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  נספח השלמה להוראות שייט 

       
 בגלשני מצנח רחיפה   -  שדות יםגביע               
 
 

KITEBOARD  FOIL) ) 
 
 

 
       2021   נייוב   12 – 11שבת  -שיש                                     

 
 וראות התנהגות לעניין מגיפת הקורונהה

 
ינטרנט  באתר הא ותסמ רפתל ההוראות המ כהתחרות, ת שבהודעה על וארוהה

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

בחוף ובים בשל מחלת הקורונה, מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות   התנהלות
  אותת הורפרכה ןת , והפרןלכל דבר ועניי  ות, הן מחייבותרחהת השייט של 

 .  השייט
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  ספח השלמה להוראות שייט נ
 רחיפה   מצנח בגלשני     -שדות ים   גביע               

                                  ((KITEBOARD FOIL      
   2021   יוני  ב      12  -  11  שבת -ששי    -   שדות ים  :  קום ותאריךמ     

    
               ולנספח מסל                                           

        : דגמים         
   םיחפנת ממצנחים ,  (FOIL KITEBOARD) רחיפה נח גלשני מצ

 

                                             גל סמאורה :קברניט התחרות      
                                                              

                                                                                 
  

 
                                       

       

                                         
                                                             

                                                                                                                      
 
    

                                                                                    
                                   

 

                                   

 
 מונים   סדר הקפת הסי                                          

 וזוויות בין הסימוניםמנו על מרחקים י ואין להקיש מאטכמס טוהשרט              

 OZONE)) אדום  פחים, בצבענתמ (לילג) רד ניליציהיו מצופי  4-ו 1ים מצופ  –סימוני המסלול 

 .כתום ע , בצבמתנפחמשולש )פירמידה( יהיה מצוף  1Aמצוף                                
                           .כתוםע , בצבמתנפחמשולש )פירמידה( יהיה מצוף  5מצוף                                

    התחרות. על סירת ועדת םכתו דגלו מצוף דגל כתוםבין  :קו הזינוק     
 . ועדת התחרות תעל סיר דגל כחול ו ,ל כחולג דמצוף בין    :רהגמקו      

   :מסלול
1XS:   1 –זינוקA   –   1  –  1A   –  4   –  5  –   גמר 

XS2 :  1  –זינוקA  –  1  –  1A   –  4    – 1A  –   1  –  1A   –  4    –   5   –   גמר 
XS3 :  1  –זינוקA  –  1  –  1A   –  4   –  1A  –   1  –  1A   –  4    – 1A  –   1  –  1A    – 4    –   5   –    גמר 

 על דופן ימין תמיד שאיר ה אותו יש ל  -  4מצוף   :למעט , להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל יש
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 הזנקת התחרויות

 הבאים. נה בשימוש באותות ת תוזנקהתחרויו
 ות קולי.  עדרו של אחו מהאותות החזותיים. יש להתעלם מהקזמנים ייל

 
                                              דקות לפני אות הזינוק       אות קולי   ותי              חז אות                  משמעות       

 3                               אחד       דגל דגם                       אות התראה
    2         אחד                                            Uדגל                     אות היכון

     או דגל שחור                                               
 1             יכון יורד           אחד ארוך           דגל ה           אות דקה אחת

 0                     אחד     ם יורד             דגל דג                   קות זינוא
 

 26 מחליפה את חוקו   הוראה זאת באה במקום,
-------------------------------------------------------------------------------------------    

 ות  קד   12    : זמן מטרה
 דקות     24   : זמן הגבלה

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

 
 וראות שייט קבע ב' בהשל חלק  8ה מחליפות ובאות במקום הוראות סעיף של זמני מטר ההוראות אל

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

 , על המים. פה-בעל ושינויים להוראות השייט,  מותר לתת הוראות  –  F7 לחוק בהתאם 
--------------------------------------------------------- 

 :בתחרות םגהדדגלי 
 

  אחר רקע או כל ברקע צהוב   -  פורמולהאו   IKAדגל    - בוגרים  :ני מצנחגלש

 youth foil class  דגל  -     וערנ                       

                    
 נוער  -גלשני מצנח                                                                                                              

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

   D דגל                                                 
 

 ך  ילת תהלדקות לפני תחי 15ת יעלה  לפחו  Dדגל  
 בחוף Dדגל  הנפת  לצאת לים לפני מוחלט סור יא חל 

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

 רסוםפ
 

ל  ת הדבקת מדבקות שחובל התחרות, על כל המתחרים חלה ההודעה עתאם להוראת  בה
פרסום אחר עליו תודיע ועדת   או הל מדבקכ , בנוסףבמקום או   וכן,  ,ר התחרותסנספו 

   התחרות. 
 .אות השייטהפרה של הור  הינכאמור, האי הדבקת מדבקה 


