בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ

מרוץ אופני כביש יער המגינים 8102
יום שישי 25/5/18
דורון אמיץ ,צוות בייק ישראל תשתיות רכיבה ואיגוד האופניים בישראל מזמינים את
ציבור הרוכבים להגיע ולהתחרות במסלול יער המגנים .זהו מסלול שנבנה בשנת 2004
במיוחד עבור קהל רוכבי הכביש בארץ ,ומוגדר כמסלול יעודי לרכיבת אופניים.
זוהי אחת התחרויות הוותיקות בלוח ,עם יותר מ  02תחרויות שהתקיימו במסלול.
רוב המסלול עובר בתוך היער המוצל .אנחנו מזמינים גם רוכבים שאינם תחרותיים
להגיע לצפות ולעודד את המתחרים.
נקודת כינוס:
האנדרטה לזכר שרון בן מאיר ,כ 2-ק"מ בתוך יער המגנים.
לבאים מכיוון רמלה 400 ,מ' אחרי הפנייה לישוב כרמי יוסף פונים שמאלה לתוך
היער .לבאים מצומת לטרון ,יש להמשיך עד צומת נחשון .בצומת נחשון לפנות
ימינה להמשיך כ  2 -ק"מ עד הפניה ימינה לתוך יער המגנים.
חניה:
כ –  1ק"מ מהכניסה ליער ,מצידי הכביש.
מסלול חימום:
המסלול סגור ביום התחרות .חימום מחוץ למסלול – בכביש היער המוביל לכינוס .או
על טריינרים
המסלול:
מסלול גבעות באורך של  8.4ק"מ הכולל  0עליות וירידות טכנית  :עלייה באורך
 1100מטרים ,ועליה קצרה וחדה בתחילת ההקפה .המסלול מקיף את יער
המגינים ,מוצל ברובו ,ומאוד מהנה לרכיבה.
גובה טיפוס מצטבר להקפה –  112מטר
אורך הקפה:
 8.4ק"מ.

מומלץ ביותר לבצע הכרת מסלול לפני התחרות
עקב אופיו הטכני של המסלול!

בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ

טבלת קטגוריות וסדר זינוקים:
הרישום לקטגוריה על פי רישום החברות באיגוד .הגילאים נקבעים על פי שנת הלידה בלבד.

מקצה

שעת
זינוק

קטגוריה

מספר
הקפות

מרחק

הערות

עלית

08:00

גברים 19+
גוניורס בנים

15

72

נעילת הילוכים גוניורס 3..7

בוגרים רמה 0
ועילית נשים

08:01

+1.

17

37

גוניורס בנות
קדטים ,קדטיות

10:20

17-18
15-16

9

87

בוגרים/ות רמה 8
בוגרים/ות רמה 3

10:21

על פי
הרישום
לאיגוד

נעילת הילוכים גוניורס \ 3..7
נעילת הילוכים קדטים 3.21

9

43

ילדים/ות

10:22

13-14

4

1..0

ניתן לרכב עם אופני הרים

אפרוחים/יות

10:21

11-10

0

..3

ניתן לרכב עם אופני הרים

קטקטים/יות

10:20

9-10

1

8.4

ניתן לרכב עם אופני הרים

ניקוד:
מרוץ ברמה  3לפי טבלת ניקוד של איגוד האופנים.
מהלך המרוץ:


התחרות על פי תקנון התחרויות של איגוד האופניים ובכפוף לתקנון תחרויות כביש של .UCI



משתתף הוא מי שנרשם ,שילם במועד וברשותו מספר רוכב



רוכבים חברי מועדונים ירכבו עם תלבושת המועדון בלבד



על הרוכבים להתייצב על קו הזינוק  15דקות לפני הזינוק ,לתדרוך וביקורת של השופטים



לא יהיה איחוד קטגוריות במקרה של מיעוט משתתפים.



רוכב הפורש מהתחרות יסיר את מספר המתחרה וידווח על כך לשופטי התחרות.



יש לעיין בתקנון המקצועי המופיע באתר איגוד האופניים www.israelcycling.org.il



שיפוט התחרות באחריות שופטי איגוד האופניים.



הנהלת המרוץ רשאית לשנות את מסלול המרוץ ,לשנות את מספר ההקפות או לבטלו לאחר
בדיקה ואישור השופט הטכני /ראשי בתיאום עם מנהל התחרות.

בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ
נקודת מים


אין חלוקת מים מהמארגן במהלך המרוץ.



 FEED ZONEלמחלקי המים ימוקם בתחילת העלייה בסמוך לאזור הכינוס.

החלפת גלגלים וטיפול בתקלות


ניתן להחליף גלגל בכל נקודה על המסלול .החלפת הגלגל תעשה בצידי המסלול ,בצד ימין,
בצורה שלא תפריע לרוכבים אחרים בתחרות.



תקלות באופניים יטופלו בצידי במסלול .הרוכב ירד מהכביש לשולי הדרך ושם יטופל.

סיום המרוץ ודירוג סופי:
בכל המקצים תופעל שיטת ראשון מסיים כולם מסיימים ,ע"פ מספר ההקפות – גברים ונשים לחוד.
רוכבים שלא סיימו את מלוא מכסת ההקפות יזכו לדרוג ע"פ מספר ההקפות שביצעו וסדר הגעתם
בסיום.


מנצח התחרות בכל קטגוריה הוא הרוכב הראשון שסיים את מכסת ההקפות בהתאם
לקטגוריה.



כאשר הרוכב הראשון במקצה מסיים את התחרות כל שאר הרוכבים במקצה מסיימים.



במהלך ספרינט הסיום יש לרכב בקו ישר ,אסור לבצע חיתוכים.



רוכבים אשר סיימו את המרוץ לא יחזרו למסלול.



רוכב שלאחר הסיום יעלה שנית על שטיח המדידה יקבל את הזמן האחרון שנרשם לו.



כל קטגוריה תדורג בנפרד מתוך הדרוג הכללי של אותו זינוק.

חלוקת פרסים:


חלוקת הפרסים תתקיים  30דקות לאחר סיום כל מקצה.



רוכב אשר לא יהיה נוכח בטקס הסיום ללא סיבה ואישור ,תישלל זכותו לקבלת הגביע/מדליה
והפרס באם יש לא יינתן.

ערעורים:


ערעור על מיקום ,פסילה או החלטת שופט עבור חמשת המקומות הראשונים יש להגיש
עד  15דקות מפרסום התוצאות.



ערעורים נוספים יתקבלו עד  48שעות מזמן פרסום התוצאות המלאות.



מאמן/מנהל קבוצה בלבד יכולים להגיש ערעור בשם הרוכב.



בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ
ועדת ערעורים :שופטי התחרות.

בדיקת הילוכים:


כל הרוכבים מקטגוריית נוער ומטה מחויבים בבדיקת נעילת הילוכים (ראה טבלת
זינוקים).



מיד בתום התחרות יש להגיע לנקודת הבדיקה המסומנת הממוקמת בסמוך לפודיום.



רוכב שלא יגיע לבדיקת הילוכים מיד עם סיום התחרות בה השתתף  -יפסל.

הרשמה:


רשאים להשתתף חברי איגוד תחרותיים בלבד.



הרשמה מוקדמת בקישור הזהhttps://form.jotform.me/81346376289468 .



תשלום במזומן בבוקר התחרות .מועד ההרשמה לכל הקטגוריות יסתיים ביום ג' 00.5.14
בשעה 02:22



הרשמה בבוקר התחרות למאחרים ,בעלות כפולה .אנא הרשמו בהרשמה המוקדמת

דמי השתתפות:


חברי איגוד תחרותיים .₪ 100



קדטים  ,חיילים בסדיר ₪ 42



ילדים ,אפרוחים וקטקטים חברי האיגוד .₪ 50

בעלי תפקידים:

מארגן /מנהל התחרות :דורון אמיץ Doronmtb@gmail.com

התחרות מאורגנת ומתנהלת ע"י בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ ,ע"פ תקנון תחרויות אופני
הכביש של איגוד האופניים בישראל .פרטים מלאים על התחרות ותקנון התחרות ,באתר האיגוד
*ט.ל.ח לאיגוד ולמארגנים שמורה הזכות לשינויים

בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ
מיקום יער המגינים :

בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ
תמונות מהתחרויות הקודמות ביער המגנים :
המסלול עובר דרך המטעים של היישוב כרמי יוסף והוא מוצל ברובו

אחת משתי העליות שבמסלול :

