סבב  TREKהראשון באנדרטת יער הקיבוצים ,יום שבת 13\1\2018
בארגון מועדון CCC
מועדון אופניים ,city cycling club ,מועצה אזורית מגידו ואיגוד האופניים בישראל
שמחים להזמין את הרוכבים למרוץ הראשון בסבב  TREKלעונת  ,2018על מסלול בתכנון
המאסטרו של המסלולים ,גלי רונן .הסבב יכלול  4מרוצי  . XCOההשתתפות בסבב פתוחה
לחברי איגוד האופניים בלבד.
תחרות אופני הרים  XCOמסלול של כ  4ק"מ מעניין ברמה טכנית מתאימה לכולם .מסלול
נפרד ומותאם לרוכבים הצעירים.
מתאים לכל תנאי מזג אוויר ,בדוק! ואנו מקיימים את התחרות בכל תנאי מזג-אויר.
המסלולים יהיו מסומנים החל מיום ד' שלפני התחרות .
כינוס:
הגעה מכביש ( 66צומת מגידו – צומת התשבי) יש לנסוע עד כביש ( 6953העולה לג'וערה  ,עין השופט)
ולפנות מערבה .עולים כ 4.5-ק"מ לכיוון עין השופט עד לכניסה שמאלה לתוך שביל כורכר ,דרך נוף (הפנייה
תהיה משולטת) .בדרך הנוף לפי חצי הכוונה עד לחניה
הגעה מכביש  : 70מצומת אליקים פונים מזרחה לכוון עין השופט (כביש  .)672בכיכר של קיבוץ עין השופט
מ עד לכניסה ימינה לתוך שביל כורכר ,דרך "פונים שמאלה ויורדים לכוון ג'וערה (כביש  .)6953נוסעים כ  1ק
בדרך הנוף לפי חצי הכוונה עד לחניה( .הפנייה תהיה משולטת( נוף
ניתן להכניס לאפליקציית הניווט  Wazeאת המיקום  :פסטיבל יערות מנשה.
תקנון:
התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה UCI-ותקנון התחרויות של איגוד האופניים בישראל.
יש לעיין בתקנון באתר האיגוד www.israelcycling.org.il :
חובה להתחרות שמספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקו התחתון ומספר הכידון מחובר באופן שאינו מוסתר
על ידי שום חלק מהאופניים.
אין לקפל  ,לגזור ו\או לשנות את המספרים.

תקנון סבב :TREK
בעונת התחרויות  2018הסבב מורכב מ  4תחרויות.
כל תחרות בסבב תתנהל כתחרות עצמאית.
נקודת כינוס והגעה לתחרות:
רחבת חניה פסטיבל רמות מנשה  ,ליד אנדרטת הקיבוצים.
סע לשם עם : Waze

https://waze.com/ul/hsvbcrqjj4
מסלול חימום:
החימום יתבצע מחוץ למסלול התחרות.
פרסים:
מדליות לזוכים בשלוש המקומות הראשונים בכל קטגוריה (.ילדים \ אפרוחים \ קטקטים חמש מקומות ראשונים)
המסלול:
הקפה באורך כ  4ק"מ( .מפה יפורסם בקרוב).
• בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים (אין כניסה להקפה נוספת)
נקודת סיוע טכני:
תפתח נקודת סיוע טכני אחת לאורך המסלול בקירבת נקודת חלוקת המים.
רמה:
תחרות לאומית ברמה  .2ניקוד ברמה  2בליגה הלאומית בישראל.

מקצה

אורך תחרות

קטגוריה

שעת זינוק

עילית

 60דקות

עילית גברים

9:30

ג'וניורס

 50דקות

ג'וניורס בנים

9:30

עילית

 50דקות

עילית נשים

9:30:30

ג'וניורס

60דקות

ג'וניורס בנות

9:30:30

רמה 1

 60דקות

רמה 1

9:31:30

רמה 3+2
מתחרים יחד כאחד

50דקות

17-29
30-39
40-49
50-59
+60

9:32

קדטים

 45דקות

קדטים/ות 15-16

11:00

ילדים א'  +ב'

35דקות

ילדים\ות \ ספורט 15-16

11:00:30

אפרוחים א'  +ב'

כ 20דקות

אפרוחים/יות 11-12

12:15

קטקטים א'  +ב'

כ 15דקות

קטקטים/יות 9-10

12:15

הרשמה:
הרשמה מראש באתר תאוצה  www.teutza.co.ilעד יום שלישי  9.1.2018בשעה 20:00
אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום.

תשלום בבוקר התחרות!! התשלום במזומן  -נא להגיע עם סכום מדויק כדי ליעל את
התהליך.
• על חברי איגוד להגיע למזכירות התחרות עם כרטיס האיגוד.
• כלל הרוכבים נדרשים לחתום על רשימת הזינוק במזכירות התחרות .עמדת החתמות
תסגר  40ד' לפני כל זינוק.

עלויות ההרשמה:
• קטקטים ,אפרוחים ₪ 70 -
• ילדים –  80ש"ח
• קדטים ,ג'וניורס  ,עילית ,רמה  100 - 3\ 2\ 1ש"ח.

בעלי תפקידים:
מנהל המרוץ :גל צחור
מנהל מסלול :גלי רונן

