
דבר המתכנן - אליפות המרחק הקצר בתל חדיד

המפה והשטח:

המפה מאוד מדויקת ומאפשרת ניווט עדין וגס בין הפריטים בשטח.

לפניכם כמה דגשים על המפה והשטח:

סינגלים -  תל חדיד ידוע כאחד מהמוקדים המרכזיים במרכז הארץ לרכיבת אופניים. במפה מסומנים חלק
מהסינגלים, אך ישנם סינגלים (לעתים בולטים) שאינם מופיעים במפה. כאשר משתמשים בסינגל, יש לוודא שהוא

אכן זה שאליו התכוונתם.

ישנה צמחיית קרקע בשטח ולכן רצוי להביא מכנסיים ארוכים ו/או חותלות, אך עם זאת היא אינה משמעותית
באזורים בהם עובר הניווט, ובתקווה שעד לתחרות עצמה היא תפחת עוד יותר.

שטח הניווט חולק לשניים - שלב המוקדמות יתרכז בחלק הדרום-מזרחי של היער, ובמדרונות נחל נטוף. אזור זה
 טיפוס3.5%מרובה בפריטים. על אף שהאזור תלול יחסית, דאגנו לכך שהטיפוס המצטבר יהיה נמוך יחסית(עד ל-

בכל המסלולים).

שלב הגמר יתרכז בחלק הצפון-מזרחי של היער, אזור בו נמצא גם תל חדיד. אזור זה מוכר היטב לכולם אך
השתדלנו להציב בפניכם בעיות חדשות. חלק קטן של הניווט מגיע גם לאזור היותר צפוני של המדרונות. 

:  קטגוריות ופרסים  ,   לוחות זמנים  ,  שיטת התחרות

אליפות המרחק הקצר מורכבת משני שלבים: מוקדמות וגמר. הזוכים באליפות (ובפרסים - ניווט חינם :)) הם:
שלוש הנשים הראשונות ושלושת הגברים הראשונים במסלולים:קצר ובינוני, ושלושת הראשונים במסלול הארוך.

התוצאות נקבעות לפי סכום הזמנים, מוקדמות+גמר, ובמקרה של שוויון לפי הזמן בגמר.

16) ועד גיל 1971 (ילידות עד 45 ק"מ גמר: פתוח לנשים מגיל 1.5 ק"מ מוקדמות, 1.8מסלול קצר, 
 ואילך).2002 (ילידי 14) ועד גיל 1956 (ילידי עד 60מגיל  ולגברים ואילך), 2000 (ילידות

16) ועד גיל 1971 (ילידי עד 45 ק"מ גמר: פתוח לכל הנשים, ולגברים מגיל 2.2 ק"מ מוקדמות, 2.3מסלול בינוני, 
 ואילך)2000(ילידי 

 ק"מ גמר: פתוח לכולם.3 ק"מ מוקדמות, 2.7מסלול ארוך, 



לוח זמנים למסלולים התחרותיים:

 - לאחר שעת הגג מערכתאנא הקפידו לזנק בשעה התואמת את יכולתכם לסיים את המסלול לפני שעת הגג
המחשוב עוברת לארוע חדש (גמר) ואי אפשר להזין את התוצאות של המקצה המוקדם. קחו גם בחשבון שיש עוד

 על מנת למנוע לחצים ועיכובים בעמדת הזינוק.וזנקו מוקדם ככל האפשרמתחרים מלבדכם 

 מ' מאזור הכינוס.100הזינוק בשני השלבים מרוחק כ-

  זינוקים מוקדמות.8:00-9:30

 שעת גג מוקדמות. 10:00

, הראשון ב10:30-10:48 דקות ב 2  זינוקים גמר. עשרת הראשונים בכל מסלול מזנקים כל10:30-12:00 
.10:50-12:00 ב דקהיתר המתחרים מזנקים כל   וכו'.10:32ב  , השני10:30

  טקס סיום.12:15

 שעת גג גמר.13:00

תוצאות ולאפקומבט בזמן אמת:

)Hasharon-OCכמו בכל תחרות של מועדון השרון, תוצאות ולאפקומבט יתעדכנו בכל דקה ברשת האלחוטית (
.11.0.0.11בכתובת 

אתם יותר ממוזמנים לתחקר בזמן אמת את הניווט שלכם, ואף להפיק לקחים בין שני שלבי התחרות.

:  על המסלולים

מסלול עממי:

. המסלול משולב בחידות הגיון בתחנות,13:00, שעת גג לחזרה (ואיסוף תחנות) 9-11יציאה למסלול בשעות 
 ק"מ .3ועובר בשבילי היער ובנקודות מעניינות ומפתיעות. המסלול אינו מתאים לעגלות ילדים. אורך המסלול כ-

 ק"מ.2ישנה אפשרות לקצר את המסלול לכ-

מסלול קצרצר:

מסלול המתאים למתחילים, ומשלב ניווט לאורך שבילים עם ניווט קל יחסית ביניהם ומספר תחנות מאתגרות יותר
 וחצי ומאותה9 עד 8 מטר בשטח). זינוקים כמו בשלב המוקדמות התחרותי (50הסמוכות לשבילים (לא יותר מ-

 ק"מ אופטימלי).2.3 ק"מ (כ-1.8). אורך המסלול 13נקודת התחלה). שעת הגג גמישה עד תום הגמר התחרותי (
 בתחנות המשותפות למסלולים התחרותיים) + ידני (בשאר התחנות).SIניקוב משולב( 

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:

טיפוס(מ')מספר תחנותאורך(ק"מ)שלבמסלול
 (אפשרות קיצור ל3-עממי

2(
1360

1.81250-קצרצר
1.8850מוקדמותקצר

1.5640גמר
2.31175מוקדמותבינוני

2.2940גמר
2.71395מוקדמותארוך

31265גמר

מרחקים:

 מ' טיפוס).5 מטר (100כינוס לזינוק(נכון לשני השלבים) - כ-

נא לא לשכוח לפרוק את הכרטיס לאחר סיום המסלול! מ'. 0סיום לכינוס(נכון לשני השלבים) - 

 כללי זהירות ודרך ארץ

 .אנא שמרו עלסלעים ומצוקים - השטח מלא באבנים, סלעים, משטחי סלע, מדרגות סלע ומצוקים
עצמכם בזמן הריצה!

קיים אזור בו ישנם מספר בורות - סימנו אותם בשטח עם סרט סימון בצבע אדום-לבן. אנא היו עירניים
לבורות בשטח.

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

העוסקים במלאכה:

 אלון כהנא(מוקדמות), עמית כהנא(גמר)תכנון מסלולים:

 עמית כהנא(מוקדמות), אלון כהנא(גמר)בקרת מסלולים:

עמית כהנא, איתן כהנא ואלון כהנא.סימון ובקרת תחנות:

נתראה בשטח,

עמית ואלון


