
 דבר המתכנן  -  3.2121. אליפות המרחק הארוך דרך בורמה

 על המפה והשטח: 

, שמופו על ידי פטר  (2011נווה שלום )ו (,2013הניווט יתקיים על מפת תעוז )

 מטולה. 

היער ברובו הוא יער אורנים נטוע בעבירות משתנה, בין יער "לבן" מהיר, ליער  

עם קווים ירוקים, שמסמנים צפוף יותר המסומן בירוק בהיר וכלה באזורים 

אזור סבוך עם צמחיית קרקע. באזורים אלו קשה לעבור, ומומלץ להימנע  

 ממעבר בהם. 

  . מגבעה אחת מרכזית מאורכת טיפה על הטופוגרפיה, שטח הניווט מורכב 

  כאשר ישנו וואדי מרכזי במרכז במפה ישנו שפע עצום בוואדיות ושלוחות,

השטח מאופיין במדרונות תלולים לרוב, וטיפוס יהווה גורם משמעותי בבחירות  

 הציר. 

 על המסלולים: 

רוך מהרגיל, המסלולים בתחרות יהיו בסגנון "לונג דיסטאנס". כלומר, מרחק א

ולגים ארוכים ומרובי בחירות ציר. כיאה ללונג דיסטאנס איכותי, קיים שוני רב  

בין אורכי הלגים ואופי הלגים בחלקים שונים מהמסלול. בכדי לצלוח את 

השינויים מבלי להתבלבל תדרשו להבחין בין חלקי הניווט ולעשות "סוויץ'"  

 ם השונים.  בראש במעבר בין תאי השטח השונים וסוגי הלגי

על בחירת ציר ישנם מספר גורמים שמשפיעים. החל מהמרחק אותו אנו  

עוברים, טיפוס, עבירות השטח ונקודת תקיפה לתחנה. אתם מכירים את  

להתמקד. עשו את הבחירה   לכם  דווקא עצמכם ויודעים באילו אלמנטים כדאי

 . םהנכונה לכ

ואפילו פרפר אחד במסלול הארוך בשביל לפצל ישנם אזורים מרובי תחנות 

. לכן, זה יותר ממומלץ לבדוק טוב טוב  עם הזמן מעט רכבות שיכולות להיווצר

 קודים בעיקר באזורים שאתם מרגישים שמועדים יותר לפורענות. 

 

 

 



 פירוט המסלולים:

מרחק   מסלול
 אווירי 

טיפוס 
 )אופטימלי( מצטבר

מס' 
 תחנות 

מס' 
ת  תחנו
 מים 

קנה  
 מידה 

גודל  
 דף

 3A 1:10000 2 28 380 11.8 ארוך 

 4A 1:10000 1 17 215 6.2 בינוני 

 4A 1:7500 0 9 100 3.2 קצר 

 

 :ובטיחות   מידע כללי

 בכל תחנה תלוי סרט גיבוי צהוב עם קוד התחנה. 

, ליטרחצי כשל  מים מינרלים בהן בקבוקי  סופקשי  שתי תחנות מים בשטחישנן 

,  תחנות המים  נצל את ל מאוד חשוב .לפח הצמוד שתו והשליכו את הבקבוקים

אם יהיה יום קריר ואולי אף  גם במיוחד לנוכח המסלולים הארוכים מהרגיל.

אל תתנו לתחושה לבלבל אתכם, הגוף מאבד מים רבים במהלך מאמץ  גשום, 

בנוסף אני ממליץ למשתתפי המסלול הארוך גופני וחשוב להחזיר לו אותם! 

שקאות  , ג'לים לאנרגיה, ומיניהם כגון תמריםתוספי הזנה למת איתם  חלק

 . רץ עם שלוקרם למי שאיזוטוניי

לא  –נושא יבדק בזינוק ה !נה חובת נשיאת טלפונים במסלול הארוך!יש

ישנם אזורים עם מצוקים ומשטחי סלע, נכון לכרגע  ו לזנק ללא טלפון. תוכל

אמור לרדת גשם בימים שלפני התחרות ואולי אף בתחרות עצמה. משטחים  

, אך ה אמנם אימוןבמיוחד. היזהרו בעת הריצה. זכרו, ז אלו יהיו חלקלקים

 הבטיחות מעל הכל. 

 . (10)ולא עד  09:00 – 08:00שעות ל מוגבל  למסלול הארוךזינוקים החלון 

( בשעות  A18 ,A21 ,A35)קטגוריות   העלית קיים חלון זינוקים מיוחד לנווטי 

09:00 – 09:30 . 

    מנהלתיות כלשהן.ליכות כולם צמודים אחד לשני ואין ה והסיום הזינוק ,הכינוס

 וזהו עד כאן, שתהיה תחרות מוצלחת ומהנה לכולם! נתראה בשישי!! 

 . רותם יוגב


