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 10/04/2021משגב בינלאומית 
 

, מוא"ז משגב ואיגוד האופניים מזמינים אתכם לתחרות אופני הרים  TEAMISGAV- SPECIALIZEDקבוצת 
 הבינלאומית במשגב.

לקטגוריות   C1  . המרוץ בינלאומי ברמהבחניון יער שגב יםממוקמאיזור הזינוק והחניה  התחרות תתקיים ביער שגב.
 .בוגרים וג'וניורס גברים ונשים עלית

 

 יש להגיע לחניון יער שגבשנים הקודמות. שימו לב כי התחרות מתקיימת במקום שונה מב

 
 .בלבדההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים 

 
. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים

על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני . המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות

, על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו. התחרות
 .למקרה של פציעה או נזק

  
חובה על כל רוכב . יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלוללפני הזינוק 

 .להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים
 
 

במקרה של קטין נדרשת . כתנאי להשתתפות בתחרות ,כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור

 .   גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה
 קישור: כתב הויתור באתר האיגוד בקישורנוסח 

 
 רמה:

 לאופני הרים בדירוג השנתי של איגוד האופניים 1התחרות ברמה 
 C1לפי רמה אומי לניקוד בינ הוניורס יהי'העילית והגבמקצי 

. 
 
 

https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/06/כתב-ויתור-משולב-כביש-אופני-הרים-מסלול-BMX-פאמפ-טרק-נוסח-להדפסה-05-02-2020.pdf
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 נקודת כינוס והגעה לתחרות: 
  חניון יער שגב WAZEיש לרשום ב

או גוגל: 
google.com/maps/place/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%99%D7%A2%https://www.

D7%A8+%D7%A9%D7%92%D7%91%E2%80%AD/@32.8775444,35.2277617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x151c352f5460f2fd:0xc179ee8545523914!8m2!3d32.8775399!4d35.225573 

 

  ת רישום ומזכירות:נקוד

דק  15, יש לסיים רישום והצגת כרטיס איגוד ושחרור אחריות עד 07:00המזכירות תפתח בשעה 

  לפני כל מקצה 

 
 :  המסלול

 . להקפה 'מ 80-מ  עם טיפוס מצטבר של כ"ק 3.2-המסלול הינו מעגלי באורך של כ
 . ל"המסלול מבוסס על שביל הנוף של יער שגב וסינגל קק

  יש הקפת פתיחה 

 . ם ומורכביםגדוליטכניים (, ללא אלמנטים  ברמת קושי בינוני )בעיקר הסינגלים בעלייההמסלול 

על סינגל שגב של קק"ל, הסינגל  ומרבית המסלול הינ (, 8/4אחהצ ) רביעיהמסלול יסומן שלדי מיום 

 ניתן להתמצא בקלות. ו מסומן 
 

 לוח זמנים כללי

  תאריך שעה מיקום

 קישור 

 באתר האיגוד

 פתיחת הרשמה 4/4/2021 14:00

 סגירת הרשמה 6/4/2021 22:00

 ישיבת מנהלי קבוצות יום האירוע 07:30 אוהל שופטים

 זינוקים יום האירוע 12:15 -08:30 

 פתיחת מזכירות יום האירוע 07:00 

 התייצבות רוכבים לתדריך  דק לפני כל זינוק 15 

    

 טקסים   

 1מקצה  יום האירוע 09:30 

 2מקצה  יום האירוע 10:15 

 3מקצה  יום האירוע 11:45 

 4מקצה  יום האירוע 12:00 

 

https://www.google.com/maps/place/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%A9%D7%92%D7%91%E2%80%AD/@32.8775444,35.2277617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c352f5460f2fd:0xc179ee8545523914!8m2!3d32.8775399!4d35.225573
https://www.google.com/maps/place/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%A9%D7%92%D7%91%E2%80%AD/@32.8775444,35.2277617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c352f5460f2fd:0xc179ee8545523914!8m2!3d32.8775399!4d35.225573
https://www.google.com/maps/place/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%99%D7%A2%D7%A8+%D7%A9%D7%92%D7%91%E2%80%AD/@32.8775444,35.2277617,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151c352f5460f2fd:0xc179ee8545523914!8m2!3d32.8775399!4d35.225573
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 :זינוקיםטבלת 
 

