מרוץ "קריטריום פלמחים "2018
יום שבת  17לפברואר .2018

תאוצה – יזום וניהול פרויקטים יחד עם  Team Silaמזמינים אתכם לקריטיריום
פלמחים הראשון

המסלול :כביש האספלט באזור התעשייה פלמחים ליד איקאה .
אורך הקפה:
 4.8ק"מ ק"מ.
מקום הכינוס:
צדו המערבי של רחוב אריה שנקר
חניה-
צדו המערבי של רחוב אריה שנקר
זינוק
זינוק סיום  -צומת אריה שנקר \ הקידמה הזינוק לכיוון צפון

מהלך המרוץ
● המרוץ יתנהל על פי תקנון התחרויות של איגוד האופניים וה .UCI -
● תחרות ללא ניקוד.
● הרוכבים מוזנקים ל כ  60דקות ,בתום הזמן יספרו  2הקפות ( פעמון ישמע להקפה אחרונה).
● מנצח הרוכב בעל מירב ההקפות ושחצה את קו הסיום ראשון (מבין הרוכבים שהשלימו את כמות ההקפות
המרבית
● על הרוכבים שנתפסו בהקפה להמשיך את התחרות שלהם בנפרד מרוכבים שתפסו אותם בהקפה.
● כאשר הראשון מסיים כולם מסיימים .רוכבים שנתפסו בהקפות יקבלו את זמנם  +מספר ההקפות החסרות.
מים
● חל איסור על חלוקת מים תוך כדי התחרות  ,על הרוכבים לזנק עם מספיק נוזלים למשך התחרות.
מדליות:
● חלוקת מדליות לזינוק עלית גברים\נשים גוניורס ,רמה  1וקדטים . 08:30
● חלוקת מדליות למקצה רמה  15 3 + 2דקות מסיום המקצה.
● מדליות יחולקו לפי דירוג קטגוריות ל  3 -המקומות הראשונים בכל קטגוריה.
הרשמה:
● הרשמה לחברי איגוד האופניים בלבד אשר השלימו את תהליך הרישום לפחות  14יום
● הרשמה ותשלום עד יום רביעי  14.1.2018בשעה 20:00

טרם התחרות.

באתר www.teutza.co.il

● אין הרשמה בבוקר התחרות
● על הרוכב להגיע עם כרטיס איגוד בתוקף ולחתום במזכירות התחרות עד  30ד' לפני זינוקו.
● עמדת החתימות תיסגר 30ד' לזינוק.

דמי השתתפות:
●

100

 - ₪עבור כל המקצים .

הרישום למקצה וקטגוריה על פי רישום החברות באיגוד .הגילאים נקבעים על פי שנת הלידה בלבד.
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נעילת הילוכים:
• גוניורס 7.93 -
• קדטים7.01 -
ייבדק רנדומלית בזינוק.
 5הראשונים מחויבים עם
הסיום להגיע לבדיקת הילוכים

: מפת התחרות
http://www.mapmyride.com/routes/view/1897778678

בעלי תפקידים:
מארגנים :תאוצה – יזום ניהול והפקת פרויקטים בספורט \ Team Sila

מנהל התחרות :הנגבי נמרוד

