אליפות ישראל בסיקלוקרוס  – CXדצמבר 2017
טיילת ראש-העין ,יום שישי  ,29/12/2017בארגון מועדון CSC
המרוץ נערך בשיתוף עירית ראש-העין ואיגוד האופניים בישראל
מועדון  ,CSCעיריית ראש-העין ואיגוד האופניים שמחים להזמין אתכם לאליפות ישראל בסיקלוקרוס אשר
תיערך בראש העין.
המסלול מורכב משבילי אספלט ,דשא ,גרמי מדרגות ,מכשולים המצריכים ירידה מהאופניים ועוד הפתעות
קטגוריות הגיל במרוץ יהיו לפי קטגוריות הגיל של .2017
החלוקה למקצים וקטגוריות יהיו עפ"י ההגדרות בענף אופני הרים.
חולצות אלוף ישראל יחולקו רק למנצחים במקצי אופני הסיקלוקרוס ובקטגוריות הבאות (קדטים/ות ,ג'וניורס
בנים/בנות/בוגרים/ות רמה  ,1.2.3עילית נשים/גברים).
זינוקים  +מסלול:
ראו מפה בסוף התקנון.
הקפות
קטגוריה
אופני סיקלוקרוס  /כביש
עילית גברים +19
ג'וניורס גברים
רמה 1
עילית נשים +19
ג'וניורס נשים
רמה 2
קדטים
קדטיות
רמה 3
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זינוק
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אופני הרים
קדטים
ילדים
ספורט 15-16
קדטיות
ילדות
אפרוחים
אפרוחיות
קטקטים/קטקטיות
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בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים )ראשון מסיים כולם מסיימים(
מספר הקפות מדויק יועבר בתדרוך על קו הזינוק.
ייתכנו איחודי מקצים.
יש לרכב עם צ'יפ מדידה בתוקף  +מספר גב  +מספרי כתף (מספרי הכתף יונפקו בעמדת ההרשמה)

הרשמה:
הרשמה מוקדמת
באתר תאוצה עד יום שלישי 26/12 ,בשעה .22:00
התשלום באתר.
אין הרשמה ביום האירוע.
ביום המרוץ יש להציג כרטיס חבר איגוד אישי ,ולחתום על טופס החתימות בעמדת המזכירות.
מי שאינו חבר איגוד יכול להשתתף במרוץ לאחר שנרשם מראש ,שלח את אישורי הבדיקה הרפואית והביטוח
מראש ,וביום המרוץ חתם על טופס החתימות ,ושילם דמי השתתפות



חברי איגוד תחרותיים בכל הקטגוריות – ₪ 50
אפרוחים/קטקטים – ₪ 30
רוכבים שאינם חברי איגוד האופניים – ₪ 75
השכרת שבב מדידה ומספרי רוכב  ₪ 50שישולמו במקום (יש להפקיד במזכירות התחרות
בעת קבלת מעטפת המשתתף  ₪ 100במזומן שיוחזרו עם החזרת השבב והמספרים).
בדיקה ארגומטרית וביטוח בתוקף יש לשלוח למארגנים ()cscluboffice@gmail.com
ללא הצגת בדיקה ארגומטריה וביטוח על פי חוק הספורט לא ניתן להתחרות

פרסים:
מדליות לזוכים בשלושה המקומות הראשונים בכל קטגוריה.
הכרת המסלול:המסלול יהיה מסומן ביום התחרות ניתן לבצע הכרת מסלול עד 12:30
לפרטים נוספים ניתן לפנות לליאור שרר 054-2493421
תקנון התחרות:
התחרות תנוהל על פי תקנון התחרויות של איגוד האופניים בישראל ,תקנון ה UCI -ותקנון זה.
יש לעיין בתקנונים באתר האיגוד /http://www.israelcycling.org.il
לאיגוד ולמארגנים שמורה הזכות לשינויים ט.ל.ח
בעלי תפקידים:
מארגן :מועדון CSC
מנהל המרוץ :ליאור שרר
מנהל המסלול :גיא דביר
שופט ראשי :ירדן גזית
מודדי זמנים :הלל פולק ,אמיר טנצר

מסלול

:הגעה לתחרות
" "פרש קיטשן – ראש העיןWAZE -רישמו ב
https://www.waze.com/he/livemap?zoom=17&lat=32.09793&lon=34.95941

