נספח השלמה להוראות שייט
שיוט איתי  -חלק ב'

אליפות ישראל ב  KITE FOILנוער אולימפי U19
ששי  -שבת  11 - 10 -ביוני 2022
נספח מסלול ( -מסלול תשתיות)  -מסלול צפוני
דגמים :אופטימיסט משרד החינוך ,גלשני ביק  ,4גלשני ביק ,5

קברניט התחרות :אורית ביליה

שופטים/ועדת ערעורים :אלה ארנולד ,גדעון הולסייד

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  - 3 ,2 ,1יהיו מצופי גליל (צילינדר) בצבע צהוב
מצוף  - 4יהיה מצוף גליל (צילינדר) מתנפח בצבע שחור
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר( :נפרד)  -בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירה נפרדת/נוספת של ועדת התחרות.

מסלול לגלשני ביק :4

זינוק –  – 3 - 4גמר

מסלול לגלשני ביק :5

זינוק –  – 3 - 2 - 3– 2 – 1גמר
מסלול מקוצר :זינוק –  – 3 – 2 – 1גמר

מסלול אופטימיסט משרד החינוך :זינוק –  – 3 – 2 – 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל
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שיוט איתי  -חלק ב'

אליפות ישראל ב  KITE FOILנוער אולימפי U19
ששי  -שבת  11 - 10 -ביוני 2022
נספח מסלול ( -מסלול דרומי)

דגמים:

גלשני ביק  6.8גלשני ביק 7.8
גלשני מצנח-רחיפה  -גברים ונשים

פורמולה קייט פויל  -אולימפי – נוער ()U19
נוער (ARROW'S - )U17
פורמולה קייט פויל  -אולימפי – בוגרים

קברניט התחרות :אלדד אמיר
שופטים/ועדת ערעורים : :אלה ארנולד ,גדעון הולסייד

מסלול לדגמי  KITE FOILבלבד:

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים

סימוני המסלול – מצופים  4 ,1ו 5 -יהיו מצופי משולש (פירמידה) מתנפחים בצבע כתום.
מצוף 1א  -יהיה מצוף משולש (פירמידה) מתנפח בצבע כשחור.
קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר :בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירת ועדת התחרות.

מסלול לדגמי  KITE FOILבלבד:
 :XS1זינוק – 1א – 1 – 4 – 1א –  – 5 – 1גמר
 :XS2זינוק – 1א – 1 – 4 – 1א – 1 – 4 – 1א – – 5 – 1גמר
 :XS3זינוק 1א – 1– 4 – 1א – 1 –4 – 1א – 1 – 4 - 1א –  – 5 - 1גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל ,למעט מצוף  ,4אותו יש להשאיר תמיד על דופן
ימין.
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הזנקת התחרויות Kite Foil -

התחרויות תוזנקנה 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 דגל שחור
דגל היכון יורד
דגל דגם יורד

אחד
אחד

3
2

אחד ארוך
אחד

1
0

הוראה זאת באה במקום ,ומחליפה את חוק 26

----------------------- ------------------------------------ ---------- ---------------------זמן מטרה 12 :דקות
זמן הגבלה 24 :דקות
הגבלת זמן למצוף מס'  6 - 1דקות
ככל שאף גלשן מצנח לא הקיף את מצוף מס'  1במסגרת הגבלת הזמן למצוף  – 1התחרות
תבוטל.
הוראות אלה של זמני מטרה מחליפות ובאות במקום הוראות סעיף  8של חלק ב' בהוראות שייט
קבע
------------ ----------- -------------- -------- ---------- -------------------------

בהתאם לחוק  – F7מותר לתת הוראות ושינויים להוראות השייט ,בעל-פה ,על המים.

