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  ש ראובן סדנאי"נספח מסלול שיוט חיפה ע

  RSXאליפות ישראל בגלשני 
  26-28.12.2019 –שבת -שישי-חמישי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ימערב מסלול
  רכזימ מסלול  גלשנים

  יזרחמ מסלול  סירות
  אופטימיסטים
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  ש ראובן סדנאי"נספח מסלול שיוט חיפה ע

  RSXאליפות ישראל בגלשני 
  26-28.12.2019 –שבת -שישי-חמישי

  מסלול מערבי

  BIC 6.8, BIC 7.8, RSX 8.5, RSX 9.5  :דגמים

  סמאורה גל: התחרות קברניט

  גולדי, שרת יורם, ברמן טל: יםשופט

  

  

               

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  D דגל                     בחוף" D "דגל הנפת לאחר רק מותרת לים יציאה

  הסימונים הקפת סדר

  השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

יה מצוף צילינדר  יה4מצוף , פירמידה צהובים יהיו מצופי 3,2,1, מצופים –סימוני המסלול 

  .אדום

  .ום לדגל כתום בסירת ועדת התחרותכתבין מצוף דגל : קו הזינוק

   . ועדת התחרותת שלין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירה נפרדביהיה נפרד :  קו הגמר

  :  בלבד RSX, .87BIC , .86BICמסלול לדגמי 

INNER In  2   -גמר-3-2-1-4-1- זינוק  

In  3 –גמר-3-2-1-4-1-4-1-ינוק ז  

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 , )INNER) In: עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצג סימן

  .ציון המסלולמספר ל

  זינוק

2
1 

4 

  גמר

  COACH MEETING – מאמנים מפגש

  בכיתה 09:00 בשעה יום בכל יתקיים

3 
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  גמר-1-2-3-זינוק":  S"מסלול מקוצר 

  .יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

  

  ש ראובן סדנאי"נספח מסלול שיוט חיפה ע
  26-28.12.2019 –שבת -שישי-חמישי

  

   87Bic. – ו  86Bic. לגולשי הודעה

  גלשנים סימון חובת

  

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

  :כדלהלן) אחורית שפה (העליון לשחיף הקשור צבעוני בסרט התחרות

  

  ירוק בצבע סרט – Bic 6.8 גלשני

  

  צהוב בצבע סרט – Bic 7.8 גלשני

  

  .התחרות ועדת במשרדי , לתחרות הרישום בעת לגולשים יסופקו הסרטים
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  ש ראובן סדנאי" חיפה ענספח מסלול שיוט
  26-28.12.2019 –שבת -שישי-חמישי

  מרכזי מסלול

   4.7 לייזר, רדיאל לייזר, לייזר, 420, 470  :דגמים

  נינו: התחרות קברניט

  גולדי, שרת יורם, ברמן טל: יםשופט

  

  

  

  

          

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  D דגל                     בחוף" D "דגל הנפת לאחר רק מותרת לים יציאה

  הסימונים הקפת סדר

  השרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

   יהיו מצופי צילינדר כתומים1,2,3,4מצופים   – סימוני המסלול

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

  .ועדת התחרות נפרדת של ל לדגל כחול בסירתבין מצוף דגל כחויהיה נפרד : קו הגמר

   :מסלול

INNER In  2   -גמר-3-2-1-4-1- 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 –רגמ- 3-2-3-2-3-2-3-2-1-  זינוק  

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

  .מספר לציון המסלול

  גמר-1-2-3-זינוק":  S"מסלול מקוצר 

  .יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

  

  

   גמר
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  זינוק

1 

4 

  COACH MEETING – מאמנים מפגש

  בכיתה 09:00 בשעה יום בכל יתקיים
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  ש ראובן סדנאי"נספח מסלול שיוט חיפה ע
  26-28.12.2019 –שבת -שישי-חמישי

  רחימז מסלול

  ירוק, בינלאומי אופטימיסט :דגמים

  ברעם אודי: התחרות קברניט

  גולדי , שרת יורם, ברמן טל: יםשופט

  

  

  

  

  

               

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  D דגל                     בחוף" D "דגל הנפת לאחר רק מותרת לים יציאה

  הסימונים הקפת סדר

  ויות בין הסימוניםהשרטוט סכמתי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזו

  . יהיו מצופי פירמידה כתומים1,2,3,4מצופים   – סימוני המסלול

  . לדגל כתום בסירת ועדת התחרותכתוםבין מצוף דגל : קו הזינוק

  .ועדת התחרות נפרדת של בין מצוף דגל כחול לדגל כחול בסירתיהיה נפרד : קו הגמר

   : 5BIC לכל הדגמים פרט לאופטימיסטים וגלשני מסלול

  

  

  

  

  

  

  

  גמר- 3 – 2 – 1 –נוק  זי: ירוקיםח"מסלול לאופטימיסטים משה

  גמר-1-2-3-זינוק:  "S"מסלול מקוצר 

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

  .מספר לציון המסלול

  יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

  ירוקים אופטימיסט דגם לחוקת קישור

  

INNER In  2   -גמר-3-2-1-4-1- זינוק  

In  3 –גמר-3-2-1-4-1-4-1-וק זינ  

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  

   גמר

  זינוק 3

2 

4 

1 

  COACH MEETING – מאמנים מפגש

  בכיתה 09:00 בשעה יום בכל יתקיים
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  ש ראובן סדנאי"ה ענספח מסלול שיוט חיפ
   פורמט הצבות בפיצול ציים-נספח השלמה להוראות השייט 

 
במקרה זה המתכונת . בדגם אופטימיסט בינלאומי רשאית ועדת התחרות לפצל את הצי לשניים

  :תהיה כדלהלן
ליום התחרות הראשון המפרשיות יוצבו בציים צהוב וכחול לפי מיקומם בשיוט סוכות  .1

 .המפרשיות שלא השתתפו יוצבו בסדר רנדומלישאר , ש שמשון בובר"ע
  :החלוקה על פי הסדר הבא .2

  צבע ההצבה   מיקום בסדרה
  צהוב  ראשון
  כחול  שני

  כחול  שלישי
  צהוב  רביעי 

  צהוב  חמישי
  כחול  שישי

  .הסירה האחרונה תהיה בצי הצהוב, יהיה מספר לא זוגיאם ב, הצי יחולק שווה בשווה .3
 . דקות לפני אות ההתראה המתוכנן90יום עד החלוקה לציים תפורסם בכל  .4
י שני "מפרשיות יוצבו לציים לאחר כל יום תחרויות לפי סכום השיוטים שנסתיימו ע .5

 .הציים
אם אחד מהציים לא סיים אותה כמות שיוטים הוא ישלים את השיוט לפי ההצבה הישנה  .6

  .ולאחר מכן כל המפרשיות יתחרו בהתאם להצבה החדשה
 התחרות האחרונה לצי ,לצי אחד תהיה פחות תחרות אחתאם אחרון ביום השיוטים ה .7

 .השני תתבטל
 ביום האחרון יחולקו , שיוטים5חות ביומיים הראשונים של התחרות יתקיימו לפאם  .8

  .הציים לבית זהב ובית כסף
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


