
-2016( אבל שנים, שנים שכמעט לא ניווטתי )חזרתי במרץ רק ב 522אני חבר וותיק באיגוד )אז קצת רקע, 

 ( ואחרי תכנון של כמה תחרויות מקומיות החלטתי לקפוץ למים ולתכנן תחרות ליגה.2017

התחרות בצוריאל תוכננה לעונה הקודמת, לסוף אפריל )החלפנו בסוף ליער אודם( וגם אז הבנו את   מי שזוכר

המורכבות של המפה. הרבה מתלולים שחצייה שלהם לא טריוויאלית, מפה קטנה ותלולה ושנה שעברה גם  

ן  היר זרהייתה כבר צמחיה גבוהה. השנה הוחלט "לנסות שוב" ולקחתי על עצמי את התפקיד בסיוע של ב

 הבלתי נלאית. 

כאשר השיקול אם לרדת/ לעלות   מראש החלטנו לנסות להתייחס למתלולים כמבוך ולנסות לשחק ביניהם 

 אותם יהווה שיקול בבחירת הציר. האתגר לא היה פשוט אך אני מאוד מקווה שיצא עניין. 

 

)כמובן    37היה את נקודה  םבים ממכראתן דוגמא, ל

ו הכיוון( , אך למי שהגיע  ליה מאות א לא כולם הגיעו 

מכיוון מזרח. ניתן לחצות את המתלולים לאורך הקו  

הסגול )כמו שראיתי הרבה ממכם עושים(, אבל  

 הכניסה "החלקה" הייתה דרך הקו הירוק המצויר 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לחלקכם   49ל   52דוגמא אחרת הייתה של הלג מ 

היה הפוך( , כניסה דרך המסלול המסומן בירוק  

 טימלית הייתה האופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



היה לנו ברור שבמפה כזו הוא יהיה "מחוף לחוף" תוך ניצול כל המפה, היו לו כמה   גם את הלג הארוך

 ציות, כאשר חלקכם )אני חושב רובכם( בחר את האופציה הצפונית אך ראינו כמה שרצים ליד הכינוס. אוארי 

 בינוני + לדוגמא ל המסלול ה ש הלג 

 

 

 היה פשוט חם...ועל זה כמובן לא בנינו.  וחוצמזה

 

 לקחים שלי: 

 כנראה היינו צריכים לקצץ עוד יותר.  – על אף שעברו קיצוץ שבוע לפני   –המסלולים הקצרים  (1
הפקטור של העליות המרובות והחום עשה את הניווט לקשה בכמה מונים. יכול להיות שהיינו   – חום  (2

 חום. "לקצץ" את המסלולים בגלל הלשקול צריכים 

. היה בו אלמנט לא מוכר המתלולים, אך  ניווט היה מורכב יותר מאחרים האני לא חושב ש  –מורכבות  (3

 סבירה. הייתה לפחות אני הרגשתי שדרגת הקושי הניווטי 
היו נווטים שתיפסו/ ירדו וכאלה "שמצאו" שבילי פלא )של נווטים, של חיות...(, אני חושב   – המתלולים  (4

ווקא נתן להם ייתרון על פני כאלה שקראו אותם היטב )מעברים, איפה  שברוב המקרים זה לאו ד 

 לעקוף, מה גבוה ומה לא וכו'( ואני מקווה שההוגנות ברוב המקרים נשמרה. 
  3-4נקודת המים הייתה טובה ורבים עברו בה יותר מפעם אחת )אגב אני מצטער לאותם  – מים, מים  (5

ים(. עם זאת, לדעתי חייבים, אבל חייבים להחזיר את  דק' שנגמרו המ 5חלון של    ךנווטים שעברו בתו

נקודות המים הרגילות )נקודות לא מאויישות של ג'ריקנים(. בכל מקרה אחר היינו מוסיפים נקודות  

ו לצמצם נקודות. אני ממש ממליץ לחזור  נבשטח אבל ההגדרות הנוכחיות מכריחות אותמים 

 לג'ריקנים ואפשר עם שרוול כוסות. 
וגרם לבלבול של נווט אחד   59הייתה לנו פאשלה אחת וסרט ישן שהושאר משלב התכנון ליד נקודה  (6

 לפחות שאני יודע. היינו צריכים לוודא את הורדתו של הסרט הישן. 



 לסיכום,  

אני רוצה להודות לכל חברי המועדון שהתנדבו  אני מקווה שנהניתם על אף החום והקושי של המסלולים.  

ו"טחנה"  שינתה   בים, העירה, שהייתה שותפה לכל השל והכי חשוב לבר   צו זה לא טריוויאליועזרו והתרוצ

 ה תענוג. הי –איתי... תודה בר את השטח הזה 

 

 שבוע טוב ועוד מעט.... חג שמח. שיהיה לכולם  

 

 

 


