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 דבר הממפה [זיו נוימן]

 קנה מידה 1:4000 | קווי גובה כל 2 מטר | שנת מיפוי 2018

 עבירות שטחים שונים: בהתאם לתקן ISSOM. למעט אזורים המסומנים כסבוכים או טרשיים, השטח נוח לריצה.

 איזורים אסורים למעבר: בהתאם לתקן ISSOM (קישור להסבר). פירוט נוסף בעמוד הבא.

 סימנים מיוחדים:
 סוכות קש סומנו כסככות (ריבוע/מלבן אפור)

 עץ קטן כגון זית - נקודה ירוקה עם שוליים לבנים דקים (לא עפ"י התקן)

 

  

http://blog.nivut.org.il/2011/08/blog-post_10.html


 דבר מתכנן המסלולים [פבל לויצקי]

 

 אורך קו תחנות קטגוריות נשים קטגוריות גברים
 אווירי

 טיפוס במסלול
 אופטימלי

 הערכת
 זמן מנצח

H21A H35A  20 2.4km 105m ’18 

H18A H21B H40 D21A 17 2.3km 110m ’17 

H35B H55 D21B D35 16 2.3km 90m ’20 

H16A H18B H21C D16A 19 2.2km 85m ’18 

H45 H50A  15 2.1km 70m ’19 

H50B H60 H65 H70  14 1.9km 65m ’22 

 D21C 
 D40 ומעלה

13 1.6km 60m ’20 

H14 H16B D14 D16B 14 1.5km 50m ’15 

H12 D12 10 1.4km 50m ’15 

 

 המסלולים יידרשו מהמשתתפים שימוש בכל טכניקות הניווט, מהירות קבלת החלטות, ריכוז מלא וקריאת מפה רצופה תוך כדי
 תנועה.

 התחנות לא מוסתרות : על פרטים ברורים וחד-משמעיים.

 לא כדאי להתפתות לקיצורים דרך שטחים קשים למעבר. סבכים המסומנים בירוק מלא (כמו בדוגמאות למעלה) אינם עבירים, ולא
 ניתן לחצותם.

 

 אזוריםאזורים אסוריםאסורים לכניסהלכניסה
 ישנם מספר שטחים המסומנים בירוק-זית. שטחים אלה הם אזורי גינון, לרוב עם קווי השקיה צפופים ושלטי צמחים, אשר לא נבדלים

 באופן בולט מסביבתם. בכדי לסייע בהגנה על שטחים אלה ומניעת כניסה אליהם, אותם שטחים "יגודרו" ע"י המארגנים בסרטי
 סימון צהובים (לא נתקמצן על סרטים, אך לא מובטחת סגירה הרמטית).

 המעבר בשטחים אלה אסור לחלוטין, אלא אם כן יש שביל ממופה החוצה אותם (כמו בדוגמה למעלה), ואז מותר להשתמש בשביל
 זה (אך לא לסטות ממנו).

 על הנווטים מוטלת האחריות לזהות שטחים אלה במפה ולא לעבור בהם.

 אם נתקלתם בסרט סימון צהוב החוסם את דרככם:
 אפשרות א' - הגעתם לגבול שטח אסור. אין לחצות את הסרט. בחרו ציר העוקף את האזור האסור.

 אפשרות ב' - נכנסתם בטעות לשטח אסור, וכעת הגעתם לגבולו מבפנים. אין לחצות את הסרט. עליכם לחזור על עקבותיכם ולצאת
 מן השטח האסור בדיוק בדרך שבה נכנסתם.

 זכרו - כניסהכניסה מכוונתמכוונת לשטחיםלשטחים אסוריםאסורים (ירוקירוק-זיתזית), אואו חציהחציה שלשל סרטיםסרטים צהוביםצהובים, אואו חציהחציה שלשל גדרותגדרות/חומותחומות/מצוקיםמצוקים המסומניםהמסומנים בקובקו
 שחורשחור עבהעבה היאהיא עבירהעבירה עלעל כלליכללי התחרותהתחרות ההוגנתההוגנת, ואינהואינה תואמתתואמת אתאת ערכיערכי ספורטספורט הניווטהניווט.