 פודיום  שעת זינוק מס הקפות מרחק בקמ מקצה
 SL+8 08:30 03:10 28.8 עילית גברים

וניורס בנים'ג  22.4 SL+6   
   SL+6 19.2 עילית נשים

וניורס בנות'ג  16 SL+4   
   SL+6 19.2 1רמה  ונשיםגברים 

16-15קדטים   16 SL+4 10:15 :1511 
   SL+3 12.8 15-16קדטיות 

   SL+4 16 2גברים רמה 
   SL+3 12.8 3גברים רמה 
   SL+2   9.6 2נשים רמה 

 SL+2 :3011 :4521 9.6 14ילדים 
   SL+2 9.6 13ילדים 

   SL+2 9.6 15-16ספורט נערים 
   SL+2 9.6 15-16נערות +13-14ילדות 

 SL+1 :1521 :0031 6.4 13-14 ות/ספורט ילדים
   SL+1 6.4 11+12ות  /אפרוחים
   SL+1 6.4 9+10ות  /קטקטים

     

     
     

     

 
 
 

זינוקים , יתכנו איחודי או פיצולי קטיגוריות. פ הרישום לאיגוד האופניים"הרישום לקטגוריה הוא ע

 . והנחיות משרד הבריאות לפי מספר הנרשמים בהתאם לתקנון האיגודז "ושינוי לו
היות והזינוק ארוך ומתבצע על שביל רחב , ת על קו הזינוקוהרוכבים יסודרו על פי קטגורי, שימו לב

 . כל המקצים יוזנקו יחדיו כדי לאפשר כניסת רוכבים מהירים לסינגל, וכביש
 

 :מסלול חימום
 . החימום יתבצע בשבילים סמוכים, המסלוללא ניתן לבצע חימום על 
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 :אוהלי קבוצות ודוכנים
עקב הנחיות משרד הבריאות ואיסור התקהלות אנו מבקשים לא להקים אוהלים במתחם וליד קו 

 (. ישנו חניון גדול וניתן להקים אוהלים בסמוך)סיום /הזינוק
 

 :חוקי התחרות
 

, תקנון התחרויות של איגוד האופניים UCI-ההרים של ההתחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני 

 www.israelcycling.org.ilבישראל ותקנון זה. יש לעיין בתקנון באתר האיגוד : 
 

 

באופן חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלק התחתון ומספר הכידון מחובר 

 .או לשנות את המספרים\לגזור ו, אין לקפל .שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים

 . מסיים קצים התחרות מסתיימת כאשר הראשוןבכל המ

 
 :נקודת מים וסיוע טכני

 , יש לעקוב אחר ההנחיות. אחרי קו הזינוק 'מ 200-נקודת מים וסיוע טכני תוקם כ
 

 :ערעורים

  .שופט ראשי/ ניתן לגשת לשופט ערעורים , מקצה מרגע פרסום תוצאות כל

 .דקות ממועד פרסום התוצאות 15יש להגיש ערעור המשפיע על מיקום על הפודיום עד 

 .מנהל הקבוצה/הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן

 .בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום

י שליחת מייל מרוכז לרכז השיפוט באיגוד האופניים "בשטח עהמשך הטיפול בערעורים שלא טופלו 

 :דור-עידו עין

ido@israelcycling.org.il  

 
 :פרסיםטקסים ו
 . לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה יוענקומדליות 

 לחמשת הראשוניםבקטגוריות ילדים ומטה יחולקו מדליות 

 .מפורטים בטבלת הזינוקיםחלוקת הפרסים  זמני
לפי טבלת הפרסים הכספיים  יחולקו פרסים כספייםבנים ובנות  וניורס'גגברים ונשים ו במקצי העילית

 .C1 רמתלפי  UCI -של ה
 .יום ממועד התחרות 90הפרסים יועברו לחשבון הרוכבים עד 

 UCI -   C1-פ טבלת הניקוד בתקנון ה"זכאים לניקוד לדירוג העולמי ע ל"במקצים הנ
    

http://www.israelcycling.org.il/
mailto:ido@israelcycling.org.il
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 :הרשמה

 . 22:00 בשעה  6/4שלישי יום האיגוד עד הרשמה באתר 

 . אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום

 

 2021לשנת ( בטלפון)דיגיטלי  רשיון רוכבעל חברי איגוד להציג  ●

  עמדת החתמות תסגר. שחרור מאחריות במזכירות התחרותכלל הרוכבים נדרשים לחתום על טופס 

 .רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק –לפני כל זינוק ' ד 30

 

 :עלויות ההרשמה

 במזומן בלבד, התשלום הינו במקום, בכל המקצים ₪ 100עלות הרשמה 

 

 מפת המסלול
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 עליית כביש()ממשיכים ישר על השביל עד לסימון כניסה לסינגל בסוף  הקפת זינוק :

 

 

 התחרות תתקיים לפי הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול 

 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון –ח "טל

 
721844-900-1בית חולים נהריה  : בית החולים הקרוב לתחרות  

 
 

 :בעלי תפקידים
 א משגב .מ: מארגן

  coachmisgav@gmail.comעוז דודאי : וממונה קורונה   מנהל התחרות
 דורון אברהם :שופט ראשי

 

mailto:coachmisgav@gmail.com

