אולטרה עז – בית ענבה
על השטח:
בית ענבה בו תתקיים התחרות הוא שטח מגוון ביותר ומתפרש על תנאי שטח
המשתנים בין שטחים פתוחים לחלוטין ,שטחי סברסים ,יער פתוח ומהיר ,שטחי
חורבות ויער צפוף יותר ועמוס פרטים .כתוצאה מכך ,יהיה עליכם לשנות את אופי
החשיבה שלכם בזריזות לאורך המסלול ,ולהתאים את טכניקת הניווט שלכם לכל תא
שטח ביעילות.
מבחינת תבליט ,באופן כללי השטח מתון יחסית .בדרום המפה עובר ערוצו של נחל
ענבה ששוטף לאחר הגשמים ,ומצפון לו ממוקם התל המרכזי במפה .מלבד תל זה
ישנן עוד מספר גבעות מתונות בצפון המפה.
שימו לב כי ישנה צמחיית קרקע )סירה קוצנית ,סרפדים( בחלקים מן השטח ,ועל כן
מומלץ להשתמש במגיני שוקיים/גרביים ארוכות.
בשטח שבילים רבים שיעזרו בבחירות הציר .סינגל ענבה מתפתל בין תאי השטח
השונים ומסומן במפה.
שימו לב כי ישנם שדות מעובדים הפזורים בחלק מאיזורי המפה .שדות אלו מסומנים
בסגול וחל איסור מוחלט לחצות אותם ,חצייה שכזו תוביל לפסילה!
כמו כן ,היער בגבעה הצפון-מזרחית של המפה עבר עבודות כריתה ולכן מהיר
יותר ופתוח מכפי שמסומן במפה.
על המפה:
מפת בית ענבה מופתה ב 2תקופות .האחת ,במאי-יוני  ,2016ואילו השנייה בדצמבר
 .2017רוב רובה המוחלט של המפה נשאר מדויק ותואם את השטח ,אך עם זאת
הגבעה הצפון מזרחית )תמונה שנייה משמאל( עברה כריתה מסיבית ולכן גם
האזורים הירוקים במפה פתוחים יותר ומהירים יותר מבעבר.

על המסלולים:
המסלולים ,בהתאם לאולטרה עז ,יכילו הרבה בחירות ציר והתלבטויות על אילו
תחנות לדלג .דילוגים שונים יקרצו לכם משלל סיבות – מרחק ,טיפוס ,ניווט מסובך
ועייפות.
כידוע ,מותר לדלג על  3תחנות בלבד ,ולא על  2תחנות עוקבות.
מסלול
ארוך
בינוני
קצר )ללא דילוגים(
קצרצר )ללא דילוגים(

מרחק )ק"מ(
12.24
7.68
3.29
2.1

מספר תחנות
28
18
12
9

מסלול עממי –  3.12ק"מ 10 ,תחנות ,אינו מתאים לעגלות .עובר בפינות חמד
בשטח ,ומטפס על התל לנוף מרהיב על האזור.
על בטיחות ,דרך ארץ ועוד:
• ג'ריקנים של מים יונחו בתחנות עצמן ויסומנו בתיאורי התחנות .הג'ריקנים
יפוזרו על  2תחנות עוקבות ,כך שאף אחד לא 'יאבד' נקודת
שתייה בגלל דילוג.
• חל איסור לחצות שדות מעובדים! אלו מסומנים במפה בצורה
ברורה .רק במקרה אחד ישנו שביל החוצה את השדה והוא
מסומן במפה כעביר) .ראו דוגמה(
• בשטח יושב מאהל בדואי ומיקומו מסומן במפה בצורה ברורה
כאסור לכניסה .שימו לב שהמיקום שונה מהתחרות בשנה
שעברה.
• ישנם מצוקים ובורות פתוחים הפזורים ברחבי המפה .שימו לב היכן אתם
דורכים! בנוסף ,במידה ונזכה לגשם לפני התחרות ,יש להיזהר מהחלקה
במשטחי הסלע.
על התחרות:
• הכינוס נמצא במזרח המפה .אין שולחנות.
• זינוק נמצא קרוב למתחם הכינוס.
• סיום בתוך מתחם הכינוס
• חנייה בהתאם להוראות הסדרנים
אנו מקווים כי תהנו מהעבודה הרבה שהושקעה בתחרות זו ,ותסיימו את התחרות עם
חיוך על הפנים.
בברכת תחרות מוצלחת,
נדב גנוסר ,ואיתי מנור

