טור ערד הבינלאומי ה12-
במסגרת פסטיבל גראן פונדו ערד ים המלח הבינלאומי ה6-
 23-24במרץ 2018
עיריית ערד ,המועצה האזורית תמר ים המלח ,משרד התרבות והספורט ,משרד התיירות ,גראן פונדו ישראל,
איגוד האופניים בישראל וקבוצת  Israel Cycling Academyמזמינים אתכם לטור ערד הבינלאומי ה 12-אשר יתקיים
במסגרת פסטיבל גראן פונדו ערד ים המלח הבינלאומי ה .6 -המירוץ יתקיים בימים שישי ושבת  23-24במרץ .2018
במסגרת האירוע יתקיימו מספר תחרויות:
●
●
●
●
●

מרוץ קטעים דו-יומי ותלת-שלבי לקבוצות עילית ,ג'וניורס בנים ורמה  1באיגוד האופניים
מרוץ קטעים דו-יומי ותלת-שלבי לרוכבי ורוכבות רמה  ,3 ,2 ,1קדטים/ות ,ג'וניורס בנות ועילית נשים
מקצה לרוכבי טנדם (יתחרו בקטעים 1ב' ו (2-
גראן פונדו חד יומי (תחרותי ולא תחרותי) לרוכבים בכל הרמות (מגיל  17ומעלה ,תקנון נפרד באתר האירוע)
תחרות "מלך ומלכת העקרבים" - KOM/QOM

התחרויות יתקיימו בהתאם לתקנוני ה UCI-ואיגוד האופניים

1

תוכן עניינים

2
3

לוח זמנים:

4

מסלולים:

5

תקנון מרוץ קטעים לקבוצות עילית גברים ,נוער בנים ומסטרס פרו

9

תקנון המקצה הלאומי לרוכבי/ות ספורט ,לוחמי סופ"ש וקדטים/ות

12

בעלי תפקידים:

14

מנצחי עבר:

15

הרשמה

2

הרשמה
על כל רוכב להירשם באופן אישי באתר האירוע בהתאם למחירים וללוחות הזמנים המופיעים באתר:
www.granfondo-deadsea.com
מנהלי קבוצות עילית גברים/ג'וניורס בנים/רמה  1ישלחו בנוסף להרשמה האישית גם טופס הרשמה קבוצתי אשר
יישלח לקבוצות בהמשך .את הטופס יש לשלוח לynoviks@gmail.com -עד ה 13-במרץ .ניתן להחליף רוכבים
בקבוצה עד יום שלישי ה 20-במרץ.

3

לוח זמנים:
יום
שישי
23.3

שעה

אירוע

6:30

ישיבת מנהלי קבוצות

7:00

ישיבת שופטים

8:00-9:15

קטע 1א קריטריום קבוצות עילית
גברים

09:30-10:15

קריטריום ילדים ואופני וינטייג'

09:45

חלוקת פרסים מקצה עילית

10:45-11:30

קריטריום רמה  2ו/3-קדטים/נשים

11:45
14:00
14:15
16:15
16:20
16:0019:00
20:00
20:30
06:15
07:00
07:05
07:10
שבת
24.3

09:30
10:45
11:00
15:00
15:00

חלוקת פרסים מקצה רמה  2ו-
/3קדטים/נשים
התייצבות במצפור לירידה למצדה
ירידה מנהלתית למצדה מערב
זינוק עלית
זינוק רמה  2ו/3-קדטים/נשים
חלוקת ערכות משתתף

מיקום
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר ערד
מצפור ערד
כביש 3199
גן לאומי מצדה מערב
גן לאומי מצדה מערב
מתחם ארומה בעין
בוקק  -ים המלח
מלון ענבר ,ערד

