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   נספח השלמה להוראות שייט 
 

   על שם דורון רוטנברג  -רוח גביע אילת בגלישת      
                                                                               

    2022   מרץב  5  – 3   שבת-שיש-חמישי                          
              

   2202  מרץב    5 – 2   שבת -שיש-חמישי -רביעי: בלבד אולימפי   IQFoilדגמי   
 

      

 הוראות התנהגות לעניין מגיפת הקורונה
 

ל ההוראות המתפרסמות באתר  כת שבהודעה על התחרות, ראוההו
הנחיות  ההוראות והינטרנט של איגוד השייט עד למועד הארוע, וכן הא

,  ע והאירשל לוח המודעות בות ו/או מתפרסמ ארוע המחולקות למשתתפים ב
בחוף ובים בשל מחלת הקורונה, מהוות חלק בלתי נפרד   ין  התנהלות ני לע

, והפרתן כהפרת  חרות, הן מחייבות לכל דבר וענייןמהוראות השייט של הת
 .  השייט הוראות

 

              הוראות בטיחות ליציאה וכניסה ממרינה אילת

            מפרץ אילת – ותוהוראות בטיחות כללי
 

 אה למרינה אילת הינה נתיב שייט עמוס ביותר.   והיצי הכניסה    •

השייט   כלי  לפי יש לעבור במהירות ויעילות, להגביר ערנות כ   •
מחוץ למרכז  או גלשן היוצאים מפרשית כל הנכנסים ויוצאים. 

במדריך על סירת מנוע,   ים ולהיות מלו יםמחויב ,לחינוך ימי אילת
 ה. בעת היציאה והכניסה למרינ הםמפקח עלי ה

היציאה והכניסה מהמרינה תיעשה בניצב לפתח המרינה עד לפחות     •
 מ'.  300

וגנות בצד המערבי וד לספינות העהצמ אזורבכל מקרה אין להפליג ב   •
 מחוץ למרינה. 

איות  אין לשוט בקרבת חיל הים, נמל אילת וספינות המשמר הצב   •
 העוגנות במזרח המפרץ. 

יש לשמור על , ירדן ומצריםכמו כן אין לשוט בקרבת הגבולות עם    •
 .מטר מגבול ירדן  005מרחק של 

 .מ' מכל חוף 300-אין להפליג בקו הקרוב מ   •

 יש לשמור על חוקי התעבורה הימית ועל החוקים הימיים.    •

 קשר.   5 –מ'  300-מהירות בתחום ה   •

לחגור  משיטי סירות המנועישיון השייט על  בהתאם לכתוב בר   •
 רים למדומם החירום.ובמחלהיות חגורת בטיחות ו
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 על שם דורון רוטנברג  -רוח גביע אילת בגלישת        

 
    2022  מרץב   5 – 3   שבת-שיש-חמישי                                  

              
   2022 מרץב   5  – 2   שבת -שיש-חמישי-רביעי: בלבד אולימפי  IQFoilדגמי

 

   )מסלול דרומי(   -  נספח מסלול
 

 גמים ד

 
 IQ FOIL 7   ,קדטים   IQ FOIL 8                                     ,נוער 

        IQ FOIL 8    -   ,אולימפי נשיםIQ FOIL 9   -   ,אולימפי גברים 

 
 קי ברנור   :יט התחרותנרבק
 

     רון יפה  נולד,ראלה א  ,יוחאי פלצור  : שופטים / ועדת ערעורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    : וליםסוגי המסל
 

 SPRINT SLALOM - WN WINDDO          COURSE RACING
         

 

COURSE  DRLEEWA / NDWARDIW                    MARATHON    
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 INGRAC  COURSE  –  מסלול            
 
 

     
                                           

                           
                                                                                                                              

                                                    
 
 

                                                                          
                                                                                          

                                                                                    
                                              

 
  

   סדר הקפת הסימונים                                            
   י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימוניםטאהשרטוט סכמ 

