שבת 26.5.18

תושבי רמות מנשה ,המועצה האזורית מגידו
וקבוצת "בשביל האיילה" מזמינים אתכם למרתון
אופני הרים ברמות מנשה
תיאור המסלול:
•

מסלול מהנה ,זורם ,חוויתי ומאתגר בתוואי שטח מגוון באחד האזורים היפים בארץ .זינוק מתגלגל
מאזור חדר האוכל של הקיבוץ וירידה לכיוון נחל שלף ,חצייה מרעננת של הנחל ורכיבה בשבילים
לבנים מערבה לכיוון בת שלמה ,טיפוס בדרך נוף הר חורשן עם נוף מהמם לזיכרון יעקב ,רכיבה בכמה
מהסינגלים המשובחים והזורמים של ההר ,גלישה מהירה לעמיקם ועלייה חזרה דרך אחת מפינות
החמד היפות של רמות מנשה" ,עין מחוללים" .אורך הקפה כ 33-ק"מ עם טיפוס מצטבר של כ600 -
מ'.

•

מסלול עממי למשפחות ולילדים מעל גיל  9באורך של כ 9 -ק"מ

•

מסלול עממי אתגרי באורך של כ 33-ק"מ לרוכבים מנוסים מגיל  15ומעלה

•

מסלול תחרותי לילדים באורך של כ 11 -ק"מ

•

מסלול תחרותי לאפרוחים וקטקטים באורך של כ 9 -ק"מ

•

מסלול תחרותי לרוכבים מנוסים באורך  33ק"מ להקפה

•

המסלול יהיה מסומן שילדית החל מיום ד'23.5.18 ,

אזור הכינוס :בדשא ליד חדר האוכל ברמות מנשה
חנייה :בחניון מסומן ועל פי הוראת הסדרנים
חימום :על מסלולים חלופיים ,אין לרכוב על מסלול התחרות ביום התחרות
קטגוריות ,מקצים וזינוקים :הרישום למקצה וקטגוריה לפי רישום החברות באיגוד .הגילאים נקבעים על
פי שנת הלידה .על כל הרוכבים במקצה התחרותי להציג אישור ביטוח ע"פ חוק הספורט וכן אישור בדיקה
רפואית ממכון לרפואת ספורט מאושר המעיד על כך שהם כשירים להשתתף בתחרויות ספורט על פי חוק
הספורט .את אישור הביטוח והאישור הרפואי יש לשלוח לפקס מס'  03-7606705או
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למייל  homecheckin@znook.co.ilלפני התחרות .רוכב/ת שלא ישלחו אישורים אלו לא יורשו לזנק
למקצים התחרותיים ויועברו למקצה עממי אתגרי  33ק"מ.
מקצה עממי ומקצה עממי אתגרי פתוח לרוכבים שרוצים לקחת חלק בהפנינג ,באווירת התחרות
ולהתנסות ברכיבה בשבילים מסומנים.
תקנון :התחרות תתנהל עפ"י תקנון התחרויות של איגוד האופניים לשנת  ,2018התקנון מופיע באתר
האיגודwww.israelcycling.org.il :

שעת
זינוק
7:30

מקצה
מרתון מלא  66ק"מ
( 2הקפות)
הגבלת זמן יציאה
להקפה שנייה2:30 :
שעות לאחר הזינוק

7:45

חצי מרתון  33 -ק"מ
(הקפה אחת)

7:55

חצי מרתון  33 -ק"מ
זינוק נשים -רכבת
ניצחת!
עממי אתגרי – 33
ק"מ (הקפה אחת)

8:10

מקצה ילדים – 11
ק"מ
מקצה נערים ספורט
–  11ק"מ
רכבת ניצחת – 11
ק"מ
מקצה טנדם – 22
ק"מ
מקצה אפרוחים
וקטקטים 9 -ק"מ

9:45

מקצה עממי משפחות
–  9ק"מ

קטגוריה
עילית גברים/נשים 19-29
גברים/נשים ( ,30-39 , 19-29
)+50 ,40-49

חברי איגוד האופניים
בלבד
רמה  1ו ,2-חברי איגוד
האופניים .תוצאות לפי
קטגוריות גיל
חברי איגוד האופניים

