מועדון ניווט טכניון – כרמל

דבר המתכנן – ליגת ניווט רכוב בבקעת הנדיב
שבת3.2.2013 ,
השטח והמפה
באופן כללי בקעת הנדיב היא איזור גבעי-מישורי רווי מטעים ,חממות ושטחים חקלאיים אחרים המעובדים ע"י
אנשי המושבות הסמוכות והפועלים התאילנדים שלהם .בין המטעים מסתתרות שמורות טבע קטנות וסבוכות
מגודרות בתיל ואסורות לכניסה .רוב רשת השבילים במפה מורכבת מדרכי עפר המשמשות את החקלאים ולכן
עבירה רוב ימות השנה לכלי רכב בעלי מרווח גחון מספיק ,סינגלים לא קיימים כבר לאחר החורף .את המפה
חוצה כביש בין עירוני המוביל ליישובים עמיקם ואביאל ,עליו נוסעות מכוניות במהירות גבוהה ,אך לרוב נהגיהן
עירניים עקב ריבוי רוכבי אופני כביש בסביבה ,בעיקר בשבת בבוקר .בתוך שטח המפה נמצאים גם שני יישובים
– אביאל וגבעת עדה ,בהם תפגשו כביש עירוני ומדרכות.
את המפה המקורית הכין זיו נוימן בשנת  .2007המפה עודכנה לרוגיין  2012ע"י עוזי אבנר ,ולקראת האירוע
הנוכחי עודכנה חלקית שוב ע"י ארז שלו.
קנ"מ ,1:27500 :גודל דף  ,A4קווי גובה  10מ'.
כינוס
הכינוס יהיה בגן אהוד .בכינוס חניה רחבה ,צל ,ספסלי פיקניק ,שירותים ומים זורמים.
מדידת זמנים:
במסלולי הניווט הרכוב המדידה תהיה בעזרת תחנות אלקטרוניות .זינוק עם כרטיס אלקטרוני יתאפשר רק
לנרשמים בהרשמה המוקדמת .הנרשמים בשטח יזנקו עם כרטיס קרטון ולא יכללו בדירוג הליגה השנתי.
השאלת כרטיס אלקטרוני אפשרית ברישום מראש בתוספת .₪ 10
רישום מוקדם ומחירים
הרישום המוקדם למסלולי הניווט הרכוב יסתיים ביום רביעי 28 ,בפברואר לפני חצות.
עלות –  ₪ 20לחברי איגוד ₪ 40 ,לחיצוניים.
שעות זינוק08:00-09:00 :
רשימת זינוקים תתפרסם במהלך יום שישי.
הרשמה בשטח
ההרשמה בשטח אפשרית אך המועדון המארגן אינו מתחייב שיישארו מפות וזמני זינוק כרצונכם .הנרשמים
בשטח יתחרו עם כרטיסי קרטון ולא יקבלו ניקוד בליגת הניווט הרכוב.
עלות –  ₪ 20לחברי איגוד ₪ 40 ,לחיצוניים.
דגשים למתחרים
 .1מרחק מהכינוס לזינוק –  300מטרים.
 .2חימום :בדרך לזינוק.
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 .3יש לנקב את התחנות על פי הסדר ,ולהגיע לתחנה עם האופניים.
 .4יש לאבטח את הכרטיס האלקטרוני לאופניים.
 .5אין תיאור תחנות – יש קוד בלבד צמוד למספר הסידורי של התחנה.
 .6במסלול אין מים ,קחו מספיק מים עמכם בהתחשב בפרופיל המסלול.
 .7מומלץ להצטייד בכלי תיקון לפנצ'רים ,פנימית חלופית ומשאבה.
 .8אין לרכב על כביש הגישה לעמיקם ואביאל ,למעט חציות מותרות )מסומן  Xסגולים(
 .9אין לרכב דרך שדות ,אין לפגוע במטעים ובציוד חקלאי.
 .10אין לחצות איזורים מיושבים )צבע ירוק זית( אלא בשבילים מסומנים במפה.
 .11יש לרכב עם קסדה .למאותגרים טכנית מומלץ גם מגיני ידיים ורגליים.
 .12בישראל רוכבים בצד ימין ,רוכב העוקף רוכב אחר יעשה זאת משמאל .רוכב שנעקף ירד לימין ויאפשר
את העקיפה.
 .13מסלול עממי רגלי למשפחות ייצא לדרך בשעה  – 9:00יתכנו חציות של מסלולי האופניים והעממי ,היו
זהירים.
מסלולים וקטגוריות
מסלול
קצר
בינוני
ארוך

תחנות
קטגוריות
 ,D16, D21B, D40, H15,H60, H50חד 12
אופן
15
DE, H17, H21B, H40
18
HE

שעת גג ואיסוף תחנות
.11:30
תחנות מים
אין.
העוסקים במלאכה
• ארגון האירוע :מועדון הניווט טכניון – כרמל
• תכנון מסלולים והנחת סרטי סימון :ארז שלו.
• ניהול האירוע :ארז שלו
• מדידת זמנים :ג'וש פרישפלס
לפרטים נוספים:
ארז שלו054-7717390 ,
Shalev.erez@gmail.com
בקרו אותנוhttp://nivut.org.il/clubs/technion/ :

מרחק אופטימלי זמן מנצח משוער
 70דקות
 17.0ק"מ
22.3
26.6

85
95

מועדון ניווט טכניון – כרמל

בקרו אותנוhttp://nivut.org.il/clubs/technion/ :

