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 מפת הזורע החדשה מופתה רק לאחרונה ע"י פטר מוטולה הצ'כי.

  תא השטח עליו מתקיים הניווט מתחלק לשני חלקים, הגבעה הצפונית והגבעה הדרומית.

 שתי הגבעות מאופיינות במורדות תלולים, שבילים רבים ותכסית אשר במקרים רבים אינה מאפשרת
 תנועה מהירה בשטח ועל הנווטים יהיה להשקיע מחשבה בבחירת הציר, האם לנוע בשטח או לחילופין

 לטפס או לרדת לשביל הקרוב ולנוע עליו.

 קווי הגובה הצפופים והשבילים המרובים הקשו עלי כמתכנן בעת תכנון המסלולים. מצד אחד למנוע
 בחירת ציר על השבילים המרובים ומצד שני להתחשב בקווי הגובה הצפופים ובשטח התלול.

 פרט מעניין בנוגע לפריטי הנוף, וישנם רבים ומעניינים ביער, מרביתם נמצאים (בעיקר בתא השטח
 הצפוני) בתחתית הגבעה ובהיקף שלה כך שקשה היה להימנע מהצורך בטיפוס מהצד האחד לצד השני

 או לחילופין תכנון שונה בו הנווט ימצא עצמו רץ ומנווט על קו גובה.

 היער בפסגת שתי הגבעות פתוח ונוח לריצה בעוד שמורדות שתי הגבעות (במיוחד הצפונית) תלולים
 ונדרשת שם תשומת לב וזהירות מרבית.

 היער הוא יער אורנים והקרקע במקרים רבים מכוסה בצמחייה ולעיתים היא אף סבוכה ולכן מומלץ מאד
 להשתמש במגיני שוקיים.

 במהלך החורף הסוער בשנה שעברה עצים רבים נעקרו, נופי העצים הללו נאספו אך ציצת השורשים
 שוכבת כאשר השורש בולט, התופעה מזכירה את יערות חו"ל.

 עצים מיוחדים אשר מופיעים ביער אינם מופיעים במפה ולכן אין להשתמש בהם.

 כל המסלולים חוצים את שביל הגישה באזור מגרש החניה, על הנווטים להיזהר בעת החצייה.

 בכל תחנה מופיע סרט צהוב ועליו קוד התחנה, הסרט מונח נמוך כך שאינו "מסגיר" את התחנה
  מרחוק.

 תחזית מזג האוויר לסופ"ש מבטיחה גשם וירידה בטמפרטורות, במידה וירד גשם יש להיזהר שבעתיים
  גם בגלל החלקה, לא מומלץ לדרוך על גזעי עצים השוכבים על הקרקע בגלל סכנת החלקה.

 זכרו : חשוב לנצח אך חשובה מכל היא בריאותנו !!!

 להלן אורכי המסלולים והטיפוס במטרים:

 קצרצר  1.9 ק"מ 110 מ' טיפוס.

 קצר     2.5 ק"מ 125 מ' טיפוס.

 קצר +  גברים 3.5 ק"מ 135 מ' טיפוס.

 קצר + נשים   3.5 ק"מ 135 מ' טיפוס.

 בינוני + 6.2. ק"מ 160 מ' טיפוס.

 ארוך  7.3 ק"מ 290 מ' טיפוס.

 בינוני A 4.8 ק"מ 235 מ' טיפוס.

 בינוני B 5.0 ק"מ 130 מ' טיפוס.

 בינוני C 4.6 ק"מ 155 מ' טיפוס.



 