טקס חלוקת פרסים קטע 1ב
2018 - The year of the Giro
מלון ענבר ,ערד
by Israel Cycling Academy
פתיחת אזור הזנקה
מתחם ארומה בעין
זינוק קטע  2קבוצות עילית גברים
בוקק  -ים המלח
זינוק גראן פונדו תחרותי  +רמה 2
ו/ 3-קדטים/נשים (מזנקים ביחד)
מתחם ארומה בעין
זינוק גראן פונדו לא תחרותי
בוקק  -ים המלח
צומת הערבה
מגבלת זמן
 3ק"מ מדרום לצומת
הגעה משוערת רוכב ראשון
חתרורים
צומת עין חצבה עיר
מגבלת זמן
אובות
אמפי דשא מאחורי
טקס סיום
ארומה עין בוקק
 3ק"מ מדרום לצומת
מגבלת זמן
חתרורים

4

מסלולים:
קטע 1א :קריטריום על שם איתמר אליה
יום שישי 23 ,במרץ  -זינוק מרחוב ירושלים פינת רחוב הקנאים ,ערד (ליד הקניון)
 - 8:00זינוק קבוצות עילית
 28הקפות של  1.7ק"מ =  47.6ק"מ

 10:45זינוק מסטרס  /קדטים  /נשים
 20הקפות של  1.7ק"מ =  34ק"מ
מפה וגרף גבהים:

5

קטע 1ב :מצדה ערד
שישי 23 ,במרץ ,זינוק מחניון מערבי מצדה כביש ( 3199סמוך לשער מצדה) הגעה לנקודת הזינוק ברכיבה מנהלתית
בלבד ,יציאה מהמצפור בשעה 14:15
 16:15זינוק קבוצות עילית
 16:20זינוק רמה  2ו / 3-קדטים  /נשים  /טנדם
 19.5ק"מ

6

סיום הקטע ברחוב צור כ 200-מטרים לפני צומת  Tסוף כביש :3199

קטע  2עין בוקק – מעלה עקרבים – עין בוקק  156ק"מ (מקטע תחרותי  125ק"מ)
על כל הרוכבים לרכוב את המרחק המלא ( 155ק"מ)
זינוק :ארומה עין בוקק
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קטע  2יום שבת עין בוקק – ערד
מסלול
זינוק מלונות ים המלח עין בוקק
כביש פנימי עד כביש  – 90שמאלה
כביש  – 90שמאלה (צומת זהר )1
מפעלי כי"ל
כניסה למושב נאות הכיכר
כביש  -90שמאלה (צומת הערבה )2
חניון דרך הערבה כביש 90
כביש  – 90עד כביש  227ימינה (צומת עין חצבה )3
כביש  – 227ימינה (למעלה עקרבים) תחילת מדידה "מלך/מלכת
העקרבים"
אנדרטת בוני הכביש כביש  227סיום קדטים ,סיום מדידה "מלך/מלכת
העקרבים"
כביש  – 227שמאלה (על כביש  - 227שלט לבאר שבע)
כביש  – 227מעבר רכבת
כביש  – 227עד כביש  206ימינה (לכיוון דימונה )4
כביש  – 206מעבר רכבת
ק"מ  ,26נחל ממשית כביש 206
כביש  – 206עד כביש  25ימינה (צומת רותם )5
כביש  – 25עד כביש  258שמאלה (צומת צפית )6
סיום מקטע תחרותי
כביש  – 258עד כביש  31ימינה (צומת חתרורים )7
צומת זוהר שמאלה
ימינה לכביש המלונות
סיום ארומה עין בוקק

