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  מארגנים

  מועדון אס"א תל אביב

  תכנון מסלולים: יונתן כץ ויעל סגל

  בקרת מסלולים: עודד ורבין

  מנהל תחרות: יוחאי שפי

  

  הגעה וחניה

מדרום לאלעד, כניסה מזרחה לכיוון מאוזוליאום מזור ונסיעה לאורך כביש סלול  444כביש 
זהירות בפניה שמאלה לשטח! התנועה בכביש בשבת  –. לבאים מכיוון צפון ליערדרומה עד 

, ולשים לב לרכבים בפניה לא למהר –בבוקר דלילה יחסית, אבל אין נתיב האטה מסודר 
  שמגיעים ממול.

, לשביל הצמוד לכינוסנווטים  תתאפשר כניסת רכביסמוך לכינוס. לא החניה לאורך הכביש 
ה הראשית ליער מכיוון צפון אין לנו אפשרות לחסום את המעבר בסרט. אך כיוון שזו הכניס

אנא שתפו פעולה והישמעו להוראות הסדרנים כדי ששטח הכינוס ישאר נעים ושלו. מרחק 
  תנו לצעירי המועדון לסחוב את האוהל.  –מ'  50-הכינוס מהכביש כ

  

  

  איזור הכינוס

. אין צלהרבה ו מכוסה עלווה ירוקההוא ממוקם בגבולה המערבי של המפה. איזור הכינוס 
  או ברזים. שולחנות

מ'  100-מ'. מעמדת הזינוק ריצה למשולש של כ 70-כ –מרחק מהכינוס לעמדת הזינוק 
  נוספים שיסומנו בסרטים.

 

  



  המפה

. המפה עברה עידכונים קלים לקראת 2017מפת נחשונים המוכרת שמופתה מחדש בשנת 
  התחרות הנוכחית.

 –שהיה אסור לכניסה בדרום המפה המאהל הבדואי הבולט ביותר הוא באזור  המפה עדכון
, אבל לא מומלץ עקב עומס סירפדים, ובכל מקרה המסלולים פנוי ומותר לכניסה עכשיוהאזור 

פעיל, ומסומן בקווקוו המאהל הבדואי בצפון המפה עדיין  לא עוברים דרכו (אבל כן מסביבו).
  אדום אסור לכניסה.

 ת מעובדים בשטח המפה.אין שדו

  ברחבי המפה נפרץ מספר קטן של סינגלים חדשים לא ממופים, בעיקר בחלקה המערבי
  . הם לא אמורים להשפיע על הניווט, וכמו תמיד מומלץ לנווט מהמפה לשטח.והצפון מערבי

  מ'. 5, קווי גובה כל 1:7,500מפות כל המסלולים בקנ"מ 

 בקיווקוו ירוק, בהתאם לסטנדרט המיפוי החדש.גבול צמחיה ברור מסומן  שימו לב:

 

  

  



  המסלולים

קצת מידל, קצת לגים ארוכים והרבה שינויי כיוון.  –המסלולים בסגנון ארץ ישראלי מצוי 
והטיפוס המועט המסלולים הארוכים מעט ארוכים מהרגיל, אך בגלל השטח המהיר ברובו 

  . דק' למסלולים הארוכים 40-כ - זמני המנצח הצפויים הם בתחום הנורמלייחסית 

  

  תחנות  טיפוס  מרחק אווירי  קטגוריות  מסלול
  27  מ' 180  ק"מ H21A, H35A 7.9  ארוך

  21  מ' 160  ק"מ H40, H21B, H18A, D21A  7.0  בינוני+

  17  מ' 120 ק"מ C  H55, H35B, D35, D21B  5.9בינוני 

  19  מ' 130  ק"מ B H50A, H45  5.8בינוני 

  17  מ' 120  ק"מ A  H21C, H18B, H16A, D16A  5.6בינוני 

  14  מ' 80  ק"מ H  H50B, H60, H65, H70  3.6קצר+ 

  15  מ' 80  ק"מ D  D60, D55, D50, D45, D40, D21C  3.4קצר+ 

  10  מ' 60  ק"מ H85, H80, H75, D70, D65  2.8  זהב

  12  מ' 60  ק"מ H16B, H14, D16B, D14  2.7  קצר

  10  מ' 50  ק"מ H12, D12  2.2  קצרצר

  10    ק"מ קרקעי 3.5-כ    עממי
 

  בכל תחנה יש סרט גיבוי צהוב עם מספר התחנה.

  

  ובטיחות מים

חלקם בתחנות, אחרים בנקודות  – יפוזרו בשטח ויסומנו במפה הג'ריקנים הסטנדרטיים
רזיה אחת בשטח (כן כן, כמו בפארק, כזו שלוחצים על יש אפילו ב .מרכזיות על שבילים

כפתור והיא משפריצה מים קרירים כלפי מעלה!) שתסומן אף היא בסימון הכוס. כל 
המסלולים הארוכים עוברים דרך או בסמוך לשלוש תחנות מים לפחות, והמסלולים הקצרים 

  יותר דרך שתיים לפחות.

פטריות בין  ומלקטיעל הסינגלים  ועי שטחאופנרוכבי בסופי שבוע יש תנועה ערה של 
, ובכל מקרה הם עושים )המלקטים, לא הרוכביםהסינגלים. לא תמיד הם אדיבים וזהירים (

 .שבילים. יש לנקוט זהירות רבה כאשר נעים על הרבה רעש

על על הדרך הראשית החוצה את המפה ממערב למזרח יש תנועת מכוניות דלילה יחסית. 
בכל מקרה, עדיף לרוץ בשולי ם לצפון במזרח המפה התנועה יותר ערה. הדרך החוצה מדרו

  הדרך, בעיקר כשהראש שקוע במפה.

 