פתוח גברים/נשים +19

בהצגת אישור ארגומטריה
וביטוח לפי חוק הספורט

גברים/נשים (,30-39 ,17-29
)+60 ,50-59 ,40-49

רמה  2ו ,3-חברי איגוד
האופניים .תוצאות לפי
קטגוריות גיל
חברי איגוד האופניים

ג'וניורס בנות

חברי איגוד האופניים

פתוח גברים/נשים +19

בהצגת אישור ארגומטריה
וביטוח לפי חוק הספורט

נשים +15

חברות איגוד האופניים בלבד

מגיל  15ומעלה

ללא מדידת זמנים

ילדים/ות 13-14

חברי איגוד האופניים בלבד

נערים ספורט 15-16

חברי איגוד האופניים בלבד

נשים +15

חברות איגוד האופניים בלבד

פתוח גברים/נשים +19

בהצגת אישור ארגומטריה
וביטוח לפי חוק הספורט

קטקטים/יות 9-10
אפרוחים/יות 11-12

חברי איגוד האופניים בלבד

מגיל  9ומעלה

ללא מדידת זמנים

ג'וניורס בנים

קדטים/קדטיות

8:00

8:10
8:11
8:12
8:20

הערות
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נקודת מים וסיוע טכני :נקודת מים באזור הזינוק ובאזור ק"מ  .20נקודת סיוע טכני באזור הזינוק .מומלץ
לכל משתתף להצטייד בטלפון נייד.
מועדי טקס סיום וחלוקת גביעים ופרסים :גביעים/מדליות לכל  3ראשונים בקטגוריה .מתחרים במקצה
הפתוח ידורגו בהתאם למיקומם במקצה .טקס סיום בשעה 11:30
הרשמה :באתר זינוק  www.znook.co.ilעד ליום ג'  22.5.18בשעה 23:59
הרשמה למקצים התחרותיים לרוכבים/ות שאינם חברי איגוד מחייבת הצגת אישור ביטוח ע"פ חוק
הספורט וכן אישור בדיקה רפואית ממכון לרפואת ספורט מאושר המעיד על כך שהוא כשיר להשתתף
בתחרויות ספורט על פי חוק הספורט .את אישור הביטוח והאישור הרפואי יש לשלוח לפקס מס' 03-
 7606705או למייל  homecheckin@znook.co.ilלפני התחרות .רוכב/ת שלא ישלחו אישורים אלו לא
יורשו לזנק למקצים התחרותיים ויועברו למקצה עממי אתגרי  33ק"מ.
עלויות:

מקצה

עלות בהרשמה מוקדמת עד
 19.5.18ב23:59-

עלות בהרשמה מאוחרת החל
מ20.5.18-

תחרותי חברי איגוד
תחרותי לא חברי איגוד

 120ש"ח
 170ש"ח ( ₪ 100 +פיקדון
להשכרת צ'יפ*)
 120ש"ח
 50ש"ח

 150ש"ח
 ₪ 100 +( ₪ 200פיקדון להשכרת
צ'יפ*)
 150ש"ח
 80ש"ח

 100ש"ח
 80ש"ח
 100ש"ח

 110ש"ח
 110ש"ח
 110ש"ח

עממי אתגרי
עממי משפחות ,רכבת ניצחת,
נשים רמה  3חברות איגוד
האופניים
ילדים
אפרוחים קטקטים
חיילים בסדיר

* על רוכבים ששוכרים צ'יפ להפקיד בעת ההשכרה  100ש"ח שיוחזרו בסיום הרכיבה .במידה של אובדן
הצ'יפ ,יחויבו בעלותו 250 ,ש"ח.
מידות חולצות משתתף מובטחות לנרשמים עד  10.5.18בחצות ,לנרשמים מאוחר יותר יחולקו מידות
חולצות לפי המלאי
ביטול הרשמה :במקרה של ביטול הרשמה של משתתף ,יוחזר למשתתף סכום הרישום בניכוי עמלת ביטול
 .₪ 20ביטול ההרשמה יתאפשר עד מועד סיום ההרשמה ,לאחר מכן לא ניתן לבטל הרשמה והכסף לא
יוחזר
בעלי תפקידים:
מארגן :אגודה שיתופית חקלאית רמות מנשה
מנהלת המרוץ :הדס וייס 054-3330332
מנהל המרוץ/מסלול :יוני רייש 052-8239252
ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים
נותני חסות:
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כתב הצהרה והתחייבות
אני הח"מ ___________  ,ת.ז____________ .
מאשר ,מצהיר ומתחייב כדלקמן:
.1

פניתי לאגודה שיתופית חקלאית רמות מנשה (להלן" :מארגני התחרות") בבקשה להשתתף בתחרות האופניים
"מרוץ איילה – רמות מנשה" .המתקיים בתאריך  26.5.18 -מארגני התחרות הסכימו שאשתתף כפוף לתנאים
המפורטים בסעיפים הבאים.

.2

בי ררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול התחרות לרבות הסיכונים והנזקים
שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן קיבלתי הסברים ממארגני התחרות ,וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על
אופניים היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למ שתתפים בה וגם לי נזק ,לרבות נזקי גוף ,פציעה ואף מוות .אני
דואג/ת לבטח עצמי באופן עצמאי בכיסויים המתאימים התקפים לכל שנת  2018ומתחייב להודיע אם חל שינוי
ו/או ביטול בביטוחים.

.3

בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים ,אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון
ובוחר/ת להשתתף בתחרות ,למרות הסיכונים.

.4

אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום ,לרבות נזק גופני ,פציעה,
מוות ו/או נזק לרכוש (להלן" :הנזק").

.5

הנני מוותר/ת ,ויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני התחרות
ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים בתחרות ו/או מנהלים בתחרות ו/או שלוחי
התחרות (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן" :מארגני התחרות").

.6

הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו
יחויבו בקשר לכל נזק ,כהגדרתו לעיל ,שייגרם לי .את התחייבותי זו אקיים תוך  7ימים מיום התשלום ע"י
מארגני התחרות ו/או מי מהם או מיום חיובם ,המועד המוקדם מבין השניים.

.7

הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת להודיע למארגני התחרות
על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי .כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בתחרות כאשר לא אהיה כשיר/ה
לחלוטין לרכב על אופניים ,לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול ,סמים או השפעה מפריעה אחרת.

.8

מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני  ,במהלך ואחרי האירוע לצורכי
פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של התמונות

 .9אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי בדיקה רפואית תקינה ותקפה ליום המרוץ.
. 10אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט ליום
התחרות .
.11

בעצם יציאתי לרכיבה ,הריני מצהיר כי קראתי ,הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

 .12נרשם מתחת לגיל  18עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס (שם ,ת.ז ,.חתימה) ולסמן
כי הם מאשרים לבנם\בתם להשתתף בתחרות:

שם החותם __________ ת.ז ___________ .חתימה ___________

למשתתפים מתחת לגיל :18
אני ,ההורה/אפוטרופוס של ___________(שם המשתתף) מאשר לבני/ביתי להשתתף במרוץ איילה רמות מנשה
שם החותם __________ ת.ז ___________ .חתימה ___________
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תצ"א של אזור הכינוס ומפה של מסלול המרוץ התחרותי
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