נספח השלמה להוראות שייט
שיוט החורף בחיפה
על שם ראובן סדנאי
מקום ותאריך  :חיפה  -ששי-שבת 13-14 / 11 / 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.
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להוראות שייט

שיוט החורף בחיפה  -על שם ראובן סדנאי
חיפה  -ששי-שבת 13-14 / 11 / 2020

מסלול A
דגמים :גלשניBic 6.8 ,Bic 7.8 ,IQ FOIL ,RS:X 9.5 ,RS:X 8.5 :

קברניט התחרות :גל סמאורה

שופטים  /ועדת ערעורים :טל ברמן ,אלה ארנולד ,שלמה (גולדי) גולדשטיין ()13.11.2020
יוחאי פלצור ()14.11.2020

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  ,3 ,2 ,1ו 4-יהיו מצופי פירמידה משולשים בצבע כתום
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר :גמר נפרד – בין מצוף דגל כחול לבין דגל כחול על סירה נפרדת /נוספת של ועדת התחרות
INNER

 – 2 INNזינוק - 3 - 2 - 1 - 4 -1 -גמר
 – 3 INNזינוק - 3 - 2 - 1 -4 - 1 -4 -1 -גמר
 – 4 INNזינוק - 3 - 2 - 1 - 4 – 1 - 4 – 1 - 4 -1 -גמר
--------------- ------- ---------------------------- ---------------------OUTER

 – 2 Outזינוק -3 -2 - 3 - 2 -1 -גמר
 – 3 Outזינוק - 3 -2 -3 -2 - 3 - 2 -1 -גמר
 – 4 Outזינוק – 3 - 2 - 3 -2 -3 -2 - 3 - 2 -1 -גמר
עם או לפני מתן אות ההתראה יונף דגל או יוצב סימן  )Inn( INNER :או
 )Out( OUTERבליווי מספר ,לציון המסלול
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
מסלול מקוצר " :"Sזינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
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הודעה לגולשי  Bic 6.8וBic 7.8 -
חובת סימון גלשנים

חובה על הגולשים בגלשני  Bic 6.8ו ,Bic 7.8 -לסמן את
מפרשיהם בכל שלבי התחרות ,בסרט צבעוני הקשור לשחיף העליון
(שפה אחורית) ,כדלהלן:
גלשני  - Bic 6.8סרט בצבע ירוק
גלשני  - Bic 7.8סרט בצבע צהוב
המועדון המארח יספק את הסרטים

הוראות אלה תיאכפנה במים ,וכנגד גלשנים ללא
סרט מתאים לסוג הדגם ,יוגשו ערעורים בגין הפרת
חוקי התחרות.
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מסלול B
דגמים :גלשניBic 5 ,Bic 4 :

קברניט התחרות :אורית ביליה

שופטים  /ועדת ערעורים :טל ברמן ,אלה ארנולד ,שלמה (גולדי) גולדשטיין ()13.11.2020
יוחאי פלצור ()14.11.2020

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  ,3 ,2 ,1יהיו מצופי פירמידה משולשים בצבע צהוב
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול לבין דגל כחול על סירת ועדת התחרות

מסלול –  : Bic 5זינוק  - 3 - 2 - 3 - 2 - 1 -גמר
מסלול מקוצר (" : )"Sזינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
מסלול –  : Bic 4זינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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מסלול C
גלשנים – דגם אחיד
הגלשנים יסופקו על-ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

קברניט התחרות :דני דקל

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  2,1יהיו מצופי כדור אדומים.

קו הזינוק :בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף
קו הגמר  :קו הזינוק הוא גם קו הגמר
סדר הקפת המצופים :זינוק  - 2 - 1 -גמר

יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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