 
 .צהובמתנפחים בצבע  )צילינדר( ליגל צופימיהיו  4, 3, 2, 1 מצופים   – סימוני המסלול

        
 התחרות.  על סירת ועדת  כתוםדגל ו מצוף דגל כתוםבין  :קו הזינוק

 . תעל סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרודגל כחול ו ,דגל כחולוף  צ מבין  - )נפרד( :מרגה קו
 

 : מסלול 
            INNER 

 2 INN             - גמר –3  - 2  - 1 - 4  -1  -זינוק                                                  
INN              3 -   גמר –3 -  2 - 1  - 4 - 1 - 4 -1 -זינוק      
INN              4 -  גמר -3  - 2 - 1 -  4 - 1  - 4 - 1 - 4 -1 - זינוק 

            OUTER 
 Out             2 – גמר  -3 -2  -3 - 2  -1 -זינוק 
Out              3 – ר מג -3 -2 -3 -2  -3 - 2  -1 -זינוק 

Out              4 – גמר -  3 – 2 -3–2 -3 -2  -3 - 2  -1 -וקינז 
 

 ( בליווי מספר,   Out) OUTER( או Inn)  INNERראה יוצג סימן או יונף דגלאות ההת ןלפני מתעם או     
     המסלול. לציון    

 גמר  -  3   -  2  -  1  -זינוק :  "(S)"מסלול מקוצר       
    פן שמאלוהסימונים על ד יש להשאיר את כל    
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 SLALOM  SPRINT   WIND DOWN  -ימסלול  
 

 4DS (Down Starboard)  או   4PD (Down Port) או  -   סללוםשני מסלולי  אפשרות ל    
 

 SD4                  

 

 PD4 

   סדר הקפת הסימונים                                            
  מרחקים וזוויות בין הסימונים נו עליש ממי ואין להקטאהשרטוט סכמ       

 
 .צהובמתנפחים בצבע   )צילינדר( ליגל צופימיהיו  , 3, 2, 1 מצופים   – סימוני המסלול

        
 התחרות.  על סירת ועדת  כתום דגל ו כתום מצוף דגלבין  :קו הזינוק

 . תהתחרו  על סירה נפרדת/נוספת של ועדתדגל כחול ו ,דגל כחולוף  צ מן יב  - )נפרד( :מרקו הג
 

                                                 גמר  -   3 -  2  -  1 - זינוק :מסלול

    המסלול. לציון  PD4 או   SD4 דגל   ראה יוצג סימן או יונףאות ההת  ןעם או לפני מת
 

     פן שמאלועל ד   3-ו  1  סימונים היש להשאיר את     -  4DSבמסלול 
  ימיןפן  ועל ד  2  ןסימואת שאיר יש לה                             
 

    ימין פן ועל ד   3-ו   1  סימונים היש להשאיר את     -  D4P  במסלול
 שמאל  פןועל ד 2  ןסימויש להשאיר את                               
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 MARATHON  –  למסלו                  
 
 
 

     
                                           

                           
                                                                                                                              

                                                    
 
 

                                                                          
                                                                                          

                                                                                    
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   סדר הקפת הסימונים                                            
   י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימוניםטאהשרטוט סכמ 

 .צהובמתנפחים בצבע  )צילינדר( ליגל צופימיהיו , 2, 1 מצופים   – סימוני המסלול
 התחרות.  על סירת ועדת  םכתודגל ו תוםדגל כ מצוף בין  :ו הזינוקק

 גדים(ונים מנו יו הגמר )בכ  גם קוהוא  קו הזינוק   :מרקו הג

                                           גמר   –  1  –  2   –  1  –  זינוק  :מסלול 
 

   המהווה מכשול  ור לעבור בקו הזינוק/גמר, אס2ממצוף   1בדרך למצוף       
    פן שמאלוד נים עלהסימו את כלר השאייש ל      

  

 



 

f:\מסלול.-נספח-2-5.3.2022-אילת-רוטנברג -גלשנים-שיוט\2022מסלולים \אישי אודיdoc 

6 

 DREEWAL / NDWARDIW      –  מסלול            
  2GL או     R2L   או      -  W/L  שני מסלוליאפשרות ל                           

