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 ב הקבוצותכרה .1
 משתתפים. 5עד  2יהיו קבוצה  לכב .א
 .18תכלול גם משתתף מעל גיל  14שבה משתתף מתחת לגיל  קבוצה .ב
 .לכל קטגוריה שבה היא עומדת בתנאיםקבוצה תשתייך  לכ .ג

 יחסות לסביבהיתה .2
 לחצות גידולי קרקע או שדות זרועים, או שטחים שמסומנים מחוץ לתחום. ןיא .א
 לשמור מרחק סביר ממבני מגורים וחיות.יש  .ב
 .םתב בו מצאתם אומצלהיזהר במעבר גדרות ולהשאיר שערים באותו יש  .ג
 להשליך פסולת בשטח. אין .ד
 ר לפגוע בצמחיה או בחיות הבר.אסו .ה

 הגות בתחרותנתה .3
 ר למשתתפים להיכנס לשטח התחרות עד לזינוק הרשמי.וסא .א
 ר לקחת למסלול עזרי ניווט מלבד מצפנים, שעונים, ומפת התחרות.אסו .ב
 .רטח התחרות אסות שמוש במפות שמכילות מידע נוסף אודוהשי .ג
 להשתמש במחשבים לתכנון מסלולים. אין .ד
 באופניים(. -לנוע ברגל בלבד )ובמסלול אופניים ר מות .ה
 י קבוצה יישארו בטווח זה מזה, שמאפשר קשר בדיבור/צעקות.חבר .ו
 קבוצה להציג בפני המארגנים/שופטים את כרטיס הביקורת לפי דרישה.על  .ז
 ב אחר קבוצה אחרת.וקעולה עמם, או לפע ףלקבל עזרה מאנשים אחרים, לשת אין .ח
פקה בשטח מראש לשימוש הקבוצה, ואין לנטוש ציוד או אספקה במהלך להשאיר ציוד או אס אין .ט

 התחרות.
 ות ביקורתנחת .4

ניתן  –מבקרים )אופניים מטר מכל תחנת ביקורת בה  20כל חברי הקבוצה להגיע עד טווח של  לע .א
 להישאר על השביל הקרוב ולשלוח נציג אחד עם הכרטיס לתחנה(.

 .בתחנה האלקטרוני ס הביקורתטירכמנת לקבל ניקוד עבור תחנה, על הקבוצה לנקב את -על .ב
 .(SMSבטלפון הנייד )ניתן בהודעת דה ותחנת ביקורת חסרה, יש להודיע למארגנים על כך מיד במי .ג
 מטרים מתחנה, אלא אם התחנה היא תחנת מים. 100סקה בטווח פהללעצור  אין .ד

 וק וסיוםניז .5
 מארגנים מודיעים על הזינוק.להתחיל עד שה ןיא .א
 רות תסתיים בשעת הסיום המוגדרת לפי השעון של המארגנים.התח .ב
ניקוד לפי מפתח שהוגדר מראש. קבוצות שיסיימו לאחר שעת גג ב ובאיחור ייקנס מויישיס קבוצות .ג

 ייפסלו.
וד הגבוה קוד של קבוצה הוא סכום ניקוד התחנות בהן ביקרה כחוק, פחות קנסות. הקבוצה עם הניקהני .ד

 ביותר, ובמקרה של שוויון זו שסיימה מוקדם יותר, היא המנצחת.
 םלות וערעורייספ .6

 וקים הנ"ל תיפסל.חה שתעבור על קבוצה .א
דקות אחרי שעת הסיום המוגדרת, על כל קבוצה שנחשבה כעוברת על  45ן להגיש תלונה בכתב, עד נית .ב

 התחרות.החוקים, או על פעולות של המארגנים שפגעו בהגינות 
( מועדון ניווט גלילשלא מסופקת מהחלטות המארגנים יכולה להגיש ערעור בכתב לגוף המארגן ) קבוצה .ג

ימים מפרסום התוצאות הרשמיות, ולגוף זה תהיה הסמכות לשנות את התוצאות בעת הצורך. לא  7תוך 
 ניתן לערער מעבר לזה.

