נספח השלמה להוראות שייט
שיוט איתי

-

חלק א'

שדות ים  -חג השבועות  -שבת  -ראשון  -שני  6 - 5 - 4 -ביוני 2022
נספח מסלול ( -מסלול צפוני)
דגמים :לייזר סטנדרט ,לייזר רדיאל ,לייזר  470 ,420 ,4.7מעורב49erFX ,
קברניט התחרות :שלמה (גולדי) גולדשטיין (מתמחה :אורי לירם)
שופטים  /ועדת ערעורים :אודי בר-עם ,רון יפה ,אלה ארנולד (מתמחים :יואב קויטנר ,ארן עידן)

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – כל המצופים יהיו משולשי פירמידה מתנפחים בצבע כתום.

קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
שער  :4הקו שנוצר בין מצופים  4ו4 -א'
שער  :3הקו שנוצר בין מצופים  3ו3 -א';
קו הגמר( :נפרד)  -בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרות.

מסלול לכל הדגמים:
INNER

 – 2 Inזינוק  -1 -שער  - 3 - 2 - 1 - 4גמר
 – 3 Inזינוק  -1 -שער  - 1 - 4שער  - 3 - 2 - 1 - 4גמר
 – 4 Inזינוק  -1 -שער  - 1 - 4שער  - 1 - 4שער  – 3 - 2 - 1 - 4גמר
OUTER
 – 2 Outזינוק - 2 -1 -שער  -3 -2 - 3גמר
 – 3 Outזינוק - 2 -1 -שער  -2 - 3שער  - 3 -2 -3גמר
 – 4 Outזינוק - 2 -1 -שער  -2 - 3שער  -2 -3שער  – 3 - 2 - 3גמר

מסלול מקוצר (" : )"Sזינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר

יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל ,למעט ב"שער"  -שם יש לחצות את קו
השער מכיוון ההפלגה ,ולצאת מעבר לאחד ממצופי השער.
(בהפלגה בצלע האחרונה לכיוון קו הגמר  -יש להשאיר את סימון  3על דופן שמאל).
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שיוט איתי

-

חלק א'

שדות ים  -חג השבועות  -שבת  -ראשון  -שני  6 - 5 - 4 -ביוני 2022
נספח מסלול ( -מסלול מרכזי)
דגמים :אופטימיסט בינלאומי ,אופטימיסט ירוקיםRS FEVA ,
קברניט התחרות :יובל צור
שופטים  /ועדת ערעורים :אודי בר-עם ,רון יפה ,אלה ארנולד( ,מתמחים :יואב קויטנר ,ארן עידן)

סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול:
מצופים  1ו 2-יהיו מצופי פירמידה (משולש) מתנפחים ,בצבע צהוב
מצופים 1א2 ,א ו 3-יהין מצופי פירמידה מתנפחים בצבע שחור
מצוף 3א יהיה מצוף משולש (פירמידה) מתנפח בצבע כתום

"שער" -הקו שנוצר בין המצופים  3ו3 -א

קו הזינוק :בין דגל כתום על סירת ועדת התחרות ,לבין דגל כתום על סירה נוספת של ועדת התחרות.
קו הגמר – שני קווי גמר נפרדים  -בין דגל כחול על סירה נוספת של ועדת התחרות ,לבין מצוף דגל כחול
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל ,למעט ב"שער"  -שם יש לחצות את קו השער
מכוון ההפלגה ,ולצאת מעבר לאחד ממצופי השער
מסלול אופטימיסט בינלאומי :זינוק  - 2 - 1 -שער  -גמר (בקדמית)
בעת ההפלגה ממצוף  2לשער ,אסור לעבור בקו הגמר ,שבצלע זאת מהווה מכשול.