ק"מ
מהזינוק
0
0.4
7.8
25
28
32.3
47.5
54.4

ק"מ
לסיום
156
155.6
148.2
131
128
123.7
108.5
101.6

זמן 35
קמ"ש
07:00
07:07
07:13
07:48
07:53
07:55
08:21
08:33

66.3

89.7

08:53

73.8

82.2

09:06

76.8
85.7
87.3
90.5
93.9
96.8
107.1
126.3
129.3
147
149.3
156

79.2
70.3
68.7
65.5
62.1
59.2
48.9
29.7
26.7
9
6.7
0

09:11
09:26
09:29
09:35
09:40
09:45
10:04
10:36
10:41
10:43
10:55
10:56

המסלולים אינם סופיים עד לקבלת אישור ממשטרת ישראל .ט.ל.ח למארגן שמורה הזכות לשינויים
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תקנון מרוץ קטעים לקבוצות עילית גברים ,נוער בנים ובוגרים רמה 1
 .1מארגן
טור ערד הבינלאומי ה ,12-מאורגן על ידי איגוד האופניים בישראל וגראן פונדו ישראל תחת תקנות ה UCI-ואיגוד
האופניים בישראל .הוא יתקיים בתאריכים  23-24במרץ 2018
 .2סוג האירוע
האירוע פתוח לרוכבים הרשומים באיגוד האופניים או באיגוד לאומי אחר החבר ב UCI-בקטגוריות עילית גברים ,גברים
מתחת לגיל  ,23נוער בנים ובוגרים רמה  .1האירוע הוא חלק מלוח התחרויות של איגוד האופניים בישראל וכולל דירוג
ברמה 1
 .3השתתפות
בהתאם לתקנון ה ,UCI-האירוע פתוח למועדונים ,נבחרות אזוריות ,נבחרות לאומיות ,קבוצות קונטיננטל ישראליות
וקבוצות מעורבות .מינימום  4רוכבים בקבוצה ,מקסימום  6רוכבים בקבוצה.
 .4מטה המירוץ
מטה המירוץ יהיה במלון ענבר ,ערד
ישיבת מנהלי הקבוצות בנוכחות מנהל התחרות וצוות השופטים תתקיים ביום שישי בשעה  6:30סמוך לקו הזינוק של
הקריטריום (קטע 1א)
 .5רדיו טור
מידע על המירוץ יועבר במכשירים סלולאריים שיחולקו למנהלי הקבוצה בעת הצגת רישיונות הרוכבים
 .6חוק  3ק"מ
סעיפים  2.6.027ו( 2.0.028-חוק  3ק"מ) לא יחולו בסיום קטע 1ב מצדה ערד .בקטע 1א קריטריום ,החוק יחול
בהקפה האחרונה בלבד
 .7חלוקת שתייה
בקטע  2חלוקת שתייה מרכבי הקבוצות מותרת החל מהק"מ ה ( 55 -צומת עיר אובות) ועד  20ק"מ לסיום .אין אזור
חלוקת שתייה .אסורה חלוקת שתייה בקטעים 1א ו1-ב
 .8בונוסים
לא יוענקו בונוסים
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 .9מגבלת זמן
מגבלת הזמן בקטע  2הנה  20%מזמן המנצח .בקטע 1א ו1-ב אין מגבלת זמן