 יללכ .7
בשטח התחרות, הקוראים לעזרה. קבוצה ה להיחלץ לעזרת קבוצה אחרת או אנשים אחרים בוח .א

 נש על כך.יעת שעוברת על חוקי התחרות במהלך מתן סיוע כזה לא
 



 וריותגטק
 אין הגבלות למעט התקנון - בוגרים 
 ללא הגבלת גיל עם לפחות אישה אחת בקבוצה - מעורב 

  50או מעל גיל  16לפחות משתתף אחד בקבוצה מתחת לגיל  - גילגברים 

 או...45או מעל גיל  16גיל ללפחות משתתפת אחת בקבוצה מתחת  - מעורב גיל , 
 50או מעל גיל  16משתתף אחד מתחת לגיל  אחת, וגםלפחות משתתפת         

 

 םסירפ
 ים יחולקו לראשונים בכל קטגוריה.סרפ 
  ,פרס בקטגוריה הראשונה שלה )לפי הסדר תקבל באם קבוצה עונה על יותר מהגדרת קטגוריות אחת

 .למעלה(

 קבוצות תאוחד עם הקטגוריה שמעליה. 3-קטגוריה עם פחות מ 

 

 רי הרשמהסד

 ידי המארגנים, דרך אתר האיגוד-המועד שנקבע עללהירשם מראש עד על כל חברי הקבוצה בה חו .8
 

 כפי שמוגדר באתר - י השתתפותדמ .9
 

 התיצבות בשטח .10

טופס הרשמה בבוקר התחרות, ובו לציין את שמות החברים, גיל ומין של כל  לחתום עלכל קבוצה  על .א
 .נייד טלפוןומספר אחד מחברי הקבוצה, שם ראש הקבוצה, 

 המארגנים יבדקו שכל חברי הקבוצה נוכחים בפועל בעת ההרשמה. .ב
 
 התחרותון נקת
 

 התחרות תתקיים בשני מקצים: .11

 שעת גג שעת סיום שעת זינוק שעת קבלת מפות משך הניווט מקצה

 14:00 13:30 08:30 08:00 שעות 5 ארוך

 13:00 12:30 09:30 09:00 שעות 3 בינוני

 

 י ההזנקהרדס .12

 תוכל לעיין בהן באופן חופשי., ודקות לפני הזינוק 30קבוצה תקבל את המפות  לכ .א
 כרטיס הביקורת והקבוצה תוכל לצאת לדרך.ניתן יהיה לאפס את ת הזינוק שעלקראת  .ב
 ות יינתנו רק לקבוצות שנרשמו כהלכה ומצוידות לניווט לפי הדרישות.פמה .ג

 ן הניקודפוא .13
 . ספרות 2ב חנות, ממוספרות ת 25-30ח התחרות מפוזרות טשב .א

 לכל תחנה ניקוד השווה לספרת העשרות של מספר התחנה. .ב

של ניווט. הגיבוי  אלקטרונילבן ונמצא בהן מנקב -התחנות מסומנות ע"י מנסרות בצבע כתוםכל  .ג
 נה. חתהקום בסמוך למתלוי הסרט )למקרה של גניבה( בצורת 

 .של נקודה אחת יינתן קנס מעבר לשעת הסיוםכל דקת איחור או חלק ממנה  לע .ד

 ד חובהויצ .14
 צל המארגנים.איד טעון, שמספרו יירשם ני וןקבוצה חייב להיות טלפ לכל .א
ליטר מים ביציאה למסלול. מים נוספים יימצאו בתחנות המים שבין  2משתתף חייב לשאת לפחות כל  .ב

 תחנות הניווט.
 

 םקים מיוחדים לאופנייחו .15
 .)אך מומלץ שלא( תר לרדת משביליםמו .א
 .Xב  העוברים בשטח המפה ואינם מסומניםלרכב על הכבישים  מותר .ב

 עם קסדה. לרכב החוב .ג


