
אליפות המועדונים–שליחים 
2022

דבר המתכנן



השטח

שבילים ושטחים  , גינות, מדשאות, אזור מעונות, קמפוס קטן•
.הרבה מדרגות. סלולים

בהם המעבר מותר  , כשליש מהשטח הוא חורש טבעי וגן בוטני•
.על שבילים ממופים בלבד

-הפרש גבהים מרבי במפה . בינהןשתי גבעות ועמק –תבליט •
.3-4%טיפוס מצטבר של . 'מ50



המפה

'מ5קווי גובה , 1:3000מ"קנ•

(ניצן יסעור)2018–מיפוי מקורי •

(נועם רביד)2022מאי –עדכון מפה •

o המרת המפה לתקןISSprOM2019

oעדכון פרטים

מרחק בין קווי צפון סמוכים



כללי ניווט מאוץרענון

:דילוג מעל/ חציה של / אסורה לחלוטין כניסה אל •
ערוגת  , גינה, סבך: זית-כל השטחים בצבע ירוק או ירוק

.שטח פרטי, גן בוטני, גדר חיה, שיחי נוי, פרחים
.המעבר אסור גם אם הוא אפשרי

כל המבנים.

בריכות ותעלות מים זורמים.

 (.רשת סגולה)אזורים מסוכנים

המעבר אסור גם אם  . קו עבהקירות וגדרות המסומנים ב
.הוא אפשרי

?מה עושים אם בטעות חוצים פרט אסור למעבר•

!חוזרים אחורה-



אזור הכינוס

כל מה שמחוץ

לקטע המפה  

:המצורף

שטח ניווט  

!למזנקים בלבד

חימום באזורי  
החניה בלבד

מתחם מועדונים  
ואזור צפיה

(צל מועט)

שירותים

,  אזור תדריך
זינוק וסיום

כניסה ראשית

P

P
P

P

P

P

הליכה  
לכינוס



המסלולים
?להשתתףה.יכולמי  הערכת טיפוס  

מצטבר אופטימלי

הערכת אורך 

אופטימלי

' מס

תחנות

/קטגוריה

מסלול

כולן/כולם 'מ100 'מ3270 18 פתוח

נשים ונערות בכל גיל 'מ70 'מ2540 14 נשים

ומטהH16שנתוני –נערים 

ומטהD18שנתוני –נערות 

'מ85 'מ2590 16 נוער

ומעלהH50שנתוני –גברים 

ומעלהD40שנתוני –נשים 

'מ80 'מ2630 15 ותיקים

כדי  הכל. בחירות ציר וטריקים של ניווטי מאוץ, המסלולים עתירי ניווט עדין•
כדי  –כמובן באופן חוקי והוגן –וגם להתבלבל , להתלבט, לגרום לכם לחשוב

.שהטובים ביותר ינצחו

,  שטח הניווט קטן, בנוסף! אין שני משתתפים עם אותו מסלול: הרבה פיצולים•
(.IOF-כל התחנות מרוחקות זו מזו בהתאם לתקן ה)והתחנות צפופות יחסית 

.ולבדוק קוד בכל תחנה, מומלץ מאוד לנווט באופן בלתי תלוי באחרים, לכן



(המשך)המסלולים 

כדי  , ההבדלים בין וריאציות המסלולים באותה קטגוריה קטנים יחסית•
.ועל מתח מתמיד" ראש בראש"לשמור על תחרות 

מסלול שונה לכל  )לא יחולק תיאור נפרד . תיאור התחנות יופיע רק על המפה•
(.משתתף

(.כגיבוי)בכל התחנות סרטי סימון צהובים עם קוד •

גם לא בתחנת )אין שתיה מסודרת במסלולים עצמם . שתו לפני ואחרי הניווט•
(.  אינם ממופים)מותר לשתות מקּוֶלרים שנמצאים בשטח (. הקהל

.מחוץ לתחרות, לילדים ברמת ניווט של קצרצר יש מסלול נפרד•



לוח זמנים

חלוקת מספרי חזה באמצעות רכזי המועדונים, השלמת רישום, תחילת התכנסות–8:00

!חשוב לצפות–סיום /החלפה/כולל הדגמת זינוק, המשתתפיםלכלתדריך-8:45

מקצי פתוח ונשים–1זינוק המוני של כל מספרי -9:15

מקצי נוער וותיקים–1זינוק המוני של כל מספרי –9:18

2זינוק של רוב מספרי -( הערכה)9:30-9:45

3זינוק של רוב מספרי -( הערכה)9:45-10:15

זמן סיום של הקבוצות המנצחות-( הערכה)10:00-10:10

זינוק המוני של כל מי שטרם זינקו-10:20

שעת גג לסיום-11:00

פרסים למנצחים בליגות הניווט הרגלי והרכוב: 'חלק א, טקס סיום-11:15

באליפות המועדונים , פרסים למנצחים בתחרות השליחים: 'חלק ב, טקס סיום-11:45
ובליגת המועדונים

סיום משוער-12:00



כללי התנהגות בתחרות

אסור  (. מי שמגיע ראשון מנקב ראשון)לפי סדר ההגעה–ניקוב בתחנה •
.לדחוף או להזיז נווטים אחרים

(  אך לא חייבים)נווטים מקבוצות פחות תחרותיות מתבקשים , יחד עם זאת
.לפנות את הדרך לנווטים המהירים

.למניעת עומס, במספר קטן של תחנות יהיו שתי תחנות אלקטרוניות זהות

אפשרו למהירים  . במעברים צרים ובמדרגות, בשביליםהיצמדו תמיד לימין•
.מכם לעקוף אתכם

(יחולק בכינוס)חובה לנווט עם מספר חזה •



בטיחות

.אך אפשרית, תנועת כלי הרכב בקמפוס דלילה מאוד•
!זהירות ותשומת לב בעת חציית הכבישים הפנימיים

להיצמד  )זהירות בפניות ללא שדה ראיה -במעברים צרים •
(לימין

במיוחד אלו שבשבילים, זהירות בירידה במדרגות•



!בהצלחה ובהנאה לכולם


