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               ISRAEL SAILING ASSOCIATIONאיגוד השייט בישראל                                              

                                                          6948206Shitrit St. 6 Tel Avivתל אביב    6רחוב שטרית 
   tp://sailing.org.ilht                                                                           isrsa@sailing.org.ilmail: 

 .Fax 03-6482854פקס.                                                      .Tel  03-6482860טל.  

  נספח השלמה להוראות שייט 

 תשתיות   -שיוט גביע מכמורת                          
 2022    במאי   21 – 20     -    שבת-ישיש                            

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

 
              גיא  זיו    :תוקברניט התחר    
 

                       
                                                                         

                                                                                                       

             
 

 
 

                     

            
 סדר הקפת הסימונים                                             

 י ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים אטהשרטוט סכמ
 .אדום עים בצבחנפמתה פירמיד יהיו מצופי 4,3,2,1 מצופים  –סימוני המסלול 

  .כתוםבצבע  כדורי א יהיה מצוף 1מצוף                               
 על סירת ועדת התחרות. כתוםדגל ו מצוף דגל כתוםבין  :נוקזיה קו

    .ועדת התחרות פרדת/נוספת שלנ על סירתול כח  דגלו ,דגל כחולמצוף בין  - גמר נפרד : קו הגמר
 

   – מסלול התחרות 
 

 גמר  - 3 -  2 - 1 –זינוק אופטימיסט משרד החינוך:  
 
5  Bic  -    גמר  -  3   -   2 – 3  - 2 -   1 -   זינוק 
 

4  Bic  -    גמר  -  3  -  א 1 -   זינוק 
 

                                                                   יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל 

 

 

 

 

 
 

 

http://sailing.org.il/
mailto:isrsa@sailing.org.il
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  נספח השלמה להוראות שייט 

 תשתיות   -שיוט גביע מכמורת                          
 2022    במאי   21 – 20     -    שבת-ישיש                            

     דגם   אחיד –גלשנים 
  אי צפון )צפונית לנחל(חוף בית ינ

   
 י המועדון המארח יד-ופקו עלהגלשנים יס             
 בעלי אישור רפואיו יטעל כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השי        

 
 המארחהמועדון  מטעם   : התחרות מנהל                  
  

                                         
 

       
                                                                            

                      
                                                                                                                                                                                                         

                                      
 

 
  

 
 

 סדר הקפת הסימונים 

 קיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים לה  השרטוט סכמאטי ואין  
 

 ו מצופי כדור אדומים.יהי  2,1מצופים    – סימוני המסלול
 

 בין שני מצופי דגל אדומים על קו החוף :  קו הזינוק
 

 קו הזינוק הוא גם קו הגמר  :  קו הגמר
 

 גמר   -   2   -   1   -:   זינוק  סדר הקפת המצופים
   

 סימונים על דופן שמאל  יש להשאיר את כל ה
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  למה להוראות שייט נספח הש

 תשתיות   -שיוט גביע מכמורת                          
 2022    במאי   21 – 20     -    שבת-ישיש                            

 

       דגם   אחיד –אופטימיסט 
 

 הדרומי במפרץ  –חוף מכמורת )בננה ביץ'( 
    

 ידי המועדון המארח -על  ופקנהתס  סירותה             
 יגוד השייט ובעלי אישור רפואיעל כל המשתתפים להיות רשומים בא      

 פי מספר המשתתפים -בוקר וצהריים עלתיתכן חלוקה למקצי                          
 גם אחיד", ללים ונהלים למשט אופטימיסט דרך על פי: "כתיע  תחרותה    

 השייט בישראל וד המופיעים באתר איג    
   2.9content/uploads/2017/03/-il/wping.org.https://sail       
 
    מודעות תתפרסמנה על לוח ה  תחרותשלמת הוראות והנחיות ל ה   
 לה   הפעבאזור ה הקברניטידי -כן תינתנה עלבמועדון המארח, ו  

 
 מטעם המועדון המארח    : תמנהל התחרו               

                                      

 
       

                                                                           
                                                                                                                                                                                                         

                                      
 

 
  

 
 

 סדר הקפת הסימונים  

 ם ים וזוויות בין הסימוניי ואין להקיש ממנו על מרחקאטרטוט סכמהש 
 

 .מיםוכדור אד  יהיו מצופי  2,1  מצופים  – סימוני המסלול
 

 על קו החוף גל אדומים דמצופי  שניבין   :קו הזינוק
 קו הזינוק הוא גם קו הגמר  :  קו הגמר

 
 גמר   -   2   -   1   -:   זינוק  סדר הקפת המצופים

   
   שמאללהשאיר את כל הסימונים על דופן  יש

  

https://sailing.org.il/wp-content/uploads/2017/03/2.9