 
     

                                           
                           

   סדר הקפת הסימונים                                            
  י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימוניםטהשרטוט סכמ               

 
 .צהובמתנפחים בצבע  )צילינדר( ליגל צופימיהיו   ,2, 1 מצופים   – סימוני המסלול

        
 התחרות.  על סירת ועדת  כתוםדגל ו מצוף דגל כתוםבין  :קו הזינוק

 . תעל סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרודגל כחול ו ,ל כחולגדוף  צ מבין  - )נפרד( :מרקו הג
 S4 -ו P4 ר בין המצופים שנוצ והק :שער

                                                 גמר –   P4 – 1 - שער   –  1  -   זינוק  :R2Lמסלול    
                                                  גמר –  S4– 1 - שער   –  1  -   זינוק   :2GL   מסלול  

                                                 גמר –  4  - 1 - 4 - 1  -  זינוק 
 

    המסלול. לציון   2GL  או   R2L דגל    ראה יוצג סימן או יונףאות ההת ןעם או לפני מת    
 
 ד  ח, שם ניתן לצאת בכל אעבר בשערהמלמעט  ,פן שמאלוהסימונים על ד יש להשאיר את כל    

     מצידי השער.    
 
 
 
 
 

 2GLמסלול                                                  R2Lמסלול    
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 רוטנברג על שם דורון   -רוח גביע אילת בגלישת    
    2022  מרץב    5 – 3   שבת -שיש-חמישי                   

  2202 מרץב   5  – 2   שבת -שיש-חמישי-רביעי: בלבד  אולימפי   IQFoilדגמי
 )מסלול צפוני(    -   נספח מסלול

                                                             5, ביק 4ביק   ,7.8, ביק טכנו 6.8ביק טכנו   :דגמים 
 ל סמאורה ג  :  ט התחרותינרבק          

                   רון יפהאלה ארנולד, , יוחאי פלצור : רעוריםועדת עים/ טשופ  
                     

                                                                                     

 Dדגל                                                                                                                                               
       בחוף  ”D“לים מותרת  רק לאחר הנפת דגל    יציאה                                                                 

 
                                                                         

                                        
 קפת הסימונים סדר ה                                        

 ל מרחקים וזוויות בין הסימונים ואין להקיש ממנו עי אטמשרטוט סכה
 כתום פירמידה מתנפחים בצבע משולשייהיו   4 -, ו3, 2, 1ם מצופי   – סימוני המסלול

 רמידה( מתנפח בצבע אדום. )פי א יהיה משולש1מצוף                                
 על סירת ועדת התחרות. כתוםדגל ו מצוף דגל כתוםבין  :נוקקו הזי

 .תחרו ועדת התנוספת של /נפרדת תעל סירדגל כחול  ו  ,דגל כחולוף צמ בין )גמר נפרד(   :מרקו הג
 : 7.8, ביק טכנו  6.8ביק טכנו  לדגמי ל מסלו

            RNNEI 
 2 INN             - גמר –3  - 2  - 1 - 4  -1  -זינוק                                                   

INN              3 -  גמר –3 -  2 - 1  - 4 - 1 - 4 -1 -נוק זי      
INN              4 -  גמר -3  - 2 - 1 -  4 - 1  - 4 - 1 - 4 -1 - זינוק 

            OUTER 
 Out             2 – גמר  -3 -2  -3 - 2  -1 -זינוק 
Out              3 – ר מג -3 -2 -3 -2  -3 - 2  -1 -זינוק 

Out              4 – גמר -  3 – 2 -3–2 -3 -2  -3 - 2  -1 -וקזינ 
 ,   ווי מספר( בליOut) OUTER( או Inn)  INNERאו יונף דגלראה יוצג סימן עם או לפני מתן אות ההת    
     לציון המסלול.    

