אליפות ישראל "עצמה" באופני כביש
 30.6.2018שבת

איגוד האופניים בישראל וארגון "עצמה" שמחים להזמינכם לאליפות ישראל באופני כביש בית גוברין 2018

מקום הכינוס:
פארק בריטניה ,חניון סמוך לצומת ליאון
המסלול:
פארק בריטניה ,צומת ישעיהו ,צומת נחושה ,צומת בית גוברין ,בית ניר ,לוזית ,עגור ,פארק בריטניה
אורך הקפה:
 24.5ק"מ.
נקודת רישום ומזכירות:
פארק בריטניה  ,חניון סמוך לצומת ליאון.
פתיחת המזכירות בשעה  5:15סגירה  6:15על הרוכב להגיע לחתימה במזכירות .
רוכב שלא חתם וזינק לתחרות יפסל .
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רמה  3מקצה פתוח
מדליות לקטגוריות גיל
*חולצת אלוף וגביע לקטגורית
 +70בלבד
*חברי איגוד האופניים בלבד

*יינתן לרוכבי ורוכבות  23Uעל פי בחירתם להירשם למקצה העלית .לאחר סגירת ההרשמה הבחירה הינה סופית.

ניקוד:
מרוץ ברמה  1לפי 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

חלוקת מים:
• חלוקת מי לאורך העלייה כ  900מטר לפני הסיום  .חלוקת מים בנקודת המים בלבד .העמדת אוהלי קבוצות כמו גם עמידת מחלקי
המים מעבר לקו הסימון הצהוב.
חלוקת מים למקצה עלית:
• חלוקת מים מהרכבים לאחר השלמת הקפה ראשונה ולאחר מעבר נקודת חלוקת המים הנייחת .בהקפה האחרונה חלוקת המים
תופסק לפני הפניה ימינה בצומת בית גוברין.
מהלך המרוץ:
• התחרות על פי תקנון איגוד האופניים וה UCI
• רשאים להשתתף חברי איגוד האופניים בישראל או אזרחי ישראל בעלי כרטיס  UCIמאיגוד לאומי החבר ב ,UCI-וכן
במקצה רמה  3אזרחי ישראל שאינם חברי איגוד בעלי ביטוח ובדיקה רפואית על פי חוק הספורט ביום התחרות.
• בתואר אלוף ישראל ,בחולצת האלוף ובניקוד  UCIרשאים לזכות מי שהיו אזרחי ישראל ב 1.1.18-בלבד (ע"פ תקנון
.)UCI
• משתתף הוא מי שנרשם ושילם במועד  -בעת הרישום.
• כל רוכב יזנק לקטגוריה אליו הוא רשום באיגוד האופניים .מקצה רמה  3פתוח .
• על הרוכב לרכוב עם מספר הגב  ,מספר שילדה ושבב.
• על הרוכבים להגיע לחתום על רשימת הזינוק במזכירות התחרות עד  45דקות טרום הזינוק הראשון ,חברי איגוד עם
כרטיס איגוד בתוקף לעונת  .2018רוכבים ברמה  3שאינם חביר איגוד עם תעודה מזהה.
• על הרוכב לבדוק את תקינות והפעלת השבב מדידה עד  45דקות טרום הזינוק הראשון .עמדה לבדיקת תקינות השבב
תמוקם בסמיכות לעמדת החתימות.
• מומלץ להקדים להגיע למזכירות :עמדות החתימות והשכרת הערכות תיסגרנה בדיוק בשעה .06:15
• לאורחים קבלת מספר משתתף ושבב רק על סמך הפקדת פיקדון  200ש"ח במזכירות .נקודת חלוקת מספרים ושבבים
תיסגר  45דקות לפני הזינוק הראשון .רוכב שייאחר לא יוכל להשתתף בתחרות.
• על הרוכבים להתייצב על קו הזינוק  10דקות לפני הזינוק ,לתדרוך וביקורת של השופטים.
• ההתייחסות למרוץ אשר מכיל כמה קטגוריות גיל מבחינת השיפוט היא כאל מרוץ ללא קטגוריות גיל.
• לא יהיה איחוד קטגוריות במקרה של מיעוט משתתפים.
• במידה ורוכב או קבוצת רוכבים נעקפו ע"י רוכבים אחרים ,המרוץ ימשיך ללא פסילת הרוכבים האיטיים.
• חל איסור מוחלט על רוכבים להצטרף לרוכבים העוקפים אותם השייכים למקצה אחר.
• חל איסור מוחלט על ביצוע דרפטינג על רכבים בתחרות.
• חל איסור מוחלט על הצטרפות דבוקות ממקצים שונים .רוכבים בדבוקה נעקפת יאטו את רכיבתם על מנת להקל על
עקיפתם ע"י רוכבי המקצה המהיר יותר.

• לא תותר רכיבה במסלול התחרות ללא מספר רוכב שהונפק על ידי המארגנים.
• רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה.
• עצירת רוכב או רכב מלווה תהיה מחוץ למסלול מעבר לשול הימני.
• הרוכבים בתחרות ינועו בנתיב הימני בלבד.
• אין להשליך בקבוקי מים ופסולת לאורך המסלול לשול הדרך.
• הזנקות יוצאות בזמן לא יורשה להשתתף רוכב שאיחר לזינוק.
• מוסכם עלי שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך האירוע פניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא
תמורה.

