משט עממי ע"ש חיים הרצוג
מרינה הרצליה 32 ,באוקטובר 3122

הוראות המשט
.1

המשט מאורגן ע"י החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה והמרינה בהרצליה.

.2

יו"ר ועדת המשט – אלון סמברג ,טל.057-7285028 .
מנהל המשט – יורם שרת ,טל.050-5303384 .

.3

המשט עממי ,ואינו תחרותי ,ופתוח לכל סוגי הספינות – מנועיות ומפרשיות.

.4

ההוראות הבינלאומיות למניעת התנגשויות בים  1972יחולו לכל משך המשט.

.5

הרשמה באתר מרינה הרצליה http://www.herzliya-marina.co.il
ההרשמה ללא תשלום.

.6

קשר – ערוץ .77 VHF

.7

דגלים
כל הסירות המשתתפות במשט מתבקשות להניף את דגל המשט ,אשר יימסר להן בהרשמה.
סירות הנהלת המשט יזוהו ע"י דגל כתום שיונף מעל לדגל המשט.

.8

תאום הגעה ועגינה במרינה עם מנהל המרינה ,מר אמיר צינדר ,בטל 09-9565591

.9

לוח זמנים
התכנסות עם כיבוד קל ,הרשמה סופית ,חלוקת חולצות ,דף תולדות הרצוג וכתב חידה
09:30
תדריך למשט
10:00
הזנקה בים
11:00
סיום המשט
13:00
הגשת פתרון כתב החידה
13:30
ארוחה צהריים ,ברכות ,תודות ,חלוקת פרסים
14:00
יציאה חגיגית לים של ילדי בני הרצליה
14:30

 .10יציאה לים
יציאה חופשית לאחר התדריך .נא לשמור על סדר ביציאה ,ולהישמע להוראות סירת פיקוח
שתימצא ליד פתח המרינה.
 .11הזנקה
קו הזינוק יימצא בין הכבאית של המרינה מצד ימין וספינה מנועית של צופי ים מצד שמאל.
הזינוק מכיוון דרום לכיוון צפון.
אין לחצות את הקו לפני אות הזינוק (צפירה וזרנוק מים) שינתן בשעה .11:00
חובה לחצות את הקו על מנת להתחיל במסלול.

הקו יוסר  5דקות לאחר אות הזינוק ,ואז הכניסה למסלול תהיה חופשית.
דחייה במתן אות הזינוק תימסר בקשר.
 .21המסלול ושיטת המשט


המסלול הינו שיט בין מוצפים.



מצוף מס'  1יונח כמייל אחד מצפון למרינה ,במרחק של כ -מהחוף .יש לעבור בין מצוף זה
והחוף.



מצוף מס'  2יונח מול אפולוניה (כמייל מצפון למרינה .אפולוניה מצאת כ -מצפון למסגד
סידנא עלי .יש להקיפו על דופן שמאל (נגד כיוון השעון).



מצוף מס'  3יונח כ ---מדרום למרינה .יש להקיפו על דופן שמאל.



בזמן השיט מהזינוק ועד למצוף מס'  ,1הסירות מתבקשות להשתמש בצופרים ,במשרוקיות
וכל אמצעי קולי אחר שברשותן ,וכן באמצעים פירוטכניים במידת האפשר ,וזאת לציון חנוכת
הטיילת ע"ש הרצוג שתתבצע באותו זמן.



סירות הנהלת משט אשר יימצאו ליד מצופים  2ו 3-ימסרו לסירות המשתתפות דפים עם
מספרי המצופים ,לאישור שהקיפו אותם .סירות אלה וסירות אחרות של הנהלת המשט
עשויות לחלק "הפתעות" לסירות המשתתפות

 .21חזרה למרינה


סירות העוגנות דרך קבע במרינה הרצליה יחזרו למקומן הרגיל.



סירות אורחות ייקשרו בין רציף  Aלרציף  .Bאין להיקשר ליד בניין המנהלה



כל סירה משתתפת תמסור את הדפים הממוספרים ואת פתרון כתב החידה בשולחן
המזכירות שברחבת בניין המנהלה.



סירה שהשלימה את איסוף כל הדפים ופתרה נכון את כתב החידה תקבל חידה נוספת תוך
ציון שעת מתן החידה.



במסירת פתרון נכון לחידה האחרונה ,תירשם שעת ההחזרה.

 .21פרסים


פרסים לפי קבוצות (מנועית/תחרותית/לא-תחרותית) וזמן פתרון החידה האחרונה.



פרסים יינתנו למקומות_____ בכל קבוצה.



פרסים נוספים יינתנו בהגרלה בין הסירות השתתפות.

 .15החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה ,המרינה בהרצליה ,וכל מי מעובדיהם ו/או חבריהם
או/או מי מנותני החסויות ו/או כל אדם או גוף העוזרים על ידם לא יהיו אחראים בצורה כלשהי
לפגיעה גופנית כלשהי ו/או לנזק כלשהו לרכוש ו/או לגוף ו/או לכל אובדן או אי נוחות לכל השיט או
למשתתפים לפני ,בזמן או אחרי המשט ו/או בקשר כלשהו למשט ,או כתוצאה מהחלטותיהם,
פעולותיהם או אי-פעולותיהם .על כל משתף לבטח את עצמו באופן אישי ועל חשבונו .כל אחריות
לפגיעה ו/או נזק כלשהו תהיה על המשתתף ואו כל אדם שייקח חלק כלשהו במשט.
 .16על כל סירה לשאת ביטוח צד ג' .............

 .17במקרה של מזג אוויר שאינו מאפשר קיום המשט ,הוא יידחה ליום שישי הבא 4 ,בנובמבר .2011
נותני חסויות למשט :אטלנטיס מרין ,שיא גל ,תלתנית ,תשוט.
סיוע בניהול המשט :בני הרצליה.
בהצלחה ושיוט מהנה!
יורם שרת  -מנהל המשט
אלון סמברג  -יו"ר ועדת המשט
המסלול (מיקומי המצופים והמרחקים משוערים)

