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 דבר המתכנן אליפות האביב לזכר לוי עובדיה ז"ל
 

 אמיר צורכתב: 

 
 ברוכים הבאים לאליפות האביב!!!

( לזכרו של לוי עובדיה ז"ל. לוי היה Middle Distanceאליפות האביב היא תחרות ניווט בסגנון מרחק בינוני )
אם כך, איזו דרך טובה יותר להנציח פעיל באיגוד הניווט כחבר הנהלה, רכז מועדון עמק חפר, גזבר האיגוד ועוד. 

 את זכרו מאשר תחרות ניווט באביב??

 
 .בהתאם )וגם כדי שהטקס לא יתעכב(התחרות כפי שכתבתי, תתקיים בסגנון מרחק בינוני ולכן זמני המנצח 

בתחרות מסלולים תחרותיים למנוסים, מסלולים תחרותיים למתחילים, מסלול עממי לכל המשפחה וכמובן 
 אפרוחים לנווטים המנוסים לעתיד. מסלול

 
 :קטגוריות

 
 מס' תחנות אורך תיאור קיצור

DN18 8 ק"מ 2.3 (ומעלה 1999)שנתון  18עד גיל  מתחילות נערות 

DN21  11 ק"מ 3.3 בכל גיל מתחילותנשים 

D16  11 ק"מ 3.0 (ומעלה 2001)שנתון  16נערות עד גיל 

D21 18 ק"מ 4.5 נשים בכל גיל 

D50  14 ק"מ 3.2 (ומטה 6619)שנתון  ומעלה 50נשים מגיל 

HN16  8 ק"מ 2.3 (ומעלה 2001)שנתון  16עד גיל  מתחיליםנערים 

HN21  11 ק"מ 3.3 בכל גיל מתחיליםגברים 

H14  11 ק"מ 3.0 (ומעלה 3200)שנתון  14ילדים עד גיל 

H16  15 ק"מ 3.6 (ומעלה 2001)שנתון  16נערים עד גיל 

H21 23 ק"מ 5.1 גברים בכל גיל 

H40 16 ק"מ 4.2  (ומטה 6719)שנתון  ומעלה 40מגיל  גברים 

H50  17 ק"מ 4.2 (ומטה 6619)שנתון  ומעלה 50גברים מגיל 

H60  14 ק"מ 3.2   (ומטה 6519)שנתון  ומעלה 60גברים מגיל 
 
 

 המפה:
 ע"י יקיר גולדנר ועודכנה עדכונים ספציפיים לקראת האירוע.  2016-המפה, מפת מכמורת, מופתה ב

 .4A דףמטרים, גודל  2.5וקווי הגובה  1:7,500קנה המידה הוא 

 
 השטח:

לדעתי, השטח באזור מכמורת הוא בין השטחים הטובים לניווטי מרחק בינוני בארץ. פוטנציאל למהירות גבוהה 
עם ניווט טכני רב ומורכב. השטח חולי עם טופוגרפיה עדינה, מכוסה עשב ומלא בשיחים וסבכים שיהפכו את 

 הניווט שלכם להרבה יותר טכני!
שבילים רבים וסינגלים שנפרצו ע"י טרקטורונים ושות', נעשה מאמץ למפות את כל אותם דרכים אך אין בשטח 

 …(.וודאות שהדבר הצליח לחלוטין )עד לניווט יש עוד מעל שבוע, זמן רב בשביל טרקטורונים

 
 שונות:

אם בכלל( מבחינת ציר בשטח תחנות מים, חלקן בתחנות עצמן וחלקן לא, אך בנקודה שלא תדרוש עיקוף גדול )
 הלג שלכם.

 מטרים. 100 -מחנייה לכינוס 
 מטרים. 100 -מהכינוס לזינוק 
 מטרים(. 0צאו ממשפך הסיום ) -מהסיום לכינוס 

 חבל שתיפסלו. -באזורים מסוימים במפה צפיפות של תחנות, שימו לב לקודים 
. בנוסף, על לוח המודעות בכינוס מעבר חובה -ברוב המסלולים תחנת קהל ובהמשך לה יש מסדרון מסומן 

 מומלץ! -תמצאו מפת חימום 
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 עממי:

תחנות לכל המשפחה. במסלול אפשר לנווט על ובעזרת שבילים בלבד אך למי שרוצה, ניתן לעבור  10ק"מ עם  4
 דרך השטח. בהליכה המסלול אמור לקחת שעה עד שעה וחצי והתחנות יכללו מידע מעניין הקשור לניווט.

 .מאוד להצטייד בבקבוק מים ובכובע מומלץ -צל ותחנות שתייה הרבה ין במסלול א
בנקודה מסוימת במסלול יש חצייה של גדר נמוכה המתחמת את "תל גדור". הגדר דומה למעקה בטיחות של 

 כביש.
 נוס ולקבל הדרכה.לאלו מכם שזו הפעם הראשונה שלהם בניווט, אתם יותר ממוזמנים לבוא לעמדת העממי בכי

 

 
 עוד פרטים ושונות בנושאים שונים בדף האירוע.

 

 
 תהנו! יהיה כיף ומעניין.

 
 אמיר צור,

 מועדון ניווט עמק חפר
 
 
 