מסלול  : RS FEVAזינוק – 1א – 2א – שער – 2א –  – 3גמר

מסלול אופטימיסט ירוקים :זינוק – 1א – 2א –  – 3גמר
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שיוט איתי

-

חלק א'

שדות ים  -חג השבועות  -שבת  -ראשון  -שני  6 - 5 - 4 -ביוני 2022
נספח מסלול ( -מסלול דרומי)

גלשני IQFoil
דגמים :גלשנים

 IQFoilבוגריםIQFoil U19 ,IQFoil U17 ,

קברניט התחרות :אלדד אמיר
שופטים  /ועדת ערעורים :אודי בר-עם ,רון יפה ,אלה ארנולד (מתמחים :יואב קויטנר ,ארן עידן)

סוגי המסלולים:
DOWN WIND - SPRINT SLALOM
WINDWARD / LEEWARD COURSE
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מסלול – COURSE RACING

סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  3 ,2 ,1יהיו מצופי פירמידה (משולשים) מתנפחים בצבע אדום.
מצוף  4יהיה מצוף משולש (פירמידה) מתנפח בצבע כתום.
קו הזינוק :בין דגל כתום על סירת ועדת התחרות ,לבין דגל כתום על סירה נוספת של ועדת התחרות.
קו הגמר( :נפרד)  -בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרות.

מסלול :
INNER
 - 2 INNזינוק –3 - 2 - 1 - 4 -1 -גמר
 - 3 INNזינוק  –3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 4 -1 -גמר
 - 4 INNזינוק  -3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 -1 -גמר
OUTER
 – 2 Outזינוק -3 -2 -3 - 2 -1 -גמר
 – 3 Outזינוק -3 -2 -3 -2 -3 - 2 -1 -גמר
 – 4 Outזינוק- 3 – 2 -3–2 -3 -2 -3 - 2 -1 -גמר

עם או לפני מתן אות ההתראה יוצג סימן או יונף דגל  )Inn( INNERאו  )Out( OUTERבליווי מספר,
לציון המסלול.
מסלול מקוצר (" :)"Sזינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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מסלוליDOWN WIND SPRINT SLALOM -
אפשרות לשני מסלולי סללום  -או  )Port Down( PD4או )Starboard Down( SD4

PD4

SD4

סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  ,3 ,2 ,1יהיו מצופי פירמידה (משולשים) מתנפחים בצבע אדום.
קו הזינוק :בין דגל כתום על סירת ועדת התחרות לבין דגל כתום על סירה נוספת של ועדת התחרות.
קו הגמר( :נפרד)  -בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרות.

מסלול :זינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
עם או לפני מתן אות ההתראה יוצג סימן או יונף דגל

 SD4או PD4

במסלול  - SD4יש להשאיר את הסימונים  1ו 3-על דופן שמאל
יש להשאיר את סימון  2על דופן ימין
במסלול  - PD4יש להשאיר את הסימונים  1ו 3-על דופן ימין
יש להשאיר את סימון  2על דופן שמאל
\:fאודי אישי\מסלולים \2022שיוט-איתי-2022-שבועות-חלק-1-נספח-מסלולdoc.
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מסלול – MARATHON

סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  ,2 ,1יהיו מצופי פירמידה (משולשים) מתנפחים בצבע אדום.
קו הזינוק :בין דגל כתום על סירת ועדת התחרות לבין דגל כתום על סירה נוספת של ועדת התחרות.
קו הגמר :קו הזינוק הוא גם קו הגמר (בכיוונים מנוגדים)
מסלול  :זינוק –  – 1 – 2 – 1גמר

בדרך למצוף  1ממצוף  ,2אסור לעבור בקו הזינוק/גמר המהווה מכשול
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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מסלול –

