מרוץ אורים
שבת 20.01.2018
איגוד האופניים בישראל שמח להזמינכם למרוץ כביש המסורתי בחבל הבשור ,הקפה של 27
ק"מ בכבישי האזור .מסלול מישורי ומהיר היוצר תחרות טקטית ומעניינת לכולם.
נקודת כינוס וחניה:
• תחנת הדלק בצומת אורים במפגש כבישים מס' 234/241
מסלול חימום:
כבישי האזור
מסלול התחרות:
צומת אורים – צומת מעון -צומת רעים – צומת אורים
אורך הקפה:
 27.5ק"מ
נקודת רישום ומזכירות:
תחנת דלק צומת אורים.
פתיחת המזכירות בשעה  6:30סגירה  7:45על הרוכב להגיע לחתימה במזכירות .
רוכב שלא חתם לא יוכל להשתתף במרוץ.
שירותים:
בתחנת הדלק
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טבלת קטגוריות וסדר זינוקים
הרישום לקטגוריה על פי רישום החברות באיגוד .הגילאים נקבעים על פי שנת הלידה בלבד.
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נעילת הילוכים גוניורס
 .7.93מגבלת זמן לכניסה
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ניקוד:
מרוץ ברמה  2לפי טבלת ניקוד של איגוד האופניים
•
•

התחרות תנוהל על פי תקנוני התחרויות של איגוד האופניים ושל ה ,UCI-ותקנון זה
יש לעיין בתקנונים המופיעים באתר איגוד האופניים www.israelcycling.org.il
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חלוקת מים:
• נקודת מים ממוקמת כ 500-מטר אחרי קו הזינוק/סיום .חלוקת מים בנקודת המים בלבד.
חלוקת מים למקצה עלית:
• חלוקת מים מהרכבים לאחר השלמת הקפה ראשונה ולאחר מעבר נקודת חלוקת המים הנייחת ועד
לשילוט הכניסה לחוות טלאור ..בהקפה האחרונה חלוקת המים תופסק לפני הפניה ימינה בצומת רעים.
מהלך המרוץ:
• במידה ורוכב או דבוקת רוכבים נעקפו ע"י רוכבים אחרים ,המרוץ ימשיך ללא הורדת הרוכבים האיטיים.
עם זאת רוכב שנעקף יהיה חייב לרכוב בחלק האחורי של הדבוקה ונאסר עליו למשוך רוכבים ,לרכוב
בקדמת הדבוקה או לעזור או להפריע בכל דרך לרוכבים שעקפו אותו – כולל מתן סיוע טכני.
• חל איסור על רכיבה משותפת של רוכבים ממקצים שונים.
ספרינט:
•
•

במקצה העלית בלבד יתקיימו  4ספרינטים – בסיום כל הקפה.
הניקוד בכל  5הספרינטים יחולק ל 3-הראשונים במקצה לפי הפירוט הבא:
מקום
1
2
3

•
•

ניקוד
 5נקודות
 3נקודות
 2נקודות

בסיום התחרות יוכרז "מלך הספרינטים" – הרוכב שיזכה במספר הנקודות הגבוה ביותר (בנוסף למנצח
התחרות על פי מדידת הזמנים).
במקרה של שוויון בנקודות ,הדירוג ייקבע על פי סדר ההגעה בספרינט הראשון (גם לרוכבים שלא צברו
ניקוד בספרינט הראשון).

רכבי ליווי:
• רק קבוצות הרשומות באיגוד האופניים או ה UCI-יכולות לרשום רכב ליווי.
• נהג רכב ליווי חייב להיות מוסמך מטעם איגוד האופניים ובעל רשיון נהג מלווה מטעם האיגוד תקף לשנת
( .2018יש להרשם לאיגוד במסלול בעלי מקצוע).
• לרישום רכב ליווי יש לשלוח מייל עד  31.12.2017למייל  ilan@israelcycling.org.il :המכיל :שם
הנהג ,טלפון נייד של הנהג ,פרטי הרכב (סוג ,דגם וצבע) ,מספר הרכב.
• תדריך נהגי ליווי יערך ליד מזכירות התחרות בשעה  .7:15חובה על רכבי הליווי להצטייד בפנס כתום
מהבהב.
• נהג שלא יגיע לתדריך נהגי ליווי לא יורשה ללות במהלך התחרות.
• חובה על רכבי הליווי להצמיד מדבקות זיהוי ומספר בשיירה שיחולקו ע"י המארגן או שופט המקצה
במסגרת תדריך נהגי הליווי.
חלוקת פרסים:
• מדליות יחולקו ל 3-הראשונים בכל קטגוריה.
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בדיקה רפואית:
• רוכבים שאינם חברי איגוד תחרותיים חייבים להציג בעת הרישום אישור בדיקה רפואית מקורי ממכון
לרפואת ספורט מאושר המעיד על כך שהם כשירים להשתתף בתחרויות ספורט על פי חוק הספורט
• יש לשלוח בדיקה רפואית בתוקף למיילnimrodhanegbi1@gmail.com :
ביטוח:
•
•
•

רוכבים שאינם חברי איגוד תחרותיים חייבים להציג בעת הרישום אישור מחברת ביטוח או סוכן ביטוח על
ביטוח תאונות אישיות המכסה השתתפות בתחרויות אופניים בתוקף ליום התחרות.
על הביטוח לציין במפורש שהוא מספק כיסוי "על פי חוק הספורט"
יש לשלוח ביטוח בתוקף למיילnimrodhanegbi1@gmail.com :

הרשמה:
• רוכבים אשר נרשמו לתחרות שבוטלה ב  6לינואר ירשמו אוטומטית לתחרות זו.
• רוכבים המעוניינים לקבל זיכוי ולא להתחרות במועד החדש ינתן זיכוי כספי עד  15לינואר בסגירת
ההרשמה .בקשות לקבלת הזיכוי יש לשלוח למייל nimrodhanegbi1@gmail.com
• הרשמה עד יום שני  15.1.18בשעה  22:00באתר תאוצה .teutza.co.il
• אין הרשמה מאוחרת.
דמי השתתפות:
• חברי איגוד תחרותיים  150ש"ח.
• רוכבים שאינם חברי איגוד תחרותיים  250ש"ח כולל השכרת שבב מדידה( .בנוסף יש להפקיד במזכירות
התחרות בעת קבלת מעטפת המשתתף  ₪ 100במזומן שיוחזרו עם השבת השבב מדידה ומספרי הרוכב).
ללא הצגת בדיקה ארגומטריה וביטוח על פי חוק הספורט לא ניתן להתחרות.
• קדטים/ות ,וחיילים בסדיר  ₪ 80חברי איגוד בלבד.
• הרשמה טלפונית בתוספת .₪ 20
• אין הרשמה מאוחרת.
• לא תתקיים הרשמה במקום ביום התחרות.
• רוכבים ללא ערכת משתתף (שבב ו/או מספר) יוכלו לשכור ערכה תמורת  50ש"ח דמי השכרה ו100-
ש"ח פקדון אשר יוחזר לאחר התחרות עם החזרת הערכה.
פתיחת המזכירות בשעה  06:30סגירה  .07:45על הרוכב להגיע לחתימה עם רשיון רוכב (כרטיס חבר
איגוד).
רוכב שלא הגיע בזמן וחתם לא יוכל להשתתף במרוץ.
בעלי תפקידים:
מארגן – איגוד האופניים בישראל.
מפיק התחרות – תאוצה.
מנהל המרוץ :נמרוד הנגבי \ דן בזנר
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מפת המסלול:

ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים
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