשון  –שבת 

 מרכזי -נספח מסלול 
 , אופטימיסטים ירוקיםאופטימיסט בינ"ל  דגמים:

  אלדד אמיר: קברניט התחרות

  : צביקה בן דוד, אלה ארנולד, טל ברמן, רון יפהשופטים

 

 

 

 

 

 

              

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      בחוף" Dיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

יהיו מצופי  3-א', ו2א', 1יהיו מצופי צילינדר צהובים, מצופים  2-ו 1מצופים   – סימוני המסלול

 א' יהיה מצוף פירמידה אדום. 3פירמידה שחורים, מצוף 

 א'    3 -ו 3: הקו שנוצר בין מצופים 3שער 

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

  , יהיו שני קווי גמר.חול לדגל כחול בסירת ועדת התחרות:  בין מצוף דגל כקו הגמר

 . גמר קדמית – 3שער   - 2 – 1 –זינוק  :אופטימיסט בין לאומי בלבד מסלול

מהווה אשר שבצלע זאת  אין לעבור בתוך קו "גמר קדמית" 3 שערל 2ממצוף בהפלגה 

 .מכשול

למעט ב"שער" שם יש לחצות את קו השער מכיוון  דופן שמאליש להשאיר את כל הסימונים על 

 ההפלגה ולצאת מעבר לאחד ממצופי השער.

 צד גמר -3 – א' 2 – א' 1 –זינוק  ירוקים בלבד:מסלול אופטימיסטים 

 

 קישור לחוקת דגם אופטימיסט ירוקים

 

 צד גמר

 לאופטימיסט ירוק

 זינוק 3

 א' 1

1 

 א' 2

2 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

  09:30יתקיים בכל יום בשעה 
 בבית שמשון

 א' 3

 גמר קדמית

 לאופטימיסט בינלאומי

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
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 420 -אליפות ישראל ב  –תי אמיר גביע קיסריה ע"ש אי
 8-10.6.2019שני  -ראשון  –שבת 

 מרכזי -נספח מסלול 
 

פורמט הצבות בפיצול ציים  -נספח השלמה להוראות השייט 

 בדגם האופטימיסט הבינלאומי

 

בדגם האופטימיסט הבינלאומי ועדת התחרות רשאית לפצל את הצי 

סירות. במקרה זה המתכונת תהיה  65 -לשניים במידה וירשמו יותר מ

  :כדלהלן

 צי יחולק לבית כסף ובית זהב כפי שנהוג בתחרויות בינלאומיותה .1

מהנרשמים לתחרות גביע קיסריה, שהגיעו  50%בית הזהב יכלול  .2

 50%ראשונים במבחנים עד לשיוט שבועות, בית הכסף יכלול את 

 הרשומים הנותרים

החלוקה הראשונית לבתים תפורסם ביום הראשון לתחרות עד  .3

דקות לפני אות ההתראה המתוכנן. חלוקה זו תישאר לאורך  90

 כל ימי התחרות

 פרסים לשני הבתיםבסיום התחרות יחולקו  .4

סרטים צהובים לבית הזהב וסרטים כחולים לבית הכסף יחולקו  .5

 תע"י ועדת התחרו

 (צהוב או כחול)אות ההתראה לכל צי יהיה דגל בצבע הצי  .6

 יש לחבר את הסרטים לקצה הגף .7

 .חל איסור לחתוך את הסרטים .8
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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 
 8-10.6.2019שני  -ראשון  –שבת 

 דרומי -נספח מסלול 
 BIC 6.8, BIC 7.8, RSX  דגמים:

  רוני ברק: קברניט התחרות

  : צביקה בן דוד, אלה ארנולד, טל ברמן, רון יפהשופטים

 

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

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

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

  ועדת התחרות. ה נוספת שלין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירביהיה נפרד :  קו הגמר

 : בלבד BIC 6.8, BIC 7.8, RSXלדגמי  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.

