דבר המתכנן  -אליפות המרחק הקצר בחורשים
המפה והשטח:
הניווט יתקיים על מפה חדשה אשר הוכנה באוקטובר  2015ע"י ארם יעקובי.
המפה מאוד מדויקת ומאפשרת ניווט עדין וגס בין הפריטים בשטח.
לפניכם כמה דגשים על המפה והשטח:
סינגלים  -יער חורשים ידוע כאחד מהמוקדים המרכזיים במרכז הארץ לרכיבת אופניים .במפה מסומנים רוב
הסינגלים ,אך ישנם סינגלים )לעתים בולטים( שאינם מופיעים במפה .כאשר משתמשים בסינגל ,יש לוודא שהוא
אכן זה שאליו התכוונתם.
סלעים  -רוב השטח מלא באבנים ,סלעים ומשטחי סלע .כמובן שלא כל הסלעים יכולים להיכנס למפה ועל כן רק
סלעים אשר בולטים בשטח מופו .טרסות מסומנות כרצף של נקודות שחורות קטנות .שימו לב שהשבוע ירד לא
מעט גשם ועל כן השטח חלקלק .אנא שמרו על עצמכם והיזהרו עת אתם חוצים שטחים המלאים באבנים.
סבכים  -בשטח צמחיית קרקע ענפה ועל כן אני ממליץ מאוד להביא עמכם מכנסיים ארוכים ו/או מגני שוקיים.
במפה ישנם שני סימונים לסבכים  -האחד ,המסורתי ,כתם ירוק המשורטט בגוונים שונים בהתאם לעבירות .השני,
קווים ירוקים אנכיים המשורטטים בצפיפות משתנה גם כן בהתאם לעבירות .רצוי מאוד להימנע ממעבר של קווים
ירוקים צפופים )הקוצים לא ירחמו עליכם אם תחליטו אחרת(.
תבליט  -השטח מחולק לשניים :גבעה צפונית ורכס דרומי ,כאשר ביניהן ואדי מרכזי בו עובר גם נחל קנה )נחל
אכזב אך כנראה שיזרום בעקבות הגשמים( – שם נמצא הכינוס .הגבעות תלולות יחסית אך התכנון מתחשב
ובמסלול עלייה מועטה )עד  3.33%טיפוס בכל המסלולים(.

תכסית  -השטח מאוד מגוון ומשלב כמה וכמה תאי שטח ,ביניהם יער אורנים צעיר צפוף ,שטח פתוח טרשי
וסבוך ,שטח חצי פתוח סלעי ,יער פתוח ומהיר או שטח פתוח רגיל.
שיטת התחרות,לוחות זמנים ,קטגוריות ופרסים:
אליפות המרחק הקצר מורכבת משני שלבים :מוקדמות וגמר .הזוכים באליפות )ובפרסים  -ניווט חינם  ((:הם
שלושת הראשונים בכל מסלול לפי סכום הזמנים ,מוקדמות+גמר ,ובמקרה של שוויון לפי הזמן בגמר .במידה ואין
נווטת בין שלושת הראשונים ,יוענקו הפרסים לשני הראשונים ולנווטת המהירה ביותר במסלול )עשוי להשתנות,
אנא עקבו אחר הפרסומים באתר(.
מסלול קצר 1.4 ,ק"מ מוקדמות 1.8 ,ק"מ גמר :פתוח לנשים מגיל ) 45ילידות עד  (1970ועד גיל 16
)ילידות  1999ואילך( ,ולגברים מגיל ) 60ילידי עד  (1955ועד גיל ) 14ילידי  2001ואילך(.
מסלול בינוני 2 ,ק"מ מוקדמות 2.3 ,ק"מ גמר :פתוח לכל הנשים ,ולגברים מגיל ) 45ילידי עד  (1970ועד גיל 16
)ילידי  1999ואילך(
מסלול ארוך 2.7 ,ק"מ מוקדמות 2.4 ,ק"מ גמר :פתוח לכולם.

לוח זמנים למסלולים התחרותיים:
אנא הקפידו לזנק בשעה התואמת את יכולתכם לסיים את המסלול לפני שעת הגג  -לאחר שעת הגג מערכת
המחשוב עוברת לארוע חדש )גמר( ואי אפשר להזין את התוצאות של המקצה המוקדם .קחו גם בחשבון שיש עוד
מתחרים מלבדכם וזנקו מוקדם ככל האפשר על מנת למנוע לחצים ועיכובים בעמדת הזינוק.
הזינוק בשני השלבים מרוחק כ 300-מטר מאזור הכינוס.
 8:00-9:30זינוקים מוקדמות.
 10:00שעת גג מוקדמות.
 10:30-11:30זינוקים גמר .עשרת הראשונים בכל מסלול מזנקים כל  2דקות ב  ,10:30-10:48הראשון ב
 ,10:30השני ב  10:32וכו' .יתר המתחרים מזנקים כל חצי דקה ב .10:50-11:30
 12:00טקס סיום.
 13:00שעת גג גמר.

