
 31.12.16אליפות החורף, בית ענבה,  -דבר המתכנן

 והשטח על המפה

 בוהיו -המוכר אולי לוותיקיםורף מתקיים השנה בבית ענבה. זהו שטח ישן היום השני של אליפות הח

 .םושליחיליגה בארגון אס"א תל אביב  תחרויות בעבר: 2

מתון יחסית, כאשר  ומדויקת ביותר. השטח המפה מופתה בידי איתי מנור השנה, והיא ברמה גבוהה

 וכיפות נמוכות יחסית המקיפות את התל. השטח שלמרגלותיו זורם נחל ענבה במרכז המפה ישנו תל

צפוף עם גדרות מגוון מאוד: שטח פתוח ומהיר מאוד, יער ו הוא מהמהירים ביותר מבין המפות בארץ,

בניווט תבקרו בכל השטחים הללו ותצטרכו להתאים  וכו'. אבנים וקקטוסים, שטח פתוח עם קקטוסים

 את הניווט שלכם במהירות לכל תא שטח.

משתנה  -: עיגול ירוק ריק מסמן עץ בולטעצים בולטיםסימונים עיקריים ל 4ימוש בבמפה נעשה ש

נקודה ירוקה מסמנת עץ קטן אך בהתאם לתא השטח, איקס ירוק מסמן בדרך כלל עץ דקל רחב, 

באופן  . הצמחיהועיגול ירוק כהה עם סימון גבול צמחיה ברור הוא עץ רחב מאוד או שיח גדולבודד, 

 כללי מאוד בולטת ומומלץ להשתמש בה בניווט.

ישנם בורות רבים בשטח, אך חלק ניכר מהם מכוסים באבנים. לכן לא מומלץ להסתמך על סימון 

 אמנם כל הבורות המסומנים אכן קיימים אך קשה להבחין בהם בשטח. -הבורות במפה

מאז הקיץ  במעט נותאלו הם סינגלי אופנוענים, וחלק אף הספיקו להשת -ר השופע בסינגליםישנו איזו

שימו לב כשאתם רצים על או בסמוך לסינגלים, יש דבר זה לא אמור להפריע לניווט. בו מופה השטח. 

 ר מהאופנוענים.הלהיז

גוד מלץ שימוש בביי השטח פתוח ומהיר, אך ישנם איזורים עם צמחיית קרקע ועל כן מובאופן כלל

 ים.ארוך או במגנ

 

 על המסלולים

ידל. על כן רוב המפה המגוונת והשטח המהיר מאפשרים תכנון מסלולים טכניים ומהירים בסגנון מ

המסלולים מרובי תחנות והדגש בניווט הוא על שינויי כיוון וסגנונות שטח, חשיבה מהירה, ניווט עדין 

 ומהיר. המנצח יהיה זה שיצליח לשמור על ריכוז תוך כדי ריצה וניווט מהיר לאורך כל המסלול!

 מסלולים ומספר התחנות בכל מסלול:אורכי ה

 טיפוס תמספר תחנו אורך מסלול

 135 27 6.5 ארוך

 135 23 6.1 בינוני +

 90 18-19 5 יבינונ

 75 15-16 4.4 קצר +

 65 15 4.1 קצר

 65 8 2.4 קצרצר

GOLD 2.4 12 60 

 

 בטיחות:

 ש להזהר מבורות פתוחים בשטח!י 

  חלק מהמצוקים תלולים וגבוהים, ולא תמיד מבחינים בכך עד שקרובים לשפת המצוק. שימו

 לב לאן אתם רצים והזהרו.

  ישנם בדואים בשטח, ומקום שהייתם מסומן כאיזור אסור לכניסה במפה. נא לא להכנס

 לחלק זה בשטח.

 נא להזהר. -כאמור, ישנם אופנוענים וטרקטורונים בשטח 


