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:על המפה
 ע"י הממפים הצ’כים: פטר מטולה,זדנק לנרט ואבזן ציגוש. לאחרונה2013מפת "ציפורי צפון" הוכנה ב-

עברה המפה עדכון ע"י זיו נוימן. במקור המפה מכסה שטח נרחב הכולל גם את שמורת הטבע "יער
הסוללים” בחלקה הצפוני, אך תחרות הליגה תתקיים רק בחלקה הדרומי של המפה וההתייחסות בהמשך

נטוע, אךיער אורנים היא רק לחלק זה של המפה. בחלקה הדרומי של מפת התחרות השטח מורכב ברובו מ
גם מחלקות ברושים ואקליפטוסים, ומחורש טבעי. בחלק זה של המפה ישנן גם עדויות רבות להתיישבות

מוקדמת באזור המתבטאות בעיקר בתילי אבנים )רוג’ומים( רבים הפזורים בה. בחלקה הצפוני )שלא יהווה
חלק גדול ממסלולי הניווט בתחרות זו( השטח הוא פתוח וטרשי ברובו, משולב עם חורש טבעי ועצי זיתים

פזורים.
מבחינה טופוגרפית, השטח מורכב מגבעה מרכזית ששיא הגובה שלה הוא בחלקה המזרחי של המפה,

וממנה יוצאות שלוש שלוחות עיקריות לכיוון מערב. פרט לוואדיות שעוברות בין השלוחות, בשטח ישנן עוד
מספר וואדיות ברורות, וקווי צורה ברורים רבים שניתן להעזר בהם בניווט.

מבחינת תכסית, המפה מכוסה ברשת שבילים נוחה, ואין בה סינגלים מרובים.
התרשמותי היא שהמפה מדוייקת, אך באיזורים מרובי פריטים נעשתה הפשטה מסויימת ומופו רק חלק

מהפריטים, לכן רצוי לנווט “מהמפה לשטח” ולא “מהשטח למפה”. מי שלא ת.יקפיד בכניסה לשטח לנווט
בצורה מדוייקת וללא נקודת תקיפה טובה עשוי.ה לאבד זמן.

.1:7500 למסלולים ארוך ובינוני+. לכל היתר 1:10000נ"מ המפה – בהתאם לתקנות הליגה: ק

שטח הכינוס:
מגיעים למושב ציפורי וממשיכים ישר בשער, בהתאם להוראות הסדרנים והשילוט, עד לחניה – כפי שמוצג

בתמונה בהמשך.
הכינוס יהיה בשטח שמצפון ליער, בקרבת הרפת הגדולה של מושב ציפורי )כפי שמסומן במפה(.

שטח הכינוס ללא שולחנות ועם צל חלקי בלבד. מומלץ למועודונים להביא גזיבו או אוהלים במקרה שירד
גשם.

שירותים כימים ימוקמו בקרבת החניות הקרובות לכינוס.

 מ'.100-400מרחק מהחניה לכינוס: 
 מ'.150מרחק מהכינוס לזינוק: כ-

סיום המסלולים התחרותיים יהיה בשטח הכינוס.

הזינוק וסיום מסלול המשפחות )ניווט בכיף / עממי( יהיו משטח הכינוס. ההרשמה למסלול זה היא דרך אתר
"ניווט בכיף".

:מסלולים
המסלולים בתחרות הם בסגנון “רגיל”, כלומר באורך בינוני, והטיפוס המצטבר בכולם )לפי מסלול אופטימלי(

 מהאורך לפי קו אווירי. כל המסלולים דורשים שילוב של טכניקות ניווט שונות ומעבר בין4%הוא פחות מ- 
קטעי ניווט גס ומהיר לניווט עדין ומדוייק, יחד עם בחירות ציר טובות.



 

מספרקטגוריותמסלול
תחנות

מצטבראורך )קו אווירי( טיפוס 
)מסלול אופטימלי(

 מ’305 ק"מH21A, H35A248.0ארוך
 מ’245 ק"מH21B, D21A, H18A, H40207.0בינוני+

,BD18Aבינוני  D21B,  D35,  H21C,  H35B,
H45

 מ’200 ק"מ185.9

 מ’210 ק"מAH50A, H55, H60A195.9בינוני

 מ’160 ק"מYD16A, D18B, H16A, H18B134.6בינוני 
,DD21C, D40, D45, D50, D55, D60קצר+ 

D65A
 מ’120 ק"מ133.8

 מ’140 ק"מHH50B, H60B, H65, H70133.9קצר+ 

 מ’70 ק"מD65B, D70, D75, H75, H80, H8572.3זהב

 מ’100 ק"מD14A, D16B, H14A, H16B103.2קצר
 מ’85 ק"מD12, D14B, H12, H14B82.7קצרצר

 מ’85 ק"מ82.7*ילדודס
 מ’85 ק"מ83.4**ניווט בכיף

* ילדודס - מבוסס על המסלול הקצרצר עם זינוק מאיזור הכינוס.
 - המרחק הוא מרחק משוער לפי המסלול הסביר ביותר. המסלול אינו מתאים לעגלות. פרטיםניווט בכיף** 

והרשמה באתר "ניווט בכיף".

 מים:
 ק”מ. בתחנת המים4תהיה נקודת מים אחת על שביל בשטח אשר תשרת את כל המסלולים הארוכים מ-

. נווטים שעוצרים לשתות מתבקשים להשליך את הכוסיהיה שולחן עם כוסות פלסטיק ופח לכוסות משומשות
המשומשת לפח.

 בטיחות:
כמו ברוב השטחים בארצנו, גם בציפורי ייתכן ותתקלו ברוכבי אופנים ואופנועים או

טרקטרונים, לכן יש לשמור על ערנות בשטח כדי להמנע מתאונות מיותרות.
בנוסף, בשל הגשם הצפוי יש להשמר מהחלקה על משטחי סלע חלקים ומדרונות תלולים.

תזכורת: אף שזו תחרות ליגה, במידה ונתקלתם בנווט שנקלע למצוקה חובה עליכם להפסיק את הניווט
ולסייע לו.



 

:תרשים אזור הכינוס והחניות


