גביע הכרמל Carmel Cup
בית היערן יום שישי 18/4/2018
המרוץ נערך בשיתוף איגוד האופניים בישראל
מועדון אופניים מסטרס חיפה שמח להזמין את הרוכבים לתחרות בסדרת Carmel Cup
 2018תחרות .XCC
המרוץ מתקיים באחד מאתרי הרכיבה הטובים בארץ ומשלב את כל הטוב שברכיבת אופני
הרים .המסלול עובר מספר פעמים בכל הקפה דרך אזור הזינוק דבר המבטיח עניין לצופים.

רישום מוקדם ללא תשלום באתר מסטרס חיפה
www.mastershaifa.org.il
תשלום במקום ביום התחרות – עד  30ד' לפני הזינוק.
בבקשה להגיע עם סכום תשלום מדויק במזומן
הגעה לתחרות:
יש לנסוע מחיפה (או צומת דמון) לכיוון עוספיה .לפני עוספיה פונים שמאלה (מימין חנות חומרי בניין) דרך השכונה
עד לרחבת החנייה .לנוחיות המשתמשים ב  WAZEרישמו :חניון בית היערן עוספיה.
אזור כינוס:
חניון בית היערן
חנייה:
ברחבת החנייה.
הכרת מסלול:
את מפת המסלול וכן קובץ ניווט ניתן למצוא באתר התחרות www.mastereshaifa.org.il.
המסלול יהיה מסומן ביום בתחרות ניתן לבצע הכרת מסלול עד  30דקות לפני זינוק המקצה הראשון.
במסלול מספר אלמנטים ברמה טכנית גבוהה .לכולם יהיו מעקפים.
מאמנים המעוניינים בהכרת מסלול מתבקשים לפנות לקובי פורת 050-5470012
תקנון:
התחרות תתקיים לפי תקנון התחרויות של ה  UCI -ואיגוד האופניים .יש לקרוא את התקנון באתר האיגוד:
www.ofanaim.org.il

•
•
•

התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים (אין כניסה להקפה נוספת).
המסלול רכיב בכל מזג אויר.
יתכן שינוי במספר ההקפות.

זינוקים:
ראה טבלה
הרשמה:

המרוץ פתוח לחברי איגוד האופנים בישראל תחרותיים בלבד.
הרשמה מוקדמת באתר מסטרס חיפה  www.masterhaifa.org.ilעד יום שלישי 15/5/18
בשעה .24:00
הרשמה מאוחרת עד יום רביעי  16/5/18בשעה  14:00על ידי שליחת מייל ל
kobiporat@netvision.net.il
הרשמה ביום התחרות לחברי איגוד בעלי ערכות בלבד עד שעה לפני הזינוק הראשון.
על חברי איגוד בעלי שבב ומספר להגיע למזכירות התחרות עם כרטיס האיגוד לתשלום וחתימה.
חברי איגוד ללא ערכת רוכב יש לגשת למזכירות השיפוט לקבלת הערכה לאחר התשלום לתחרות.

עלות ההרשמה:
קטגוריות

מחיר

ילדים,קטקטים ,אפרוחים וחיילים בחובה

80
ש"ח
100
ש"ח

חברי איגוד תחרותיים

הרשמה הרשמה
מאוחרת במקום
200
130
ש"ח
ש"ח
200
150
ש"ח
ש"ח

רמה:
התחרות ברמה 3
פרסים:
מדליות לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה.
בקטגוריות קטקטים אפרוחים וילדים יחולקו מדליות לחמשת המקומות הראשונים בכל שנתון.

קטגוריות גיל ומסלולי התחרות
הקטגוריה בכל הגילאים נקבעת ע"פ שנת הלידה בלבד.
מקצה

שעת זינוק

קטגוריות

הקפות

מגבלה לכניסה
להקפה אחרונה
חוק 100%

 6 +SLהקפות
עילית גברים +19
12:00
עילית
של  4.7ק"מ
 4 +SLהקפות חוק 100%
ג'וניורס בנים
12:00
ג'וניורס
של  4.7ק"מ
 4 +SLהקפות  65דקות
גברים
12:00
רמה 1
של  4.7ק"מ
 4 +SLהקפות חוק 100%
נשים
12:00
עילית
של  4.7ק"מ
 3 +SLהקפות  45דקות
קדטים ,קדטיות ,ג'וניורס בנות
12:00
קדטים
של  4.7ק"מ
 3 +SLהקפות  55דקות
גברים
12:01
רמה 2
של  4.7ק"מ
 3 +SLהקפות ראשון סיים כולם
ילדים א'+ב'\ נערים
14:00
ילדים\
מסיימים
של  3.5ק"מ
נערים
 3 +SLהקפות ראשונה סיימה
ילדות
14:00
ילדות
כולן מסיימות
של  3.5ק"מ
 3 +SLהקפות ראשונה סיימה
נשים
14:02
רמה 2
כולן מסיימות
של  3.5ק"מ
 3 +SLהקפות ראשון סיים כולם
גברים
14:02
רמה 3
מסיימים
של  3.5ק"מ
 3 +SLהקפות ראשונה סיימה
נשים
14:02
רמה 3
כולן מסיימות
של  3.5ק"מ
הקפה מקוצרת ראשון סיים כולם
אפרוחים א' +ב' אפרוחיות
15:15
אפרוחים
מסיימים
 3 +הקפות
של  1.9ק"מ
הקפה מקוצרת ראשון סיים כולם
קטקטים/יות א'  +ב'
15:16
קטקטים
מסיימים
 2 +הקפות
של  1.9ק"מ
*בהחלטת צוות השופטים ניתן לשנות מס' הקפות ושעות זינוקים .נא לעקוב אחר השינויים.

בעלי תפקידים:
מנהל המרוץ :קובי פורת

שעת טקס חלוקת
פרסים
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
14:15
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00

