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נספח השלמה להוראות שייט
שיוט גביע מכמורת  -תשתיות

שישי-שבת  30 -באפריל –  1במאי

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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שיוט גביע מכמורת  -תשתיות

שישי-שבת  30 -באפריל –  1במאי 2021

נספח מסלול
דגמים :אופטימיסט משרד החינוך ,גלשני Bic 5 , Bic 4

קברניט התחרות :רון יפה

סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  4,3,2,1יהיו מצופי פירמידה מתנפחים בצבע כתום.

מצוף 1א יהיה מצוף משולש (פירמידה) בצבע לבן.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.

קו הגמר  :גמר נפרד  -בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירת נוספת/נפרדת של ועדת התחרות.

מסלול התחרות –
אופטימיסט משרד החינוך :זינוק – 1א  - 3 -גמר
 - Bic 5זינוק  - 3 - 2 – 3 - 2 - 1 -גמר
 - Bic 4זינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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נספח מסלול

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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שיוט גביע מכמורת  -תשתיות
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נספח מסלול

אופטימיסט – דגם אחיד
הסירות תסופקנה על-ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

תיתכן חלוקה למקצי בוקר וצהריים על-פי מספר המשתתפים

התחרות תיערך על פי" :כללים ונהלים למשט אופטימיסט דגם אחיד",
המופיעים באתר איגוד השייט בישראל
https://sailing.org.il/wp-content/uploads/2017/03/2.9

השלמת הוראות והנחיות לתחרות תתפרסמנה על לוח המודעות
במועדון המארח ,וכן תינתנה על-ידי הקברניט באזור ההפעלה
קברניט התחרות - :מטעם המועדון המארח

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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