אליפות הארץ בניווט אופניים סבב  2לזכר גל גיטמול – חדיד בן שמן 21.04.18
דבר המתכנן :
היום השני לאליפות יהיה באזור יער בן שמן .הניווט יכלול חיבור בין שני חלקים ביער.
בצפון ,אזור חדיד ובדרום ,יער בן שמן המוכר.
המעבר ההכרחי בין שני חלקי היער יתבצע במנהרה המחברת את אזור חדיד לאזור מצפה מודיעין.
שימו לב לרכוב במדרכה המסומנת לרוכבי אופניים בלבד.
אופי השטח הינו אזורים מישוריים במיוחד למסלולי הקצר ועממי וגבעות מתונות הכוללות עליות/
ירידות ,הבאות לידי ביטוי במסלול הארוך .השבילים מגוונים וכוללים דרכים לבנות ,שבילי דאבל
וסינגלים .הרכיבה בסינגלים רק בכיוון המותר.
בשטח ניתן לראות פריחה מאוחרת של חרציות ,פרגים ורקפות בודדות ואחרונות .הירוק שהכרנו עד
לאחרונה מתחיל להצהיב .זכרו להרים מדי פעם את העיניים ולהתרשם מהנוף )במיוחד במסלול
הארוך(.
בשבת האזור מוצף ברוכבים ומטיילים .יש להיזהר מרוכבים בכיוון ההפוך בסינגלים ,מרוכבי אופנועים
ותנועת מכוניות .הרכיבה בכבישים ראשיים כולל הכביש המוביל למושב גימזו ) (4314אסורה.
מסלולי הניווט כוללים שטחים פתוחים ואזור מיוער .האזור כאמור מאופיין בשבילים ,סינגלים ברמות
שונות ודרכים ראשיות .מגוון השבילים מאפשר מספר בחירות ציר הניווט בין הנקודות השונות .מטבע
הדברים האזור עובר שינויים והמפה אינה כוללת את כל הסינגלים הנחרשים חדשות לבקרים דבר
המוסיף עניין /קושי לניווט.
מסלולים:
ארוך  13תחנות כ 21 -ק"מ כ 400 -מ' טיפוס מצטבר.
בינוני  9תחנות כ 14.5 -ק"מ.
עממי  5תחנות כ 8 -ק"מ.
הזינוק ) (Startהינו מתל חדיד המרוחק כ  1.3ק"מ ממקום הכינוס רכיבה מנהלית וחימום.
הרכיבה באזור הזינוק בהתאם לשילוט.
הזינוק לרוכבי העממי באזור הכינוס.
הסיום ) (Finishלכל המסלולים קרוב למקום הכינוס ,לאחר מכן יש להגיע רגלית לפריקה בעמדת
המחשב.
קטגוריות:
 –H/D 18 שנת לידה  2000ומעלה .מסלול קצר
 – H/D21 שנת לידה  1979 – 1999כולל  +עילית כללי ללא הגבלת גיל .גברים מסלול ארוך,
נשים מסלול קצר
 – H/D40 שנת לידה  1969 – 1978כולל .גברים מסלול ארוך ,נשים מסלול קצר
 – H50 שנת לידה  1959 – 1968כולל .מסלול קצר.
 – H60 שנת לידה  1958ומטה .מסלול קצר.

תצפית נוף מאחת התחנות )סודי. (...
בהצלחה.

