
 2021רמות מנשה למשתתפים ברוגיין מנהלתיות הנחיות 

 .חובה( -שניהם ) דבר המתכנןואת  תקנון התחרותקוראים את  .1

 .הנחיות לבטיחות )מה מותר ואסור, וכדומה( מופיעות בדבר המתכנן .2

, ומביא , חותם)אחד לכל קבוצה(, ממלא את כל הפרטים שאפשר טופס ההצהרהאש הקבוצה מדפיס את ר .3

יהיו גם טפסים ריקים למי  של מסמך זה. 2לנוחיותכם, טופב ההצהרה הוא בעמוד  איתו ביום התחרות.

 ., אבל לא לכולםששכח

 מכינים את כל הציוד הנדרש, בדגש על ציוד החובה. .4

 התחרות: בבוקרפעולות  .5

 6-שעות ו 8מקצים . משתתפי על אחת מדרכי העפר בקרבת החניוןלאזור הכינוס, וחונים  בזמןמגיעים  .א

מומלץ יצטרכו לחנות מעט רחוק יותר.  שעות 4 היחנו מן הסתם קרוב יותר, והמשתתפים במקצ שעות

ביקשו להשאיר את החניון  לקק" –שימו לב לתרשים החניה בהמשך  לשמירה בכינוס.לא להשאיר ציוד 

 עצמו פנוי למטיילים.

 כירות, ושם:לשולחן המז על כל חברי הקבוצה לגשת יחד .ב

i. .אם יש שינויים, נטפל בהם בשמחה. מגישים את טופס ההצהרה החתום 

ii. .)מקבלים צ'יפים )למי שאין 

iii.  צ'יפים )+ קסדות וערכת פנצ'רים לרוכבים(./טלפונים/מים –עוברים בדיקת ציוד חובה 

iv.  ,ודף תיאור  , ניילונים,מקבלים את מפות הניווטאם כל ציוד החובה של כל חברי הקבוצה קיים

 .זינוקלכל המוקדם שעה לפני ה, תחנות

 החלק הכי קשה ברוגיין. ראו הוזהרתם... אולימתכננים מסלול.  .ג

)תחנת האיפוס תוצב  דקות לפני זמן הזינוק מפסיקים לתכנן, ניגשים לעמדת הזינוק ומאפסים צ'יפים 10 .ד

 .ע"י המארגנים(

קבוצה שתאחר לתדריך הבטיחות תיאלץ לשמוע אותו בנפרד  תדריך בטיחות )כן, שוב(.מקשיבים ל .ה

 חר הזינוק, על חשבון זמן הניווט שלה.לא

 רשאים לצאת לדרך. –יקת בשעת הזינוק המדו .ו

. כל אחד מהמשתתפים איפוסעצירת הזמן היא בתחנת הסיום, שתוצב בדיוק היכן שניצבה בבוקר תחנת ה .6

 צריך להעביר בה את הצ'יפ שלו. הזמן הקבוצתי נקבע לפי חבר הקבוצה האחרון שעשה זאת.

לוקח את הצ'יפים של כל חברי הקבוצה, וניגש איתם לשולחן  בלבד ראש הקבוצה, לחץ זמןלאחר מכן, ללא  .7

 פורק את כל הצ'יפים ומחזיר את המושאלים. הוא המזכירות. שם

 .16:00נחים, אוכלים )חשוב!(, משווים חוויות עם המשתתפים האחרים, וממתינים לטקס הסיום בשעה  .8

 

https://israelorienteering.org/wp-content/uploads/Rogaine_rules_2021.pdf
https://israelorienteering.org/wp-content/uploads/Rogaine_planner_2021.pdf


 ה קבוצתיצהרטופס ה - 2021רמות מנשה רוגיין 

 
    שם הקבוצה: ________________________

 ________________: SI צ'יפמס'    _______________________ )ראש הקבוצה(. 1

 ________________: SI צ'יפמס'    _____. _____________________________2

 ________________: SI צ'יפמס'    _____. _____________________________3

 ________________: SI צ'יפמס'    _______________________________. ___4

 ________________: SI צ'יפמס'    _____. _____________________________5

  

 :כיבזאת  יםמצהיר ואנ

  קנות הקורונהות קבוצה כשירים להשתתף בניווט בהתאם לחוק הספורטהכל חברי. 
 .קראנו את התקנון ואת תדריך הבטיחות ונפעל בהתאם להם 
  החובה המוגדרציוד כל ברשותנו (כרטיס ליטר מים לאדם 2, לקבוצה טעונים ניםטלפו 2 ,SI לאדם). 

 .לרוכבים: ברשותנו ערכת תיקון פנצ'רים קבוצתית וקסדה לכל משתתף 

 

 :__________________2 : _________________1 בזמן התחרות: ניםטלפו

 

 ______________________ :חתימת ראש הקבוצה בשם כל חברי הקבוצה

 

 