WINDWARD / LEEWARD

אפשרות לשני מסלולי - L/W

או  LR2או LG2

מסלול LG2

מסלול LR2

סדר הקפת הסימונים

השרטוט סכמטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

סימוני המסלול – מצופים  4P ,4S ,1יהיו מצופי פירמידה (משולשים) מתנפחים בצבע אדום.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום על סירת ועדת התחרות לבין דגל כתום על סירה נוספת של ועדת
התחרות.
קו הגמר( :נפרד)  -בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרות.
שער :הקו שנוצר בין המצופים  4Pו4S -
מסלול  :LR2זינוק  – 1 -שער  – 4P – 1 -גמר
מסלול  :LG2זינוק  – 1 -שער  – 4S– 1 -גמר
זינוק  – 4 - 1 - 4 - 1 -גמר

עם או לפני מתן אות ההתראה יוצג סימן או יונף דגל  LR2או LG2

לציון המסלול.

יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל ,למעט המעבר בשער ,שם ניתן לצאת בכל אחד
מצידי השער.
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הוראות כלליות IQFoil
טבלת זמנים לגלשני  IQ FOILאולימפיים  -בוגרים

.1

זמן מטרה

סוג המסלול

זמן מקסימלי חלון סגירת קו
בגמר

15 COUSE RACING
3 SPRINT SLALOM
60 MARATHONE
15 Windward/Leeward

.2

8
2
30
10

25
9
120
25

טבלת זמנים לגלשני  IQ FOILנוער וקדטים
סוג המסלול

זמן מטרה

20 COUSE RACING
4 SPRINT SLALOM
70 MARATHONE
20 Windward/Leeward

זמן מקסימלי חלון סגירת קו
בגמר
10
30
3
10
30
130
10
30

הוראות אלה של זמני מטרה בסעיפים  1ו 2-לעיל ,מחליפות ובאות
במקום הוראות הטבלה בסעיף  10.1של חלק ב' בהוראות שייט קבע

 .3שינויים בעל-פה להוראות השייט ,מותר לתת על המים – בהתאם
להוראת חוק ) 90.2(cלחוקי תחרויות השייט ,ו -חוק .B7

הזנקת התחרויות

.4

התחרויות בדגמי  IQ FOILתוזנקנה 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  Pאו דגל שחור
דגל היכון יורד
דגל דגם יורד

אחד
אחד

3
2

אחד ארוך
אחד

1
0

הוראה זאת באה במקום ,ומחליפה את חוק  26ואת הוראות חוק 26-B3

-------------------------------------------- ------------ ----------------- -------------- --------
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.5

במסלולי גלשני  IQFoilתעגון סירה נוספת של ועדת התחרות במצוף הזינוק
(.)Pin End

.6

במסלולי  SLALOMתעמוד סירה נוספת של ועדת התחרות ליד מצוף מס'  ,1שעליה
יונפו דגלים בעת הצורך.

.7

במסלולי  SLALOMו ,Medal Race -כאשר כאשר בעת אות ההתראה ,הכיוון לסימון
הראשון במסלול הוא בערך תשעים מעלות מהרוח האמיתית ,יחול האמור להלן:
(א) ההזנקה תיעשה באמצעות דגל שחור בלבד.
(ב) מבלי לפגוע או לגרוע מהוראות סעיף  ,29.2ובשינוי לחוק  ,29.2הרי בכל מקרה בו
תזהה ועדת התחרות ,בעת מתן אות הזינוק ,חלק כלשהו מגוף גלשן מתחרה ,בתוך
המשולש הנוצר ע"י קצוות קו הזינוק והסימון הראשון ,תסומן החזרה כללית ,וזאת
גם אם ועדת התחרות זיהתה בוודאות את כל הגלשנים שהיו בתוך המשולש הנוצר
ע"י קצוות קו הזינוק והסימון הראשון.

.8

בעת שמונף דגל החזרה כללית ,יחול האמור בסעיף  15.1בחלק ב' – הוראות שייט
קבע ,של נספח איגוד השייט הישראלי.

.9

דגלי  IQFoilבתחרות ,יהיו בהתאם לטבלה המצורפת להוראות שייט אלה.
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