על המסלולים:
מסלול עממי:
יציאה למסלול בשעות  ,9-11שעת גג לחזרה )ואיסוף תחנות(  .13:00המסלול משולב בחידות הגיון בתחנות,
ועובר בשבילי היער ובנקודות מעניינות ומפתיעות .המסלול אינו מתאים לעגלות ילדים .אורך המסלול כ 3-ק"מ.
מסלול קצרצר:
מסלול לא תחרותי ,המתאים למתחילים ,ומשלב ניווט לאורך שבילים עם ניווט קל יחסית ביניהם ומספר תחנות
מאתגרות יותר הסמוכות לשבילים )לא יותר מ 50-מטר בשטח( .זינוקים כמו בשלב המוקדמות התחרותי ) 8עד 9
וחצי( .שעת הגג גמישה עד תום הגמר התחרותי ) .(13אורך המסלול  2.4ק"מ )קצת יותר מ 3-ק"מ אופטימלי(.
ניקוב משולב ) SIבתחנות המשותפות למסלולים התחרותיים(  +ידני על גבי המפה )בתחנות המשותפות לעממי(.
מסלולים קצר ,בינוני וארוך:
מאתגרים ניווטית ודורשים ריכוז מירבי לכל אורך הניווט .המסלולים משלבים מספר טכניקות ניווט ואתם תמצאו
את עצמכם אף בוחנים מדי פעם מספר בחירות ציר בדרך לתחנות )על אף המרחק הקצר( מלבד הניווט העדין
אשר תידרשו להשתמש בו ברוב הניווט.

המסלולים במספרים:
שלב
מוקדמות
גמר
מוקדמות
גמר
מוקדמות
גמר

מסלול
עממי
קצרצר
קצר
בינוני
ארוך

אורך )ק"מ(
3
3
1.4
1.8
2.0
2.3
2.7
2.4

מספר תחנות
9
10
6
9
7
10
11
12

טיפוס )מ'(
50
50
40
40
60
70
90
75

מרחקים:
כינוס לזינוק שלב המוקדמות  -כ 500-מטר ) 15מ' טיפוס( ,מתאים מאוד לחימום.
סיום שלב המוקדמות לכינוס  -כ 250-מטר )ללא טיפוס( ,מתאים מאוד לשחרור  +החזרת קצב הנשימה .שימו לב
שהניווט מסתיים בשטח ולא בכינוס – נא לחצות את השביל המוביל לכינוס בזהירות ובניחותא .כמו כן ,לא
לשכוח להגיע לעמדת הפריקה ,אחרת לא תהיה לכם תוצאה...
כינוס לזינוק שלב הגמר  -כ 500-מטר ) 20מ' טיפוס( .מתאים מאוד לחימום.
סיום שלב הגמר לכינוס  0 -מ'.

כללי זהירות ודרך ארץ
•

השטח חלקלק מאוד בחלק מהאזורים בעקבות הגשם האחרון .אנא היזהרו כשאתם חוצים אזורים
סלעיים  ,בשבוע הבא ישנה תחרות ארצית ,אז על אחת כמה וכמה אין סיבה טובה להיפצע .אתם לא
רוצים לסיים כך את הניווט )כן ,זה צולם בשטח הניווט.(...

•

בגבעה הצפונית קיים מכתש .אין לחצות אותו בשום אופן )המסלולים מתוכננים כך שלא תעברו בקרבתו(.

•

בשטח שלל רוכבי אופניים/אופנוענים/טרקטורונים  -אנא היזהרו .במידה ואתם שומעים רוכב מתקרב ,תנו
לו לעבור.

העוסקים במלאכה:
מיפוי :ארם יעקובי
סימון ובקרת תחנות :ארם יעקובי ,עמית כהנא ,איתן כהנא ואלון כהנא.
בקרת מסלולים :ארם יעקובי
תכנון מסלולים :אלון כהנא
נתראה בשטח,
אלון

כך נראית הגבעה הדרומית בתצפית מאחת התחנות בניווט

בתמונה :שני צבים שמדגימים לכם מה לא צריך לעשות בניווט :להסתנן לשטח הניווט ולתצפת על מסמני התחנות בזמן מלאכתם ,לעקוב אחד
אחרי השני ,לא להיזהר כשמגיעים לשטח סלעי )המשך בסרטון תחת כללי הזהירות( .לא נגענו בשום דבר...

