אליפות ישראל לקבוצות
אשדוד
ששי-שבת 25 - 26 ,בספטמבר 2020

הוראות התנהגות לעניין מגיפת הקורונה

ההוראות שבהודעה על התחרות ,כל ההוראות המתפרסמות באתר
האינטרנט של איגוד השייט עד למועד הארוע ,וכן הוראות והנחיות המחולקות
למשתתפים בארוע ו/או מתפרסמות בלוח המודעות של האירוע ,לעניין
התנהלות בחוף ובים בשל מחלת הקורונה ,מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות
השייט של התחרות ,הן מחייבות לכל דבר ועניין ,והפרתן כהפרת הוראות
השייט.

נספח מסלול
דגמים ,420 :לייזר רדיאל ,אופטימיסט בינלאומי
קברניט התחרות :אלדד אמיר
יובל גולני
קברניט גמר:
יו"ר ועדת ערעורים :שלמה (גולדי) גולדשטיין

יציאה לים מותרת רק לאחר הנפת דגל “ ”Dבחוף
סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  3,2,1יהיו מצופי צילינדר מתנפחים בצבע כתום
מצופים 1א2 ,א – יהיו מצופי צילינדר מתנפחים בצבע אדום
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום  -לדגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר :גמר נפרד  -בין דגל כחול על סירת גמר לבין מצוף דגל כחול
אופטימיסט1 :א – 2א –  – 3גמר.
מסלול :לייזר רדיאל ו :420 -זינוק – 3 - 2 -1 -גמר.
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן ימין

בזמן ההפלגה מסימון  2לסימון  ,3אסור לעבור דרך קן הגמר וקו הזינוק ,שיהיו מכשול בזמן זה.
בדגם  420אסור להשתמש בספיניקר ובטרפז.

מפרשיות שטרם הגיע זמן הזינוק שלהן ,תהיינה בהמתנה מתחת לקו ההיערכות.
קו ההיערכות יהיה  50מטר מתחת לקו הזינוק ,ויסומן על ידי שני מצופי פירמידה אדומים.
שם גם יהיה מקום החלפת צוותים ,במידת הצורך.
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השלמות להוראות שיט לאליפות קבוצות
אשדוד 25-26/9/2020

 .1הזינוק  :זינוקים לפי סדר הזינוקים שיפורסם
א .תחרויות תוזנקנה בשימוש באותות הבאים .זמנים יילקחו מהאותות החזותיים .יש
להתעלם מאות קולי חסר.
אות

התראה
היכון
"דקה לזינוק"
זינוק

דגל וקול

דגל דגם  -אות קולי אחד
 - Pאות קולי אחד
 Pיורד  -אות קולי אחד
דגל דגם יורד -אות קולי אחד

דקות לפני אות הזינוק

3
2
1
0

ב .קו הזינוק יהיה פתוח דקה אחת .מפרשית המזנקת לאחר זמן זה תיחשב כ"לא זינקה".
ג .אות ההתראה לכל זוג קבוצות עוקב ,יינתן עם או אחרי אות הזינוק של הזוג הקודם.
ד .יהיו שני סטים של אותות על סירת ההזנקה:
 )1דגלי ההזנקה המהווים אותות תחרות ,יהיו על דופן שמאל של סירת קברניט התחרות
(סירת ההזנקה) ,עם צבעי הקבוצות המזנקות ,כאשר צבעי הקבוצות המזנקות הם
למידע בלבד .זמנים יילקחו מדגל הדגם בלבד.
 )2בדופן ימין של סירת ההזנקה ,או בירכתיה ,יוצגו דגל הדגם וצבעי הקבוצות המיועדות
לזינוק הבא ,וישמשו למידע בלבד.
 . 2כל קבוצה תסמן עצמה בלבישת חולצה צבעונית ע"י כל הצוותים מעל הביגוד ומעל חגורת
ההצלה.
החולצות תחולקנה ברישום ,בבוקר התחרות ,על פי רשימת סדר הזינוקים.
 .3הגבלת זמן לפי חוק  35תהיה  20דקות לכל הדגמים.
 .4התחרות לכל זוג קבוצות תסתיים  5דקות לאחר גמר המפרשית הראשונה באותו זוג.
כל המפרשיות הגומרות אחרי זמן זה תרשמנה .DNF
 .5קברניט התחרות רשאי:
להפסיק תחרות זוג קבוצות באם החליט כי התוצאה לא תשתנה עקב כך.
להפסיק בכל עת את המשך הזינוקים בכלל ,ולא לסיים את רשימת הזינוקים כפי שפורסמה,
במידה והחליט כי הדבר לא ישנה את התוצאה.
 .6שיפוט  -יתקיים שיפוט על המים ,בהתאם לנספח  Dשל חוקי התחרויות.
השייטים והמאמנים מופנים לנספח  Dומתבקשים לקראו היטב.
בנוסף ,יחולו השינויים הבאים:
א .בשינוי לחוק ( - D2.2)aאין צורך להניף דגל אדום.
לצורך ערעור יש להניף יד ולקרוא" :ערעור".
ב .כאשר מפרשית לא מילאה אחר הוראות חוק  ,28.1תתוספנה  10נקודות לתוצאתה,
אלא אם פרשה בהזדמנות הראשונה ,בהקדם האפשרי.
ג .בשינוי לחוקים ) D1.1(d)(1ו ,D1.1(d)(2) -לא נדרשות תנועות יד של ההגאי ,ויש
צורך בקריאה בלבד.
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