 גמר  -  3   -  2  -  1  -זינוק :  "(S)"  מסלול מקוצר     
 

 גמר  -  3   -  2  -  1  -זינוק      :5ל לדגמי ביק מסלו     
 גמר   -  3  -  א1  -זינוק      :4 מסלול לדגמי ביק     

 
     פן שמאלוהסימונים על ד את כלהשאיר יש ל    
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    :ודעה לגולשיה
4 Bic ,   5  Bic ,  .86 ciB   7.8 -ו Bic   

 חובת סימון גלשנים                       
 
 

 ,   Bic 7.8  -ו  Bic,  5 Bic,    6.8  Bic 4 שניעל הגולשים בגלחובה  
   הקשור בכל שלבי התחרות, בסרט צבעוני מפרשיהםלסמן את         
 , כדלהלן:    חורית(פה א)שלשחיף העליון          

 
 כחול סרט בצבע  -  Bic   4    גלשני

 
 צהובסרט בצבע  -  Bic   5      גלשני

 
 כחול סרט בצבע  -   Bic  6.8גלשני 

 
 סרט בצבע צהוב   -  Bic  7.8גלשני 

 
 ועדון המארח יספק את הסרטים  המ

  
 

           מתאים רטסכנגד גלשנים ללא כפנה במים, ות אלה תיאהוראו       
 .  התחרות חוקי ת ן הפרערעורים בגי יוגשו לסוג הדגם,        

 
----------------------------------------------------------   
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 הוראות כלליות
 

 אולימפיים     IQ FOILגלשני   ל ת זמנים בלט .1
 
 גירת קו  סן חלו  מקסימלי   זמן       זמן מטרה           סוג המסלול  

 בגמר                                                                                     
  

 

 נוער וקדטים      IQ FOILטבלת זמנים לגלשני     .2
 

 סגירת קו  ן חלו  זמן מקסימלי      זמן מטרה             סוג המסלול
 גמרב                                                                                     

  
  
  
  
  

מחליפות ובאות  לעיל,  2-ו  1בסעיפים  המטר  הוראות אלה של זמני 
 וראות שייט קבעב' בהשל חלק  10.1לה בסעיף הטבבמקום הוראות  

  

בהתאם   –  ם על המילתת   מותר  ,שייטהלהוראות פה -בעליים שינו .3
 . 7Bחוק  -ולחוקי תחרויות השייט,  (c)90.2 חוק  תלהורא

 

 הזנקת התחרויות                   .4
 

 הבאים. נה בשימוש באותות נקוז ת   IQ FOILבדגמי ת תחרויוה    )א( 
 עדרו של אות קולי.  חו מהאותות החזותיים. יש להתעלם מה ק זמנים ייל       

 
                                            דקות לפני אות הזינוק         אות קולי   אות חזותי                                   משמעות    

 3                               אחד       דגם              דגל          התראהאות 
    2                       אחד                              Uדגל                     אות היכון

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

 0                     אחד          ם יורד        דגל דג                   קות זינוא
 

 3B-26ואת הוראות חוק  26מחליפה את חוק ו הוראה זאת באה במקום,
-----------------------------------------------------------------------------------------------     

 
 

      – 26כאמור בחוק  הקננתוז Bic 6.8  -ו  Bic 5 ,Bic   7.8 Bic, 4 התחרויות בדגמי   )ב(
 . 3Bלחוק  וי  בשינ       

COUSE RACING    15 25 10 
SPRINT SLALOM  3 9 2 
MARATHONE       60 120 30 

COUSE RACING    20 30 12 
SPRINT SLALOM  5 11 3 
MARATHONE       70 130 30 
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 רוטנברג על שם דורון   -רוח גביע אילת בגלישת          
 

    2022  מרץב   5 – 3    שבת -שיש -ישיחמ                                    
 

 מפרץ  השמש חוף                                              
 

 דגם   אחיד  –גלשנים 
 

 ידי המועדון המארח -הגלשנים יסופקו על      
 אישור רפואי עליהשייט ובבאיגוד  םמיעל כל המשתתפים להיות רשו        

 

   דני דקל  :קברניט התחרות             
                                
       

