רוגיין נחל ציפורי ,אביב  – 22דבר המתכנן

שטח הניווט הוא מעל  80קמ"ר ותיחומו מופיע בדף האירוע .חובה לקרוא את דף האירוע ולהתייחס
לכל היבטי הבטיחות בעדיפות ראשונה.
המעברים מתחת הכבישים הראשיים והמעברים העיליים מעל נחל ציפורי יהוו שיקול מרכזי בבחירות
ציר הניווט .המעברים עליהם יסומנו ,ואף קבענו תחנה באחד המעברים האלה במטרה להקל עליכם
לבחור בצורה בטיחותית )ולהתפנק בסחלב טעים להפליא במחיר .(� ₪ 10
מעברים חוקיים מתחת לכביש  ,77מדרום לצפון :מול אלוני אבא .מול בית לחם הגלילית ,מחלף
זרזיר )מנהרה למדרכה צרה( ,נחל ציפורי ,מחלף המוביל.
מעברים חוקיים מתחת לכביש  ,79ממערב למזרח :בין מחלף המוביל לסוללים ,מחלף הסוללים,
מצפון לעיקול נחל ציפורי )מקום בו הנחל מאד קרוב לכביש( ,מחלף ציפורי החדש.
נחל ציפורי היה מלא ועם זרימות חזקות במיוחד במהלך החורף הזה ,ולאחר הגשמים כשבוע לקראת
התחרות הזרימות התחזקו מחדש .אנא הקפידו על חציית הנחל רק במקומות מוסדרים.
מים :לרוב ,בבתי עלמין יהודיים וסביב מגרשי ספורט ניתן למצוא ברזי מים לשימוש הציבור .ניתן
ומומלץ להיעזר בהם כל אימת שאתם עוברים בקרבתם ,וכמובן להקפיד לסגור את הברזים.
העבירות של השטח היא סבירה ,גם במקומות שאינם מסומנים בשביל.
כינוס
במגרש הכדורסל של אלון הגליל .ניתן יהיה להשאיר ציוד ובגדים במועדון של הישוב ,שם גם תוכלו
למצוא שירותים .תודה ליישוב על שהסכים לארח אותנו – וכולנו נקפיד לכבד את מנוחת השבת של
התושבים .חנו בהתאם להוראות ,שימרו על שקט וכולי.
התחנות
ניקוד התחנה הוא על פי ספרת העשרות שלה.
תחנה  24שווה  2נקודות.
תחנה  42שווה  4נקודות.
קנס על איחור יעודכן בדף האירוע יומיים לפני התחרות.
בתחנות סרט צהוב ועליו כיתוב "רוגיין  ."22אין תחנה? נא צלמו את המקום ,עדכנו אותנו מיד
טלפונית והציגו תמונה למארגנים בסיום.
המפה
קווי גובה 10 :מ'
קנ"מ הדפסה יעודכן לקראת האירוע )ככל הנראה .(1:20,000
המפה מבוססת על מיפויים קודמים ,עם עדכון שבוצע לקראת האירוע על ידי עזרא ברקאי ודוידי
סגל .בחלק מהמקומות שלא עודכנו קיימים שינויים באלמנטים של תכסית ,ולכן מומלץ בראש
וראשונה להסתמך על הטופוגרפיה ככלי העיקרי בתכנון ציר ההתקדמות.
הטופוגרפיה של השטח מתונה למדי סביב כביש  ,77והופכת לגבעית/הררית בשוליים המערביים
והמזרחיים.
רשת שבילים ענפה בכל השטח .כמובן שלא כל מה שקיים בשטח יכול להיות מסומן על מפה של
שטח כה גדול מטעמי קריאות.

גדרות לא סומנו כלל מטעמי קריאות .אם פתחתם אז אנא הקפידו לסגור אחריכם שערים בגדר.
סימן של שטח פתוח יכול גם להצביע על שדות ,וכמובן שחצייתם אסורה בתכלית האיסור .מותר לנוע
בשוליהם ,כמו גם בשולי מטעים ,גם אם לא מסומן במפה שביל – לרוב יש סביב שטחים אלה דרכים
חקלאיות.
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