
 19/9/2015-18יער אודם,  –מרדף הסתיו 

 תקנון זינוקים

 

 מרדף הסתיו הינו תחרות בת יומיים, בה המנצחים בכל קטגוריה נקבעים לפי סיכום התוצאות של שני הימים.

, בה המנצח הוא מי שחוצה ראשון את קו הסיום. המנצח בכל מסלול Chasing Startהתחרות ביום השני תתבצע בשיטת 

 הראשון יוזנק ראשון, ושאר המתחרים בהפרשים מדויקים אחריו לפי התוצאות שלהם.מהיום 

 59:30-ג' סיים ב-, ו57:15, ב' עשה 55:50: במסלול הארוך א' ניצח עם תוצאה של דוגמא

 )למשל( 09:00:00 –א'  זמני הזינוק יהיו:

 09:01:25 –ב'   

 09:03:40 –ג'   

 נצח בסיכום שני הימים.מי מהם שיגיע ראשון לסיום, יהיה המ

)השיטה נועדה לטובת החוויה של המשתתפים(, אך מי שיזנק בזמן אחר  Chasing Start-המשתתפים לא יחויבו להשתתף ב

ממה שחושב לו לא ייחשב בסיכום של שני ימי התחרות. שתי התוצאות שלו מהימים הנפרדים יפורסמו וייחשבו לליגה 

   המקומית. 

יותר(  . שאר הנווטים )האיטייםבמרדף דקות מאחורי המנצח במסלול יקבל זמן זינוק 30-של פחות מכל מי שסיים בטווח 

האחרים שרשומים למטה, לפי רצונם. שימו לב שהזינוקים מתוכננים כך שלא יימשכו זמן רב מדי,  יוכלו לזנק בחלונות הזינוק

 אבל גם כדי שיהיה קהל שיוכל לראות את המנצחים מגיעים לסיום.

 :זמני זינוק

 זינוקים חופשיים 08:00-08:20

 זינוק ראשון מסלול קצר 08:30

 זינוק ראשון מסלול בינוני 08:40

 זינוק ראשון מסלול ארוך 08:50

 זינוקים חופשיים 09:20-10:00

 רום(-שמרחק ההליכה מהחניה לכינוס הוא בערך קילומטר )בתוך קיבוץ אל לתשומת לבכם:

 

 הערות נוספות

 , ובגלל זה לא יחולקו תאורי תחנות מראש.התחרותיים ביום השני יש "פרפרים" כדי לצמצם "שיירות" של נווטיםבמסלולים 

 יש לעבור בתחנות לפי הסדר שלהן על המפה.

 הוא ללא ניקוב אלקטרוני, אך מי שמעוניין בכך יוכל למדוד זמנים.המסלול העממי/קצרצר 

  



 

 צח בכל קטגוריה(:קטגוריות התחרות )פרס סמלי יוענק למנ

boys -  (14קצרצר )עד גיל 
14-H - ומעלה( 14)גיל קצר 

H-16 - בינוני 
H-21 - ארוך 
H-30 - ארוך 
H-40 - בינוני 
H-50 - בינוני 
H-60 - קצר 
H-70 - קצר 
H-80 – קצר 

 
girls -  (14קצרצר )עד גיל 

14-D - ומעלה( 14)גיל  קצר 
D-16 - בינוני 
D-21 - בינוני 
D-30 - בינוני 
D-40 - קצר 
D-50 - קצר 
D-60 - קצר 
D-70 – קצר 

 

 


