מועדון ניווט טכניון – כרמל

דבר המתכנן – אלון הגליל
שבת91.2.1.91 ,
מפה
מפת אלון הגליל הוכנה בשנת  .0202קנ"מ  00:020222קווי גובה כל  5מ' .ממפה :עוזי שוויצר.
תכסית
 יער אורנים ברובו עם שטחים פתוחים קטנים.
 צמחיית הקרקע סבירה יחסית לעונה.
 השטחים הפתוחים מסומנים לעיתים בצורה טובה 0אבל לא תמיד .לא מומלץ לנווט על-פיהם 0אלא אם זהו
תיאור התחנה.
תבליט
 פשוט יחסית 0גבעה אחת מרכזית במרכז המפה .כל השאר זה כיפות מקומיות 0שלוחות וגאיות.
כינוס
 בכינוס אין ספסלים 0מתקני משחקים וברזי מים .יש בו שטח גדול ומוצל .השיקול העיקרי בבחירת הכינוס
היה האפשרות להחנות בקרבתו מספר רב של כלי רכב 0תוך בניית מערכת חניה חד סיטרית.
 ההגעה לכינוס על פי השילוט מדרך נוף אלון הגליל .נא לחנות על פי הוראות מכויני החניה.
 לניווט יגיעו סמיה ונג'יב עם המטעמים הדרוזיים.
מעברים הכרחיים
אין.
המסלול הקצרצר
 מסלול קצרצר – על שבילים בלבד 00522 .מטרים .זינוק משותף לזינוקים התחרותיים.
מסלולים תחרותיים
 הזינוק מרוחק  522מטרים מהכינוס .אנא קחו בחשבון את זמן ההגעה לזינוק.
 המסלולים התחרותיים יתגמלו נווטים שישתמשו בנקודות תקיפה בטוחות.
 השטח מהיר ועביר.
 הטיפוס המירבי לא עולה על 5.5%
 התחנות לא מוחבאות – זו תחרות ניווט ולא תחרות חיפוש.
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 ניתן ורצוי להירשם מראש דרך אתר איגוד הניווט .סגירת ההרשמה :יום רביעי 001.5.00 0בשעה .05:55
אפשר גם להירשם בשטח 0במחיר גבוה יותר ובכפוף לזמני הזינוק המעטים הפנויים.
 שעות הזינוקים התחרותיים :ע"פ אתר האיגוד.
בטיחות ודרך ארץ
 השקענו מאמץ רב ופיזרנו תחנות מים רבות 0עם מספר סביר של ג'ריקנים בכל אחת .המים בתחנות המים
מיועדים לשתיה לנווטים בלבד .אנא גלו התחשבות בנווטים האחרים בשטח.
 זהירות בנהיגה ובריצה על דרך נוף אלון הגליל.
 נא לנהוג במשנה זהירות בשטח החניה.
 השטח שייך לכולם – לא לדחוף ולא לדרוס נווטים ועוברי דרך אחרים על השבילים או ליד התחנות.
קטגוריות
בסיום הניווט יערך טקס קצר ובו יחולקו פרסים לקטגוריות הותיקים.
שעת גג ואיסוף תחנות
ע"פ אתר האיגוד.
תחנות מים
על פי תיאורי התחנות .תחנות המים ימוקמו בתחנות הניווט עצמן כך שלא יהוו שיקול בבחירת הציר בין תחנות
הניווט.
העוסקים במלאכה
 מיפוי :עוזי שוויצר.0202 0
 תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון :שי רם.
 בקרת מסלולים :יובל ברג.
הוראות הגעה:
כניסה ליישוב אלון הגליל דרך צ.יפתחאל 0כמה מאות מטרים מצפון למחלף המוביל ונסיעה על דרך נוף אלון
הגליל על פי השילוט.
שימו לב :בשל מסע אופניים 0למגיעים מדרום וממערב מומלץ להגיע מכיוון כביש ( 95צ.סומך).
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ירידה מכביש הגישה
לאלון הגליל לכיוון היער

כניסה לדרך נוף
אלון הגליל

לפרטים נוספים:
שי רם250-0050529 0
Shairam3647@gmail.com
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