אליפות ישראל הראשונה באופני מסלול )ולודרום) בארגון
TLVelodrome

מועדון  TLVelodromeואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמינכם לאליפות ישראל
הראשונה בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס.
במסגרת האירוע ,יתקיימו התחרויות הבאות:
יום

יום חמישי 3 ,בדצמבר
יום שישי 4 ,בדצמבר
יום שבת 5 ,בדצמבר

מרוצים
רדיפה אישית
קיירין
קרב רב (אומניום)
נגד השעון  500מטרים/קילו
סקראץ'
אלימינציה
נקודות

הודעה בדבר ללוח המירוצים לשבת תצא ביום רביעי ה 2בדצמבר
ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים בעלי אקרדטציה לרכיבה במסלול
מטעם מרכז הספורט הלאומי בלבד ולחברי נבחרות לאומיות באישור המאמן הרלוונטי.
ההשתתפות בהתאם לתנאי התו הסגול ,ומוגבלת ל 20-רוכבות או רוכבים בכל מקצה.
קדימות תינתן למתחרי המירוץ הראשון ,ולשאר הרוכבים ההרשמה על בסיס כל הקודם
זוכה.
ניתן לשכור אופני מסלול לטובת התחרות מהמרכז הלאומי לספורט ,בעלות של ₪ 40
לזוג אופניים ליום  -בהזמנה מראש ,על בסיס כל הקודם זוכה -יש הגבלה על כמות
האופניים הזמינים במידות השונות .ניתן לשכור אופניים ביום המירוץ על בסיס כל הקודם
זוכה ,בעלות של .₪ 80
רוכבים המעוניינים לשכור מתבקשים לפנות למייל Yarnin@nsc.org.il
התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים .המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם
לרוכבים .על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים
לצרכיו ,למקרה של פציעה או נזק.
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לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול .חובה
על כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.
כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור ,כתנאי להשתתפות בתחרות .במקרה של
קטין נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.
נוסח כתב הויתור באתר האיגוד :בקישור
התחרויות תתקיימנה ללא נוכחות קהל .רק בעלי תפקידים יורשו להכנס לרחבה
המרכזית והטריבונות יהיו סגורות .כל מועדון יכול לרשום עד מאמן אחד בתנאי והמאמן
מוסמך למסלול .ההרשמה לאנשי צוות במיילNlibner@gmail.com :
הוראות נוספת בהקשר להתנהלות בתקופת הקורונה ישלחו לנרשמים בהמשך
רמה :אליפות ישראל

לוח זמנים
שעה
01.12.2020
סגירת הרשמה מוקדמת
בשעה 22:00
יום חמישי ה3.12.2020
7:00
פתיחת הרשמה ,חלוקת תגים ומספרים-
7:30
פתיחת המסלול לחימום
8:30
סיום חלוקת מספרים תחרויות הרדיפה אישית
8:50
סגירת המסלול לחימום
9:00
הזנקת מוקדמות הרדיפה אישית
13:30
פתיחת המסלול לחימום
14:45
סיום חלוקת מספרים תחרויות הקירין
14:50
סגירת המסלול לחימום
15:00
הזנקת מוקדמות מירוץ הקירין
15:30
הזנקת גמרים -רדיפה אישית
17:30
הזנקת גמרים -קירין
17:45
טקסי מנצחים רדיפה אישית וקירין
יום שישי ה4.12.2020
08:00
פתיחת הרשמה ,חלוקת תגים ומספרים-
08:30
פתיחת המסלול לחימום
9:30
סיום חלוקת מספרים תחרויות הקרב רב
9:50
סגירת המסלול לחימום

מיקום
בקישור
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
מסלול
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
קו המרדף ,ישורת הבית
מסלול
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
גדר עליונה ,ישורת הבית
קו המרדף ,ישורת הבית
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
אינפילד
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
מסלול
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
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10:00
הזנקת מרוצי הסקראץ' (קרב רב)
10:55
הזנקת מרוצי טמפו (קרב רב)
13:30
פתיחת המסלול לחימום
14:20
סגירת המסלול לחימום
14:30
הזנקת מרוצי אלמינציה (קרב רב)
16:00
הזנקת מרוצי נקודות (קרב רב)
17:45
טקס מנצחים מירוץ הקרב רב
יום שבת ה 5.12.2020
07:00
פתיחת הרשמה ,חלוקת תגים ומספרים-
07:30
פתיחת המסלול לחימום
8:30
סיום חלוקת מספרים תחרויות הקילו
8:50
סגירת המסלול לחימום
9:00
הזנקת הקילו
10:00
סיום חלוקת מספרים תחרויות 500M
10:30
הזנקת ה500M
11:00
טקסי מנצחים -קילו ו500M
12:00
פתיחת המסלול לחימום
13:00
סיום חלוקת מספרים תחרויות סקראץ'
13:20
סגירת המסלול לחימום
13:30
הזנקת הסקראץ'
14:30
סיום חלוקת מספרים תחרויות אלמינציה
15:00
הזנקת תחרויות האלמינציה
16:15
טקסי מנצחים סקראץ' ואלמינציה
16:15
סיום חלוקת המספרים לתחרות הנקודות
16:30
הזנקת מירוצי הנקודות
18:30
טקסי מנצחים מרוצי הנקודות