בהרשמתי לתחרות אני מאשר שקראתי והבנתי את התקנון
חלוקת פרסים:
• גביע וחולצת אלוף ישראל יחולקו למקום ראשון בכל קטגוריה :עילית גברים/נשים ,ג'וניורס בנים/בנות ,גברים/נשים ,17-29
גברים/נשים  ,30-39גברים/נשים  ,40-49גברים/נשים  ,+50גברים  ,+60גברים  , +70קדטים/קדטיות ,אופני יד גברים/נשים.
•

מדליות יחולקו ל 3-הראשונים בכל קטגוריית גיל

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 :

ישיבת מנהלי קבוצות:
• תדרוך מנהלי קבוצות (כולל חלוקת מספרי רכב  ,מדבקות ומכשירי קשר) יתקיים במשרדי איגוד האופניים ביום חמישי
 28.6.18בשעה  .20:00נוכחות חובה.
רכבי ליווי מקצה עלית גברים\נשים ו ג'וניורס בנים:
• תדרוך מנהלי קבוצות (כולל חלוקת מספרי רכב  ,מדבקות ומכשירי קשר) יתקיים במשרדי איגוד האופניים ביום חמישי 28.6.18
בשעה  .20:00מועדון שמנהלו לא יהיה נוכח לא יורשה להעלות רכבי ליווי על המסלול.
• נהג רכב ליווי מורשה הוא נהג שעבר השתלמות נהגי ליווי של איגוד האופניים ומחזיק ברישיון נהג ליווי שהונפק ע"י איגוד
האופניים בעונת .2018
• יש לשלוח את פרטי רכב הליווי ל  ilan@israelcycling.org.ilעד ליום ראשון :24.6.18 ,שם המועדון ,הנהג  ,המקצה,
טלפון נייד ,סוג ומספר רכב.
• תדרוך נהגי ליווי בשעה  06:00בצומת שריגים ( נקודת חנית רכבי הליווי בבוקר התחרות).
• נהגים שלא יופיעו לתדרוך ו/או נהגים שאין בידם רישיון נהג ליווי לעונת  2018לא יורשו לעלות על המסלול!!!

•
•

על כל רכב להיות עם פנס כתום מהבהב על הגג (צ'קלקה) באחריות המועדון .רכב ללא צ'קלקה יורד מהמסלול.
כל רכב יהיה מזוהה על ידי מדבקה בקידמת הרכב ועל החלון האחורי (יחולקו בשיבת המנהלי קבוצות) .רכב ללא זיהוי יורד
מהמסלול .כמו כן יישא כל רכב את מספרו בשיירת רכבי הליווי מוצמד לחלון האחורי.

רכב ליווי ניטראלי:
• בשאר מקצי הבוגרים והקדטים יהיה רכבי ליווי ניטרליים לטובת כלל הרוכבים .באחריות המועדונים לצייד את הרכבים בגלגלים
חלופיים.
• לא יהיו רכבי ליווי מטעם המועדונים למעט במקצה עילית גברים\נשים וג'וניורס בנים.
בדיקת הילוכים:
•
•
•
•

רוכבי המקצים :קדטים/יות וג'וניורס בנים/בנות מחויבים בנעילת הילוכים (ראה טבלת זינוקים).
על הרוכבים להתייצב בקו הזינוק עם הילוכים נעולים על פי התקנון.
עמדת בדיקת הילוכים תוצב ליד כל קו זינוק רלוונטי.
על הרוכבים לעבור בעמדת בדיקת ההילוכים לפני שעומדים על קו הזינוק( .עמדת בדיקת ההילוכים תיסגר  10ד' טרום זינוק
ראשון).
רוכב שנבדק ואופניו אינם עומדים בתקנון לא יורשה לזנק.
רוכב שאופניו לא נבדקו טרום הזינוק יפסל
מיד בסיום התחרות על  5הראשונים מכל מקצה להתייצב ללא עיכוב לבדיקת הילוכים.
פרוט הגבלת ההילוכים מופיע בטבלת הזינוקים בראש התקנון.

•
•
•
•
הרשמה:
•

הרשמה עד יום שני  25.06.18בשעה  22:00באתר תאוצה .teutza.co.il

דמי השתתפות:
• חברי איגוד תחרותיים  170ש"ח.
• רוכבים שאינם חברי איגוד תחרותיים  300ש"ח כולל השכרת שבב מדידה( .בנוסף יש להפקיד במזכירות התחרות בעת קבלת
מעטפת המשתתף  ₪ 200במזומן 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
• הרשמה בבוקר התחרות בעלות  ₪ 350לחברי איגו ד האופניים בלבד בעלי ביטוח ואישור רפואי בתוקף ,שבב בתוקף ,ערכת
מספרים וכרטיס חבר איגוד לעונת .2018
• רוכבים ללא ערכת משתתף (שבב ו/או מספר) יוכלו לשכור ערכה תמורת  50ש"ח דמי השכרה ו 100-ש"ח פקדון אשר יוחזר
לאחר התחרות עם החזרת הערכה.
פתיחת המזכירות בשעה  05:15סגירה  .06:15על הרוכב להגיע לחתימה עם רשיון רוכב (כרטיס חבר איגוד).

חנייה
•

המתחרים ,מלווים וקהל מתבקשים לחנות בחניון היער מול הישוב שריגים ליאון.
חנייה לאורך ציר הכביש  353וכביש  38אסורה .משטרת התנועה תאכוף בקפדנות הוראה זו.
כמו כן חנייה בשביל הכניסה הראשי של פארק בריטניה לאורך  75מטר מהכניסה אסורה.
זאת על מנת לאפשר כניסת ויציאת כלי רכב חופשיה ונאותה.

•

עמידת צופים ומעודדים בקו הזינוק \ סיום מעבר למחסומי הדרך בלבד.

בעלי תפקידים:
מארגן – איגוד האופניים בישראל.
מפיק התחרות – תאוצה.
מנהל המרוץ :נמרוד הנגבי \ דן בזנר

*ט.ל.ח למארגנים ולאיגוד שמורה הזכות לשינויים

מפת המסלול

