נספח השלמה להוראות שייט
גביע נהריה  -נוער  -בגלשני מצנח רחיפה
((KITEBOARD FOIL

מקום ותאריך  :נהריה ששי-שבת  17-16באפריל 2021

הוראות התנהגות לעניין מגיפת הקורונה
ההוראות שבהודעה על התחרות ,כל ההוראות המתפרסמות באתר האינטרנט
של איגוד השייט עד למועד הארוע ,וכן ההוראות וההנחיות 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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נספח מסלול

דגמים:
גלשני מצנח רחיפה ( ,)KITEBOARD FOILמצנחים מתנפחים

קברניט התחרות :אודי אדלמן

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  1ו 4-יהיו מצופי צילינדר (גליל) מתנפחים ,בצבע אדום ((OZONE

מצוף  A1יהיה מצוף צילינדר (גליל) מתנפח ,בצבע צהוב.
מצוף  5יהיה מצוף צילינדר (גליל) מתנפח ,בצבע כתום.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירת ועדת התחרות.

מסלול:

 :XS1זינוק –  – 5 – 4 – A1 – 1 – A1גמר
 :XS2זינוק –  – 5 – 4 – A1 – 1 – A1 – 4 – A1 – 1 – A1גמר
 :XS3זינוק –  – 5 – 4 – A1 – 1 – A1 – 4 – A1 – 1 – A1 – 4 – A1 – 1 – A1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל ,למעט :מצוף  - 4אותו יש להשאיר תמיד על דופן ימין
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הזנקת התחרויות

התחרויות תוזנקנה בשימוש באותות הבאים.
זמנים יילקחו מהאותות החזותיים .יש להתעלם מהעדרו של אות קולי.
משמעות

אות התראה
אות היכון
אות דקה אחת
אות זינוק

אות חזותי

אות קולי

דקות לפני אות הזינוק

דגל דגם
דגל U
או דגל שחור
דגל היכון יורד
דגל דגם יורד

אחד
אחד

3
2

אחד ארוך
אחד

1
0

הוראה זאת באה במקום ,ומחליפה את חוק 26

--------------- ------------------------------------------------------ ---------------------זמן מטרה 12 :דקות
זמן הגבלה 24 :דקות
הגבלת זמן למצוף מס'  6 - 1דקות
ככל שאף גלשן מצנח לא הקיף את מצוף מס'  1במסגרת הגבלת הזמן למצוף  – 1התחרות תבוטל.
הוראות אלה של זמני מטרה מחליפות ובאות במקום הוראות סעיף  8של חלק ב' בהוראות שייט קבע
------------------------------- -------------- -------------- ----------- -----------

בהתאם לחוק  – F7מותר לתת הוראות ושינויים להוראות השייט ,בעל-פה ,על המים.

--------------------------------------------------------דגלי הדגם בתחרות:
גלשני מצנח :בוגרים  -דגל  IKAאו פורמולה
נוער

 -ברקע צהוב או כל רקע אחר

 -דגל youth foil class

גלשני מצנח  -נוער

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

דגל D
דגל  Dיעלה לפחות  15דקות לפני תחילת תהליך
חל איסור מוחלט לצאת לים לפני הנפת דגל  Dבחוף

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

פרסום
בהתאם להוראת ההודעה על התחרות ,על כל המתחרים חלה חובת הדבקת מדבקות של
ספונסר התחרות ,וכן ,במקום או בנוסף ,כל מדבקה או פרסום אחר עליו תודיע ועדת
התחרות.
אי הדבקת מדבקה כאמור ,הינה הפרה של הוראות השייט.
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