גדר עליונה ,ישורת הבית
גדר עליונה ,ישורת הבית
מסלול
גדר עליונה ,ישורת הבית
גדר עליונה ,ישורת הבית
אינפילד
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
מסלול
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
קו המרדף ,ישורת הבית
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
קו המרדף ,ישורת הבית
אינפילד
מסלול
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
גדר עליונה ,ישורת הבית
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
גדר עליונה ,ישורת הבית
אינפילד
דלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום
גדר עליונה ,ישורת הבית
אינפילד

המספר אותו מקבלים הרוכבים ישמש לכל הזינוקים אליהם יזנק.
פירוט הזינוקים על פי קטגוריות בנספח בסוף התקנון .הזמנים אינם סופיים ,ייתכנו
עיקובים בזינוקים ואיחודים בין קטגוריות .אנא קבלו זאת בהבנה .למארגנים ולשופטים
שמורה הזכות לשנות את הרכבי המקצים או לבטל חלק מהמקצים בהתאם לנרשמים
בפועל מכל קטגוריה.
במידה ותקנות הקורונה יאפשרו ,יתקיימו גם תחרויות לרוכבות ורוכבי מסטרס .במידה
וההתראה תינתן פחות משלושה שבועות לפני מועד התחרויות הן לא יוכרו כאליפות
לאומית.
נקודת כינוס ,חניה והגעה לתחרות:
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רחוב שיטרית  10א ,תל אביב
נקודת רישום ומזכירות:
מזכירות המרוץ בדלפק הקבלה ,מבנה הוולדרום.
שעות פתיחה:
יום חמישי :3.12.2020 ,מהשעה  7ועד תום התחרויות
יום שישי : 4.12.2020 ,מהשעה  8ועד תום התחרויות
יום שבת :5.12.2020 ,מהשעה  7ועד תום התחרויות
רוכבים המחזיקים בשבב מדידה של איגוד האופניים מתבקשים להגיע איתו ,לוודא שהוא
תקין ומאוקטב .יש להביא סיכות ביטחון ואזיקונים.

חוקי התחרויות:
התחרויות תנוהלנה על פי תקנון מרוצי המסלול של ה ,UCI-התקנון המקצועי של איגוד
האופניים בישראל ותקנון זה .יש לקרוא את חוקי התחרויות בקישור מעלה ויש לעיין
בתקנונים באתר האיגוד www.israelcycling.org.il :
יש להתקין את שבב המדידה על המזלג הקדמי ע"י שני אזיקונים
חל איסור על רכיבה עם פריטים מכל סוג בכיסים.
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חל איסור על התקנת ציוד מכל סוג על הכידונים -מצלמות ,מחשבוני רכיבה וכו'.

יש לרכב עם מספר גב אחד ,בצד שמאל של החולצה ,באופן הבא:
תמונה :רונן טופלברג

ערעורים:

הרשמה:
הרשמה המוקדמת באתר איגוד האופניים עד יום שלישי ה  01.12.2020בשעה 22:00
עקב הגבלות הקורונה ,לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.
ניתן להרשם לאחד או יותר מהמירוצים.
על חברי איגוד להציג כרטיס חבר איגוד דיגיטלי (בטלפון) לשנת 2020
התחרות פתוחה עד  20נרשמים למקצה ,על בסיס כל הקודם זוכה.
קיום מירוץ הקיירין מותנה במינימום עשרה נרשמים למקצה.
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עלויות ההרשמה:
ההרשמה לתחרות בעלות של  ₪ 80ליום תחרות אחד ,או  ₪ 150ליומיים או שלושה .יש
להשאיר פיקדון על סך  ₪ 100במזומן עבור מספר הגב ,אותו יש להחזיר בתום
התחרויות ,נא להיערך עם סכום מדוייק ליום המירוץ.
ניתן לשכור אופני מסלול לטובת התחרות מהמרכז הלאומי לספורט ,בעלות של ₪ 40
לזוג אופניים ליום  -בהזמנה מראש ,על בסיס כל הקודם זוכה -יש הגבלה על כמות
האופניים הזמינים במידות השונות.
כדי לשכור אופניים ולשריין את המידה המתאימה יש לפעול בהתאם להוראות.
 .1כניסה ללינק רכישה ולשלם עבור האופניים( :יש לשים לב ולרכוש את הסעיף הנכון
בהתאם למספר הימים בהם את/ה משתתף/ת באליפות).
 השכרת אופניים ליום תחרויות  1בלבד  -לרכישה
 השכרת אופניים לשני ימי תחרות  -לרכישה
 לרכישה השכרת אופניים לשלושה ימי תחרות
 .2לגשת למערכת השעות של הוולודרום – למערכת השעות
 .3להתחבר למערכת.
 .4להגיע לתאריך התחרות ולהרשם לתחרות.
 לאחר הרישום המערכת תבקש לבחור מידת אופניים.
יש לחזור על כך עבור כל יום השכרה.
לתמיכה טכנית בהליך ההרשמה ,נא לפנות למייל הבאYarnin@nsc.org.il -
שבב מדידה:
● רוכבים המחזיקים בשבב מדידה של האיגוד מתבקשים להגיע עמו.
● מצגת מפורטת המסבירה את כל היבטי תחזוקת השבב נמצאת באתר האיגוד.
● לרוכבים ללא שבב ,יושאל שבב במקום בעלות של  50ש"ח  ₪ 200 +פיקדון .יש
להגיע עם הסכומים במדוייק.
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בעלי תפקידים:
מארגן :מועדון TLVelodrome
מנהל התחרות :ניב ליבנר0545869992 , Nlibner@gmail.com ,
שופט ראשי:
אחראי קורונה :גדי קוג'יקרו
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לוח זמנים וזינוקים טנטטיבי
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