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  נספח השלמה להוראות שייט 

       
    

                      רחיפה    בעפיפוני  פתוחהה אליפות ישראל           
                          (FOIL BOARDKITE(    

 
 גביע המעופפים הצעירים                      

 
 שדות  ים                                        

                 
 

    2020     אוקטוברב   22-23-24שבת  -ששי-שייחמ                      

 
 הוראות התנהגות לעניין מגיפת הקורונה

 
ינטרנט  ל ההוראות המתפרסמות באתר האכת שבהודעה על התחרות, ראוההו

הנחיות המחולקות  ההוראות והשל איגוד השייט עד למועד הארוע, וכן 
לעניין   , האירועשל לוח המודעות בו/או מתפרסמות ארוע  למשתתפים ב

בחוף ובים בשל מחלת הקורונה, מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות   התנהלות
  , והפרתן כהפרת הוראותחרות, הן מחייבות לכל דבר וענייןהשייט של הת

 .  השייט
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נספח השלמה   להוראות שייט 
                   רחיפה    בעפיפוניהפתוחה  אליפות ישראל                   

                          (FOIL BOARDKITE(    
 גביע המעופפים הצעירים                            

 שדות  ים                                    
    2020    קטוברואב    22-23-24שבת   -ששי-שייחמ                    

               ולנספח מסל                             
       :  דגמים 

   ,  עפיפונים מתנפחים(FOIL  KITEBOARD) עפיפוני רחיפה 

                                                                                  קרון  בר    :קברניט התחרות 
 לצורך( בהתאם   –רון ברק )  עם,-אודי בר ,שלמה )גולדי( גולדשטיין : עוריםועדת ער שופטים /

 
                                       

       

                                         
                                                             

                                                                                                                     
 
 
    

                                                                                    
                                   

 

 סדר הקפת הסימונים                                         
 וזוויות בין הסימונים מנו על מרחקים י ואין להקיש מאטהשרטוט סכמ

 .כתוםמשולשי פירמידה מתנפחים בצבע יהיו   5-ו  4S,  4P, 1 צופיםמ  –סימוני המסלול 
 מתנפח, בצבע צהוב.  (גליל) צילינדריהיה מצוף  1Aמצוף                                

   4P -ו 4Sהקו שנוצר בין המצופים   -"שער"                             

בלבד )שיסומן    צוף אחדמקברניט המסלול יהיה רשאי לבטל את השער, ולהציב במקומו  –הערה 

 בעוד מועד. מ)פירמידה מתנפחת בצבע כתום(. הודעה תינתן  -( 4כמצוף 
    התחרות. על סירת ועדת כתום דגלו מצוף דגל כתוםבין  :קו הזינוק     
 .ועדת התחרות  תעל סירדגל כחול ו ,ל כחולגדמצוף בין  - גמר נפרד  :קו הגמר     

  :אליפות ישראל בעפיפוני רחיפה מסלול
 גמר  –  1A  –  1 –  4S  –  5  –שער   – 1A  –  1 –זינוק 

 גמר   –  1A  –   1 –  4S  –   5 –זינוק :  " Sסלול מקוצר "מ
 גמר   –  1A  –   1 –  4S  –  5 –זינוק  :  גביע המעופפים הצעירים""סלול מ

 :למעט , להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל יש
               .מכוון ההפלגה, ולצאת מעבר לאחד ממצופי השער שם יש לחצות את קו השער -ב"שער"  (  1)

   על דופן ימין.  4Sיש להשאיר את מצוף   -  5בדרך למצוף   4S(  מצוף 2)
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 הזנקת התחרויות

 הבאים. התחרויות תוזנקנה בשימוש באותות 
 עדרו של אות קולי.  זמנים יילקחו מהאותות החזותיים. יש להתעלם מה

 
                                            דקות לפני אות הזינוק         אות קולי   אות חזותי                                משמעות       

 3                               דגל דגם                    אחד         אות התראה
    2אחד                                                     Uדגל                     אות היכון

     או דגל שחור                                               
 1             דגל היכון יורד           אחד ארוך                     אות דקה אחת

 0                     ם יורד                 אחד דגל דג                   קאות זינו
 

 26מחליפה את חוק ו   הוראה זאת באה במקום,
-------------------------------------------------------------------------------------------    

 ות  דק   12    : זמן מטרה
 דקות     24   : זמן הגבלה

 דקות  6    -     1הגבלת זמן למצוף מס'  
 תבוטל. התחרות  – 1במסגרת הגבלת הזמן למצוף  1ככל שאף עפיפון לא הקיף את מצוף מס' 

 
 וראות שייט קבע של חלק ב' בה 8ה מחליפות ובאות במקום הוראות סעיף הוראות אלה של זמני מטר

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 :בתחרות םגהדדגלי 

 

 או כל רקע אחר ברקע צהוב  -  IKAדגל    -יפוני רחיפה עפ

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

   D דגל                                                 
 

 לת תהליך  דקות לפני תחי 15יעלה  לפחות  Dדגל  
 בחוף Dדגל  הנפת  לצאת לים לפני מוחלט סור יא חל 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 רסוםפ
 

ל  חובת הדבקת מדבקות שההודעה על התחרות, על כל המתחרים חלה בהתאם להוראת  
פרסום אחר עליו תודיע ועדת   ל מדבקה אוכ , בנוסףבמקום או וכן,    ,ספוסנר התחרות

   התחרות. 
 .הפרה של הוראות השייט האי הדבקת מדבקה כאמור, הינ