--------------------------------------------------------דגלי הדגם בתחרות:
גלשני מצנח :בוגרים  -דגל  IKAאו פורמולה
נוער

 -ברקע צהוב או כל רקע אחר

 -דגל youth foil class

גלשני מצנח  -קדטים
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-----------------------------------------------------------------------------------

דגל D
דגל  Dיעלה לפחות  15דקות לפני תחילת תהליך
חל איסור מוחלט לצאת לים לפני הנפת דגל  Dבחוף

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

פרסום
בהתאם להוראת ההודעה על התחרות ,על כל המתחרים חלה חובת הדבקת מדבקות של
ספונסר התחרות ,וכן ,במקום או בנוסף ,כל מדבקה או פרסום אחר עליו תודיע ועדת
התחרות .אי הדבקת מדבקה כאמור ,הינה הפרה של הוראות השייט.
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מסלול לגלשני ביק  6.8ו 7.8 -בלבד:

סדר הקפת הסימונים

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

קו הזינוק :בין מצוף דגל כתום ודגל כתום על סירת ועדת התחרות.
קו הגמר  :בין מצוף דגל כחול ,ודגל כחול על סירת ועדת התחרות.

מסלול התחרות –
 - 2 Iזינוק  - 3 - 2 - 1 - 4 -1 -גמר
: INNER
 – 3 Iזינוק  - 3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 4 -1 -גמר
 – 4 Iזינוק  - 3 - 2 - 1 - 4 - 1 - 4 - 1 - 4 -1 -גמר
----------------------------- ------------------------------------------ – 2 Oזינוק -3 -2 - 3 - 2 -1 -גמר
: OUTER
 – 3 Oזינוק – 3 -2 -3 -2 - 3 - 2 -1 -גמר
 – 4 Oזינוק - 3 - 2 - 3 -2 -3 -2 - 3 - 2 -1 -גמר
עם או לפני מתן אות ההתראה יוצג לוח או יונף דגל  )Inn( INNERאו דגל  )Out( OUTERבליווי מספר,
לציון המסלול

מסלול מקוצר " :"Sזינוק  - 3 - 2 - 1 -גמר
יש להשאיר את כל הסימונים על דופן שמאל

הודעה לגולשי  - Bic 7.8חובת סימון גלשנים
.1

חובה על הגולשים בגלשני  ,Bic 7.8לסמן את מפרשיהם בכל שלבי התחרות,
בסרט צבעוני צהוב ,הקשור לשחיף העליון (שפה אחורית).

.2

המועדון המארח יספק את הסרטים

.3

הוראה זאת תיאכף במים ,וכנגד גלשנים ללא סרט ,יוגשו ערעורים בגין הפרת חוקי
התחרות.
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שיוט איתי  -חלק ב'

אליפות ישראל ב  KITE FOILנוער אולימפי U19
ששי  -שבת  11 - 10 -ביוני 2022

נספח מסלול

גלשנים :דגם אחיד

(חוף הדייג)

קברניט התחרות  -דני דקל
הגלשנים יסופקו על-ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  2,1יהיו מצופי כדור בצבע כתום.

קו הזינוק :בין שני מצופי כדור כתומים 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 איתי  -חלק ב'
אליפות ישראל ב  KITE FOILנוער אולימפי U19
ששי  -שבת  11 - 10 -ביוני 2022

נספח מסלול

משט הפעלה  -אופטמיסט – דגם אחיד
מעגן הסירות

הפעלה על ידי המועדון המארח :מועדון השייט שדות ים
הסירות תסופקנה על-ידי המועדון המארח
על כל המשתתפים להיות רשומים באיגוד השייט ובעלי אישור רפואי
ההפעלה תיעשה בשיטת מרוץ שליחים.
בכל סיבוב תהיינה מספר קבוצות (בהתאם להוראות וההנחיות המפעילים),
כשבכל אחת מהן שלושה שייטים;
שני שייטים – אחד מכל קבוצה בסירה משלו – יצאו למסלול ,וכל שייט שישלים
את המסלול ,יוחלף בחוף בחברו לקבוצה ,עד שכל שלושת השייטים בכל קבוצה
ישלימו את המסלול.
פרסים יינתנו בסוף ההפעלה בהתאם לשיטת ליגה שתיקבע על-ידי המפעילים,
בהתאם למספר המשתתפים והקבוצות.

השלמת הוראות והנחיות להפעלה תתפרסמנה על לוח
המודעות במועדון המארח ,וכן תינתנה על-ידי המפעילים באזור ההפעלה

סדר הקפת הסימונים
השרטוט סכמאטי ואין להקיש ממנו על מרחקים וזוויות בין הסימונים
סימוני המסלול – מצופים  2,1יהיו מצופי כדור בצבע אדום

קו הזינוק :בין שני מצופי כדור בצבע אדום
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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