 .10דירוגים
המירוץ יכלול את הדירוגים הבאים:
דירוג כללי אישי על פי זמן
דירוג קבוצתי כללי על פי זמן :הדירוג הקבוצתי יחושב על בסיס סכום הזמנים של שלושת הרוכבים הטובים ביותר מכל
קבוצה בכל קטע
דירוג נוער
דירוג הנוער יבוסס על הדירוג הכללי האישי לפי זמן לרוכבים מתחת לגיל ( 19רוכבים שנולדו בשנת )2000-2001
דירוג בוגרים רמה 1
דירוג בוגרים רמה  1יבוסס על הדירוג הכללי האישי לפי זמן לרוכבים הרשומים באיגוד במקצה בוגרים רמה 1
ולרוכבים זרים בקטגוריית מסטרס
 .11פרסים/מדליות
יחולקו גביעים/מדליות ל 3-הראשונים בכל קטע ,ל 3-הראשונים בדירוג הכללי האישי הסופי ,לרוכבי  3הקבוצות
הראשונות בדירוג הקבוצתי הכללי הסופי ,ול 3-הראשונים בדירוג הנוער ובדירוג בוגרים רמה  1הסופי
חולצות יחולקו למוביל בדירוג האישי הכללי
 .12תחרות "מלך ומלכת העקרבים" בחסות " – "Israel Cycling Academyתתקיים מדידת זמנים במתכונת
 KOM/QOMמהפנייה ימינה למעלה עקרבים (ק"מ  66.3מהזינוק) אשר תסתיים באנדרטת "חיל ההנדסה" ( 73.8ק"מ
מהזינוק) ,שלושת הרוכבים ושלוש הרוכבות עם הזמן הטוב ביותר מבין כלל המשתתפים בכל המקצים התחרותיים
באירוע יזכו בפרס .אין חלוקה לקטגוריות גיל או מקצים.
 .13אנטי דופינג
תקנון ה UCI-והועדה הישראלית למניעת סמים בספורט יחולו על המירוץ .בדיקות סמים ייערכו במטה המירוץ.
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 .14טקסים
על הרוכבים הבאים להופיע לטקסי חלוקת הפרסים:
שלושת הרוכבים הראשונים בכל קטע והמוביל בדירוג הכללי האישי.
בטקס הסיום של המירוץ ביום שבת ה 24-במרץ  ,2018על הרוכבים הבאים להיות נוכחים :שלושת הרוכבים
הראשונים בקטע  ,2שלושת הראשונים בדירוגים הבאים :דירוג אישי כללי ,דירוג נוער ,דירוג בוגרים רמה  ,1כל
הרוכבים של שלושת הקבוצות הראשונות בדירוג הקבוצתי הכללי.
פירוט מיקום וזמני טקסים:
קטע
קטע 1א קריטריום

תאריך
23.3

קטע 1ב
קטע  + 2גראן פונדו טקס
סיום

23.3
24.3

שעה
 15דקות לאחר זינוק
המקצה הבא
20:00
15:00

מיקום
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר
מלון ענבר ,ערד
אמפי דשא מאחורי ארומה
עין בוקק

