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אליפות ישראל בקרוס קאנטרי  2018 XCOגלבוע
אליפות ישראל הפתוחה למאסטרס 2018
יום חמישי 19/7/2018
מועדון  500וואט עמקים מוא"ז גלבוע ואיגוד האופניים מזמינים אתכם לאליפות
ישראל באופני הרים  XCOשתתקיים השנה בגלבוע.
התחרות תתקיים ביער הגלבוע .איזור הזינוק והחניה ממוקמים באתר הסקי ובסמוך לו
המרוץ מוכר כבינלאומי ומעניק ניקוד  UCIלקטגוריות עלית וג'וניורס גברים ונשים.
•סוג המרוץ: XCO
•מרחק להקפה:
 4.00ק"מ  -מקצה ילדים ,מסטרס
 1.48ק"מ  -אפרוחים/קטקטים
•גובה מצטבר להקפה  4.00ק"מ 100 -מ
•בתחרות יהיו שני איזור האכלה )  ( FEED ZONEאשר בהם ניתן לחלק מזון,
שתייה וסיוע טכני ,הראשון ימוקם במתחם הזינוק (ישמש גם את שאר המקצים(
והשני באמצע המסלול .ראה סימון פידזון על מפת המסלול.
הכניסה לפידזון באמצעות כרטיס שיחולק בשטח למורשים בלבד
•בכל המקצים רוכב ראשון מסיים כולם מסיימים( .לא תתאפשר כניסה להקפה נוספת(

יום חמישי 19/7/2018
 14:30פתיחת עמדות הרשמה לכל התחרויות
 15:50זינוק מקצה קטקטים ואפרוחיםxc .
 16:30זינוק מסטרס
 17:45זינוק ילדים ,קדטים ספורט
בעלי תפקידם:
מארגן התחרות -שחף רמות
מנהל תחרות -איתי שובל
sportacademy500@gmail.com

טל04-6407078 :

ההשתתפות בתחרות לרוכבים מעל גיל  18לחברי איגוד האופניים ולכלל תושבי מדינת ישראל עם הצגת בדיקה
רפואית וביטוח (המוכרים על ידי חוק הספורט ) את האישורים יש לשלוח במייל ל"תאוצה".
מקצים לרוכבים מתחת לגיל  18לחברי איגוד האופניים בלבד.
פרסים:
גביע למקום הראשון מדליות לשני המקומות השני והשלישי בכל קטגוריה.
אלוף/אלופת ישראל בכל קטגוריה חולצת אלוף/ה
חימום:
אין לבצע את החימום על מסלול התחרות!
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הרשמה:
באתר תאוצה  www.teutza.co.ilעד ליום שני ה  16/7/2018בשעה  23:00בדיוק!!!
התשלום מתבצע מראש בזמן ההרשמה מראש בלבד,
ביטול הרשמה עד שבוע לפני התחרות בעלות ,₪ 19מ שבוע עד  72שעות לפני  50%מעלות התחרות,מ  72שעות לפני
התחרות לא יהיה החזר על ביטול הרשמה
יש להגיע לעמדת הרישום לחתום .רוכב שלא יעשה זאת יפסל ויקנס
בזמן הרישום יש להציג תעודת חבר איגוד האופניים או תעודה מזהה עם תמונה למי שאינו חבר
איגוד.
עלויות הרשמה:
 90שח לקטקטים ,אפרוחים וילדים
 110שח לכל השאר המקצים חברי איגוד
 160שח למי שאינו חבר איגוד
*הרשמה במקום למאחרים תתאפשר רק לחברי איגוד עד שעה לפני ההזנקה הראשונה במחיר כפול ממחיר ההרשמה
הרגילה*
סדר זינוקים:
מקצה

מס'
הקפות

שעת
זינוק

הערות

קטגוריות

2/3

15:50

17-29
30-39
40-49
50+
בוגרות 19-29
נשים 30-39
נשים +40

3

16:30

המסלול
יהיה
פתוח
להכרה
ורכיבה עד
 15:15בלבד
מסלול
באורך 4.00
ק"מ
זמן כניסה
להקפה
אחרונה
 15דקות מהראשון
ראשון
מסיים
כולם
מסיימים

ילדים 13-14
קדטים ספורט

2

17:45

אפרוחים \ קטקטים

מאסטרס

(ללא חולצת אלוף)

ילדים

(ללא חולצת אלוף)

תקנון המירוץ:
התחרות תתקים לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה UCI
האופניים בישראל.

-ותקנון התחרויות של איגוד

יש לעיין בתקנון באתר האיגודwww.israelcycling.org.il
שופט ראשי:
שופטים נוספים:
מדידת זמנים:
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פינוי רפואי אמבולנס מד"א בית חולים העמק בעפולה
אוהלי קבוצות בגודל  3/3ניתן למקם  2שעות לפני ההזנקה הראשונה ,במקום מוסדר בלבד ,בתאום מראש עם
איתי שובל0548319717-

מפת המסלול 4.00 :ק"מhttps://drive.google.com/open?id=1jcKfq2s8SjE4Oqi2ihGV1zZ6qJpOUmSA :

FEED ZONE
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מסלול  1.46ק"מ https://drive.google.com/open?id=17HQX3gndQQXaI6EuLbDduC_Kd87kbUVi :

הגעה:

החניה ממוקמת במתחם סקי בגלבוע.
ט.ל.ח למארגן שמורה הזכות לבצע כל שינוי במסלולים,זמנים,אורכי התחרות לפי שיקולו בכל עת