                                                                           
                      

                                                                                                                                                                                                          
                                      

 

 
  

 
 

 סדר הקפת הסימונים  
  

 ן הסימונים ל מרחקים וזוויות ביענו יש ממקי ואין להאטהשרטוט סכמ
 

 .מיםור אד וכד יהיו מצופי  2,1  יםמצופ  – סימוני המסלול
 

 על קו החוף אדומים  גלדשני מצופי בין   :קו הזינוק
 

 קו הזינוק הוא גם קו הגמר  :  קו הגמר
 

 גמר   -   2   -   1   -:   זינוק  סדר הקפת המצופים
   

 שמאל  פן ול דנים עו יש להשאיר את כל הסימ
 

 

 : להלן הוראות ניהול ארוע גלשנים דגם אחיד
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 הפנינג דגם אחיד גלשני רוח 
 חיובית ראשונית חשיפה, השייט בענף דרכם בתחילת לילדים להעניקמטרת האירוע: 

  .נוחה בצורה לענף ולהיחשף לצפות להוריהם לאפשר, כן כמו . רוח גלשני לתחרויות
 

תחרותיות/חוויתיות נוספות, במקביל בשונה מהאירועים שהונהגו עד כה, נשלב פעילויות  
 לתחרות הגלישה במטרה: 

    . לאפשר חוויית הצלחה ולמידה גם אצל אלו שמתקשים בגלישת רוח )ובכך לתרום להמשך 1
 דרכם בענף(     

    . לנצל בצורה מיטבית את הזמן )בפורמט הקודם הילדים זכו למעט זמן פעילות בפועל 2
 ם( שעות ארוכות על המתנה בחוף לתור זוזבוב     
 במסגרת האירוע יחולקו מדליות השתתפות לכל הגולשים והגולשות.      
 לא יהיה פודיום ולא יחולקו גביעים.    

 פורמט הפעילות: 
קבוצות לפי מועדונים, כאשר מועדונים קטנים יצורפו יחדיו   3-כלל הנרשמים לאירוע יחולקו ל .1

גיש את הילדים עם  לקבוצה. מועדונים גדולים עם יותר ממדריך אחד יפוצלו, על מנת להפ

 מועדונים נוספים. בכל יום תהיה חלוקה שונה במטרה שיתערבבו כמה שיותר. 

תחנות שונות )על   2-תחנות שונות. ביום שבת יעברו ב 3-בימים חמישי ושישי יעברו הקבוצות ב    .2

 (. 13:30מנת לסיים עד השעה 
 התחנות:  .3

 ( קישור לנהלי המשט  )  במסלול גלישת רוח אישית  משט  •

 רוץ שליחים בקיאקים / סאפים מ •

 יות קבוצתיות בחוף * תחרו •

 תית בסנוניות לאזור המסלול הצפוני )תשתיות(יהפלגה חווי  •

 

 הצלה  שטוח, שמינית,  *התחרויות בחוף ישלבו בין היתר ביצוע הקשרים: בהן, 

 

 בכל בוקר לפני תחילת הפעילות יתקיים תדריך לשייטים ולמאמנים .4
נציגות של מדריך/ה  ט. במועדון השיי 18:00בשעה  2/3שיחת מדריכים תתקיים ביום רביעי,  .5

 .  חובה -מכל מועדון 

. תחילת היום  10:00-13:30; ביום שבת   11:00-15:30  שעות פעילות בימים חמישי ושישי: .6

בתדרוך לכל המשתתפים. שעת הסיום היא השעה המתוכננת, יתכנו שינויים בהתאם למהלך  

 היום. 

הנוספות יימסר בשיחת  פורמט זה הינו פורמט כללי. פירוט של הלו"ז ותוכן הפעילויות
 המדריכים.

 052-3798673לפרטים נוספים ניתן לפנות לנופר אדלמן בטלפון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sailing.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%98-%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93.pdf
https://sailing.org.il/wp-content/uploads/2018/09/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%98-%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%92%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93.pdf
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