 .15עונשים
טבלות העונשים של ה UCI-ואיגוד האופניים בישראל יחולו
 .16קריטריום
"הקפת חסד" תינתן לרוכבים עם תקלות טכניות .רוכבים עם תקלות טכניות יגיעו לנקודת הסיוע הטכני כמאה מטרים
לפני קו הזינוק/סיום ,יתקנו את התקלה ויוחזרו על ידי שופט לדבוקה בה רכבו לפני התקלה מבלי שתיספר להם הקפה
פחות .הקפת חסד לא תינתן במהלך  3ההקפות האחרונות .לא תינתן יותר מהקפת חסד אחת לרוכב
רוכבים שייעקפו בהקפה יורדו מהמירוץ (יוצאו מהדירוג הכללי) ,אך יוכלו לזנק לקטע הבא .הם יקבלו קנס זמן של
עשרים שניות עבור כל הקפה חסרה (שיתווסף לזמן של הרוכב האחרון שיסיים את המרחק המלא)
 .17מדידת זמנים
מדידת זמנים תיעשה באמצעות צ'יפים אלקטרוניים
 .18ברכב ליווי רשאי לנהוג רק נהג מוסמך על ידי איגוד האופניים ובעל כרטיס נהג ליווי לשנת  ,2018על רכבים
בשיירה לציית לחוקי התנועה ולהוראות השופטים והנהלת המירוץ .על הנהגים לנסוע בצד ימין בלבד .בקטע 1א לא
יהיו רכבים על המסלול .בקטעים 1ב ו 2-יורשו לנוע על המסלול רכבים נייטראליים בלבד
 .19בקטע ( 2שבת) ,על כל הרוכבים לרכוב את המרחק המלא כולל המקטע המנהלתי לאחר סיום המקטע התחרותי
 .20למעט כמוגדר לקטע 1א קריטריום ,חובה לסיים קטע על מנת לזנק לקטע הבא
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תקנון המקצה לבוגרים ובוגרות רמה  1,2ו ,3-עילית נשים ,ג'וניורס בנות וקדטים/יות
 .1מארגן
טור ערד הבינלאומי ה 12 -מאורגן על ידי איגוד האופניים בישראל וגראן פונדו ישראל תחת תקנות האיגוד וה.UCI-
הוא יתקיים בתאריכים  23-24במרץ 2018
 .2סוג האירוע
האירוע פתוח לרוכבים בקטגוריות :קדטים ,קדטיות ,ג'וניורס בנות ,עילית נשים ובוגרים ובוגרות רמה  ,1רמה  2ורמה
 3בכל הגילאים :בוגרים  ,17-29בוגרים  ,30-39בוגרים  ,40-49בוגרים  ,50-59בוגרים  ,+60בוגרים  ,+70בוגרות
 ,19-29בוגרות  ,30-39בוגרות  40-49ובוגרות  .+50האירוע הוא חלק מלוח התחרויות של איגוד האופניים בישראל
ברמה  .1רוכבי רמה  1לא יקבלו ניקוד לדירוג השנתי
לא יהיה דירוג נפרד לכל רמה ,הרוכבים ידורגו ביחד ,לפי קטגורית הגיל שלהם.
 .3השתתפות
האירוע פתוח לרוכבים חברי איגוד האופניים בישראל וכן (למעט בקטגוריות קדטים/ות וג'וניורס בנות) לרוכבים
שאינם חברי איגוד בעלי בדיקה ארגומטרית בתוקף וביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט .אין חובה לזנק או
לסיים קטע כדי לזנק לקטע הבא
 .4הרשמה
הרשמה באתר התחרות http://www.granfondo-deadsea.com
 .5סעיפים  2.6.027ו( 2.0.028-חוק  3ק"מ) לא יחולו בסיום בקצה עלייה .קטעים עם סיום בקצה עלייה :קטע 1ב
מצדה – ערד .בקריטריום קטע 1א החוק יחול בהקפה האחרונה בלבד
 .5חלוקת שתייה
אין אזור חלוקת שתייה .אסורה חלוקת שתייה בקריטריום ובקטע מצדה ערד ,בקטע  2תותר חלוקת מים נייחת מק"מ
 55ועד  20ק"מ לסיום
 .7בונוסים
לא יוענקו בונוסים
 .8מגבלת זמן
אין מגבלת זמן.
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 .9דירוגים
המירוץ יכלול את הדירוגים הבאים:
דירוג כללי אישי על פי זמן.
יחולקו מדליות נפרדות עבור הקטעים 1א ו1 -ב לרוכבים הרשומים לטור .ביום שבת הרוכבים יזנקו וידורגו ביחד עם
מתחרי הגראן פונדו התחרותי
חולצת מובילה תחולק במקצה עילית נשים
 .10מדליות
יחולקו מדליות/גביעים ל 3-הראשונים בכל קטגוריה בכל קטע ובדירוג הכללי
 .11אנטי דופינג
תקנון ה UCI-והועדה למניעת סמים בספורט יחולו על המירוץ .בדיקות סמים ייערכו במטה המירוץ
 .12טקסים
על הרוכבים הבאים להופיע לטקסי חלוקת הפרסים:
שלושת הרוכבים הראשונים בכל קטע בכל קטגוריה 3 .המובילים בדירוג הכללי האישי בכל קטגוריה :עילית נשים,
ג'וניורס בנות ,קדטיות ,קדטים ,בוגרות  ,19-29בוגרים  ,17-29מסטרס  ,+30נשים  ,+30מסטרס  ,+40נשים ,+30
מסטרס  ,+50נשים  ,+50מסטרס +60
פירוט מיקום וזמני טקסים:

קטע
קטע 1א קריטריום

תאריך
23.3

קטע 1ב
קטע  2גראן פונדו  +טקס
סיום

23.3
24.3

שעה
 15דקות לאחר סיום
המקצה
20:00
15:00

מיקום
רחוב ירושלים ,מרכז
העיר
מלון ענבר ,ערד
אמפי דשא מאחורי ארומה
עין בוקק

 .13עונשים
טבלות העונשים של ה UCI-ואיגוד האופניים בישראל יחולו
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 .14קריטריום
"הקפת חסד" תנתן לרוכבים עם תקלות טכניות .רוכבים עם תקלות טכניות יגיעו לנקודת הסיוע הטכני כמאה מטרים
לאחר קו הזינוק/סיום ,יתקנו את התקלה ויוחזרו על ידי שופט לדבוקה בה רכבו לפני התקלה מבלי שתיספר להם הקפה
פחות .הקפת חסד לא תינתן במהלך  3ההקפות האחרונות .לא תינתן יותר מהקפת חסד אחת לרוכב
רוכבים שייעקפו בהקפה ימשיכו בקטע .לאחר שהרוכב הראשון מסיים לא תתאפשר כניסה להקפה נוספת .רוכבים
שייעקפו בהקפה יוכלו לזנק לקטע הבא .הם יקבלו קנס זמן של עשרים שניות עבור כל הקפה חסרה ביחס למוביל
בקטגוריה שלהם (שיתווסף לזמן של הרוכב האחרון בקטגוריה שלהם שיסיים את המרחק המלא)
 .15מדידת זמנים
מדידת זמנים תיעשה באמצעות צ'יפים אלקטרוניים
 .16תחרות "מלך ומלכת העקרבים" בחסות " – "Israel Cycling Academyתתקיים מדידת זמנים במתכונת
 KOM/QOMמהפנייה ימינה למעלה עקרבים (ק"מ  66.3מהזינוק) אשר תסתיים באנדרטת "חיל ההנדסה" ( 73.8ק"מ
מהזינוק) ,שלושת הרוכבים ושלוש הרוכבות עם הזמן הטוב ביותר מבין כלל המשתתפים בכל המקצים התחרותיים
באירוע יזכו בפרס .אין חלוקה לקטגוריות גיל או מקצים.
 .17הגבלת הילוכים
רוכבים בקטגוריות קדטים ,קדטיות וג'וניורס בנות מחויבים בבדיקת הילוכים על פי תקנון התחרויות של איגוד
האופניים.
 .18רכבי ליווי
בקטעים 1ב ו 2-יורשו לנוע על המסלול רכבים נייטראליים בלבד.

בעלי תפקידים:
מארגן :גראן פונדו ישראל
מנהל התחרות :יותם נוביק
מפיק :גראן פונדו ישראל
מפיק בפועל :זיו קאשי
מנהל מסלולים :יובל גולן
שופט ראשי :עידו עין דור
שופטים:
מדידת זמנים:
איש קשר עיריית ערד :דודי שושטרי
איש קשר מועצה אזורית תמר ים המלח :אלה בורד  -ניר ונגר
סיוע רפואי :מד"א
בית חולים קרוב :סורוקה באר שבע
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מנצחי עבר:
 :2017עומר גולדשטיין  – ) )Israel Cycling Academyטור גברים
( 2016: Christopher Butlerארה"ב  – )Cycling Academy Team /טור גברים
שני בלוך ו( Antrii Christoforou-קפריסין(  3 -מרוצי  UCIבינלאומיים לנשים
 :2015עידו זילברשטיין ()Cycling Academy Team
 :2014ניקולאי צ'רקסוב ( – )Siberiaטור בינלאומי
זוהר הדרי ( – )TACCגראן פונדו חד יומי
 :2013יואב בר ()IGP
( 2012קריטריום חד יומי) :אביב יחזקאל ()CCC
 :2011לא התקיים מרוץ
 :2010דור דבירי ()VCI
 :2009אליעד דניאל ()CCC
 ::2008ניב ליבנר ()TACC
 :2007יורי לוינזון ()TACC
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