 

 

 

 זינוק

2 

1 

4 

 גמר

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

   09:30יתקיים בכל יום בשעה 
 בבית שמשון

3 
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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 
 8-10.6.2019שני  -ראשון  –שבת 

 

 

 

 Bic 7.8 –ו  Bic 6.8הודעה לגולשי 

 חובת סימון גלשנים

 

, לסמן את מפרשיהם בכל שלבי  Bic 7.8 -ו Bic6.8חובה על הגולשים בגלשני 

 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.
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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 
 8-10.6.2019שני  -ראשון  –שבת 

 נספח מסלול תשתיות
 Bic 4, Bic 5, משה"חאופטימיסט   דגמים:

 יובל גולני: קברניט התחרות

 

 

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dדגל                      " בחוףDיציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל "

 סדר הקפת הסימונים

 השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

ה מצוף יהי א'1יהיו מצופי צילינדר לבנים/צהובים.  מצוף  1,2,3 מצופי  –סימוני המסלול 

 .צילינדר שחור

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

  ועדת התחרות. שלנוספת ה ין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירבנפרד, יהיה :  קו הגמר

  : מסלול 

 גמר – 3 -2 –א' 1אופטימיסט משה"ח:  זינוק              

 גמר -3 -2- 3 -2 – 1 –:      זינוקBic 5גלשני             

 גמר – 3 –א' 1 – ינוק:       זBic 4גלשני             

 גמר-1-2-3-זינוק:  בלבד 5עבור גלשני ביק  "Sמסלול מקוצר "
 יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל.

לסמן את מפרשיהם בכל שלבי התחרות בסרט  Bic 5 –ו  Bic 4הגולשים בגלשני חובה על 

  :כדלהלן (שפה אחורית)צבעוני הקשור לשחיף העליון 

 סרט בצבע צהוב  – Bic 5גלשני             •סרט בצבע ירוק  – Bic 4גלשני  •

 המועדון המארח יספק את הסרטים

 

 

 זינוק

2 

1 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

  09:30יתקיים בכל יום בשעה 
 בבית שמשון
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 א'1

 גמר
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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 

 דגם אחיד –משט הפעלה אופטימיסט 
 7-8.6.2019שבת  -שישי 

 מעגן הסירות
 

 הפעלה על ידי המועדון המארח: מועדון השייט שדות ים

 הסירות תסופקנה  על ידי המועדון המארח

 אישור רפואיעל כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי 

 

 נספח מסלול

 אופטימיסט נוהל משט דגם אחיד  נוהל המשט:

 

 ההפעלה תיעשה בשיטת מרוץ שליחים. כל קבוצה תורכב משלושה שייטים

 פי מספר הקבוצות במשט, יקבעו מספר הסירות בכל מקצה.-ועל

שייט אחד מכל קבוצה, יצא להקפת המסלול, ולאחר שישלים את ההקפה הוא 

ישלימו את יוחלף בחוף בחברו לקבוצה, עד שכל שלושת השייטים בכל קבוצה 

 המסלול.

השלמת הוראות והנחיות להפעלה תתפרסמנה על לוח המודעות במועדון 

 המארח וכן תינתנה על ידי המפעילים באזור ההפעלה.

 

                                      1 

   

                                                      2 

 

 

 גמר         מצוף דגל –מצוף דגל         זינוק           

 

 

 סדר הקפת הסימונים

 ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים השרטוט סכמאטי

 יהיו מצופי כדור בצבע אדום 1,2מצופים  – סימוני המסלול

 בין שני מצופי כדור אדומים על קו החוף – קו הזינוק

 קו הזינוק הוא גם קו הגמר – קו הגמר

בתדרוך השייטים לפני המקצה הראשון, יקבע סדר הקפת  – סדר הקפת הסימונים

 מונים ע"פ שיקול דעת מנהל המשט ולפי תנאי הים.הסי

 

 

 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

 11:00ביום שישי יתקיים בשעה 
 09:30בשעה  בשאר ימי התחרות

  בבית שמשון

mailto:isrsa@sailing.org.il
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 420 -אליפות ישראל ב  –גביע קיסריה ע"ש איתי אמיר 

 

 דגם אחיד –נספח מסלול גלשנים 

 9-10.6.2019שני  -ראשון 

 ף הדייגחו
 הגלשנים יסופקו על ידי המועדון המארח

 רפואיעל כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור 

 

 דני דקל:  קברניט התחרות

 

 

 

                                       

   

                                                       

 

 
   צהובמצוף           כתום  מצוף                כתום מצוף         

 

 סדר הקפת הסימונים

 

 ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים השרטוט סכמאטי

 

 יהיו מצופי כדור בצבע כתום. 1,2מצופים  – סימוני המסלול

 

 בין שני מצופי כדור כתום על קו החוף – קו הזינוק

 

 בין מצוף צהוב למצוף הזינוק הקרוב אליו קו הגמר– קו הגמר

 

 גמר – 2 - 1 –זינוק  – סדר הקפת הסימונים

 

 להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאליש 

 

 

 

 COACH MEETING –מפגש מאמנים 

  09:30יתקיים בכל יום בשעה 
 בבית שמשון

1 
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 גמרקו  קו זינוק
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