
 22.5.21 – שער העמקיםקיבוץ   -ספרינט   –תחרות ליגה 

 

 דרכי הגעה וחניה 
 

 עם הרכב לשטח הקיבוץ!  ס להיכנאין 

 ובמפה המצורפת.  WAZEהחניה תהיה מחוץ לקיבוץ בשדה קצור. שימו לב להנחיות ב

  
 יש לעקוב אחר השילוט.  -   75מהכיכר בכביש כניסה לחניה ה

 יש לעקוב אחר השילוט.  –מטר טיפוס  30מטר עם כ 600לאחר החניה יש ההליכה לכינוס כ

 אין להכנס עם הרכב לשטח הקיבוץ! 

 

 הכינוס אזור
 

 . בסמוך לחדר האוכל של הקיבוץ הזינוק והסיום הכינוס, 

 . דשא, צל ושירותים   ליד הזינוק והסיום

 קרים במגרש ספורט הצמוד לכינוס. רגיל בשירותים וקולר עם מים  ברז  – מים בכינוס 

 אנא שימרו על הניקיון באזור הכינוס. 



 

 איזור חימום 
 לשטח הניווט!  ס להיכנאין 

 . של הקיבוץ   יההיקפבכביש ניתן לבצע חימום 

 

 זינוק  
 בכינוס הזינוק  

 דק' לפני שעת הזינוק.   2כניסה לזינוק 

 . מטר מעמדת קבלת המפות 10-כש מרוחק ולהמש

 בזינוק.  STARTהחל משעת הזינוק שנקבעה. אין תחנת  דימד הזמן 

 

 המפה 
 . ע"י ניצן יסעור   2021 ועברה עדכון במאי   2020יולי הוכנה ב שער העמקים מפת קיבוץ  

 . ISSprOM 2019המפה מופתה ע"פ תקן הספרינט 

 1:4000קנ"מ: 

 מטר  2.5קווי גובה: 

לחצות או להיכנס   אסור  –שטחים פרטיים רבים נמצאים מסביב ובין בתי הקיבוץ. אזורים אלה מסומנים בירוק זית  

 לאזורים אלה! 

 

כאסורים לכניסה לטובת בטיחותכם, הוגנות התחרות  אנא הקפידו שלא לחצות שטחים המסומנים במפה 

 ושמירה על הגינות והאזורים הפרטיים של תושבי הקיבוץ. 

 

  



 קטגוריות ומסלולים
 תכנון מסלולים: ניצן יסעור 

 שי סט בקרת מסלולים:  

 

קו    –מרחק )ק"מ(  מסלול 
 אווירי  

  -20)מרחק בפועל 
 נוספים(  30%

 מספר תחנות  טיפוס 

 27 100 2.6 ארוך  

 26 100 2.6 ובינוני+ 

 A 2.1 75 20בינוני 

 B 2.0 75 24בינוני 

 C 2.1 75 20בינוני 

 H 1.9 65 21קצר + 

 D 1.9 65 20קצר + 

 16 40 1.6 זהב

 17 30 1.6 קצר 

 13 25 1.3 קצרצר 

 13 35 1.6 עממי 

 

מלגים באורכים משתנים )קצרים מאוד וארוכים( וידרשו תשומת לב ותכנון  משינויי כיוון רבים ו המסלולים מורכבים

 נכון של הלג לכל אורכו. 

מומלץ לבדוק   -מטר זו מזו(   16)לפי החוקים יתכנו תחנות המרוחקות   מאוד מאוד   תחנות קרובות  הרבהבשטח 

 קודים! 

 

 בתחנות לפי הסדר!  ועיברו שימו לב  –קרובות זו לזו   9- ו 6במספר מסלולים תחנות 

 הקפידו לשתות לפני הזינוק ולאחר הסיום.  – אין תחנות שתייה במהלך הניווט 

 

 

 בהצלחה!


