
 דבר המתכנן  - 2021ניווט עין החורש 
 

ספרינט בקיבוץ עין החורש, עד לא מזמן מקום    -  2020-2021לפני האחרון לשנת    , אחדניווט ליגה רגלי
 מושבם של משרדי איגוד הניווט. 

 

 אזור כינוס

 

הכינוס בצד המזרחי של בריכת השחיה של עין החורש. לא יתאפשר מעבר לצד המערבי בו נמצאת 
הבריכה, וחל איסור על ציבור הנווטים לעבור לשטח הבריכה. בכינוס דשא, צל אורנים ופינת משחקים  

 לקטנטנים.

 

 חניה מצפון לבריכה, הכניסה לחניה בפניה ימינה לפני שער הכניסה הצהוב לקיבוץ.

 אין להיכנס עם רכב לשטח הקיבוץ.

 

יציאה מהכינוס   -רותים מחוץ לשטח הכינוס  מים בכינוס בברז רגיל בצד הצפון מזרחי של הכינוס. שי
 מטר מערבה. 30 -, והליכה של כלצד צפון )לכיוון החניה(

 

 אנא שימרו על הנקיון באיזור הכינוס.

 

 אזור חימום 

 

, ממערב לכינוס. יציאה מהכינוס לצד צפון  שחר-מעיין   אזור חימום נמצא במסלול הריצה של בית הספר
 והליכה מערבה לאורך הגדר ודרך מגרש הטניס.)לכיוון החניה(, 

 

 

 
  

כניסה לעין החורש 

 581מכביש 

 חניה



 זינוק

 

 הזינוק בחורשה מדרום לשטח הכינוס.

 דק' לפני שעת הזינוק. 2כניסה לזינוק 

 מטר מעמדת קבלת המפות. 50 -המשולש מרוחק כ

 בזינוק.  STARTהזמן ימדד החל משעת הזינוק שנקבעה. אין תחנת 

 

 סיום

 

 .פנימי , הליכה חזרה לכינוס על כבישכינוסצד הדרומי של המטר מערבית ל 100-הסיום במרחק כ

 

 המפה
 

 .זיו נוימן ע"י  2021הוכנה במאי עין החורש מפת קיבוץ 

 . ISSOM 2019המפה מופתה ע"פ תקן הספרינט 

 1:4000קנ"מ: 

 מטר  2.5קווי גובה: 

אסור לחצות   –שטחים פרטיים רבים נמצאים מסביב ובין בתי הקיבוץ. אזורים אלה מסומנים בירוק זית  

 לאזורים אלה!  או להיכנס

בטיחותכם,   לטובת  לכניסה  כאסורים  במפה  המסומנים  שטחים  לחצות  שלא  הקפידו  הוגנות  אנא 

 .ושמירה על הגינות והאזורים הפרטיים של תושבי הקיבוץ התחרות

 יסומנו מעברים אסורים בסרטים. נא לשים לב לסימון ולא לחצות את הסרטים.במספר נקודות 

במרכז הקיבוץ ישנה שכונה עם ריבוי בתים בשלבי שיפוץ שונים. מסיבות בטיחותיות שטח בפרט,  

למען הסר ספק  ומסלולים תוכננו באופן שלא מצדיק מעבר בשכונה זו,  ההשכונה כולו אסור לכניסה.  

 הסימון של השכונה במפה: השבילים האסורים למעבר יסומנו בסרטים.

 

 

  



 מסלולים
 

: למעט מרכז הקיבוץ, תיתכן תנועת רכבים מסוגים שונים במהירות איטית בשבילים. בחלק שימו לב

יכולה   פניות כאלה מהמסלולים בחירת המסלול  להוביל לפניות חדות עם ראות מוגבלת, אנא בצעו 

 בזהירות.

 אין טיפוס משמעותי באף אחד מהמסלולים. 

 מעבר באותה תחנה פעמיים במהלך המסלול. –המסלול הארוך כולל "פרפר" 

 ומספר התחנות בכל מסלול: מקורבים אורכים אופטימליים   כולל קטגוריות, פירוט המסלולים

 מספר תחנות אורך מסלול  קטגוריות  מסלול 

 20 קמ  H21A, H35A 3.8 ארוך

 20 קמ  D21A, H18A, H21B, H40 3.5 בינוני +

 17 קמ  A H50A, H55 3.1בינוני 

 17 קמ  B D18A, D21B, D35, H21C, H35B, H45 3.2בינוני 

 17 קמ  C D16A, D18B, H16A, H18B 3.1בינוני 

 16 קמ  H+ H50B, H60, H65, H70 2.8קצר 

 15 קמ  D + D45, D50, D55, D60 2.7קצר 

 15 קמ  D65, D70, D75, H75, H80, H85, H90 2.7 זהב 

 15 קמ  D14A, D16B, H14A, H16B 2.3 קצר

 11 קמ  D12, D14B, H12, H14B 2.0 קצרצר

 

 בהצלחה לכולם,

 סיון יוגב ואלכס ליפוביץ' 


