
 

1 

 

 אליפות ישראל כביש צעירים

 קריטריום אקו פארק ע"ש גל ואזנה

16.4.2021 

ואיגוד האופניים שמחים לארח את  city cycling clubעיריית חדרה , מועדון אופניים 

 אליפות ישראל כביש צעירים במסגרת קריטריום אקו פארק ע"ש גל ואזנה. קריטריום

 –על מסלול מישורי מהיר בתוך אקו פארק  כביש לבוגרים ואליפות ישראל לצעירים

 חדרה.

 בלבד.ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים 

 

אינם אחראים לכל  ועיריית חדרה מאומנים ומיומנים. המארגניםהתחרות מיועדת לרוכבים 

נזק שיגרם לרוכבים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו 

לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל 

 ה או נזק.כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציע

  

לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול. חובה על 

 כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.

 

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

 נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.   

 קישור - ית בעת תהליך ההרשמה באתר האיגודנעש רהחתימה על כתב הוויתו

 

 את:בהתאם להנחיות איגוד האופניים לקיום תחרויות בעת הז

 ושיפוט להתייצב עם הגעתם לאירוע על כל הנוכחים באירוע כולל מלווים ואנשי צוות הפקה

 בעמדת המזכירות או בעמדה אחרת שתוקם לשם כך ע"י המארגן ובה נציג המארגן יבצע

 , למלא הצהרת בריאות ערב התחרות ולהגיע עם מסכות.מדידת חום

 .ןולפעול על פיה יש לקרוא את הנחיות איגוד האופניים לקיום תחרויות

 

 

 רמה:

 לאופני כביש. בדירוג השנתי של איגוד האופניים 3התחרות ברמה 

 

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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 לוח זמנים כללי

  תאריך שעה מיקום

 פתיחת הרשמה 1.4.2021  

 סיום הרשמה 13.4.2021 22:00 

 פתיחת מזכירות יום האירוע 08:45 

 סגירת מזכירות יום האירוע צהקד' לפני כל מ15 

 הילוכיםבדיקות   זינוק ד' לפני15ד' לפני ועד 45 

 התייצבות רוכבים לתדריך בקו זינוק  זינוק ד' לפני 15 

 זינוקים   

 

 נקודת כינוס והגעה לתחרות:

  https://waze.com/ul/hsvbb6zqn8 חדרה.חדרה  פארק-אקו

במידה ויש סימון כחול לבן  חובות שמסביברדוחות, ב ויינתנביום התחרות בחניית הפארק לא 

 יש להשתמש בפנגו.

 

  נקודת רישום ומזכירות:

 .08:45לתשלום וחתימה ב פתיחת מזכירות 

 ליו רשום הרוכב.אזינוק המקצה  דקות לפני 15סגירת מזכירות לתשלום וחתימה 

  רוכב שלא חתם במזכירות לא יוכל להשתתף במרוץ.

 

 המסלול:  

 הפארקהקפה מישורית בתוך שבילי 

 מטר 870אורך הקפה 

 

  

https://waze.com/ul/hsvbb6zqn8
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 טבלת זינוקים: 

 

 *ניתן לזנק עם אופני כביש בלבד

 משתתפים במקצה, יאוחדו מקצים.שימו לב: במידה ויהיה מיעוט 

 ועם המאמנים. 20:00בשעה  441/ד יש להתעדכן בתקנון באתר האיגוד ביום 

 

 מסלול חימום:

 .התנהלות תחרות המרוץ בעתאין לבצע חימום על מסלול 

 אין לעלות על המסלול ללא אישור מפורש מצוות השופטים.

 מומלץ לבצע חימום על רולרים וטריינרים.

 הסמוכים לפארק פתוחים לתנועת רכבים רגילה.הכבישים 

 

  

 הקפות קטגוריה זינוק שעת מקצה

הגבלת 

משתתפים 

 לכל מכסה

 הערות

 10:00 2רמה  + 1בוגרים רמה 

19+ 

17-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

 5דקות +  45

 הקפות

50 

 

 11:20 ג'וניורס בנים \עלית גברים 
19+ 

17-18 

 5דקות +  45

 הקפות

 גוניורס הילוכים נעילת 50

7.93 

 15-16 12:30 קדטים
 5דקות +  45

 הקפות

 קדטים הילוכים נעילת 50

7.01 

עילית נשים+ גו'ניורס בנות + 

 1בוגרות רמה , , קדטיות

12:30 

במרחק 

ובנפרד 

 מהקדטים

19+ 

17-18 

15-16 

 5דקות +  45

 הקפות

50 

 גוניורס הילוכים נעילת

 7.01, קדטיות 7.93

-/ נערים 13+14ילדים/ ילדות 

 ספורט נערות
13:40 13-14 

 5דקות +  30

 הקפות

נעילת הילוכים ילדים  50

 7.01, נערים 6.35

 11+12אפרוחיות \אפרוחים

 ילדות ספורט-ילדים \
14:30 11-12 

 5דקות +  20

 הקפות

50 
 6.35נעילת הילוכים 
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 אוהלי קבוצות :

ניתן להקים אוהלי קבוצות. מועדון המעוניין להקים אוהל אנא ליצור קשר עם אילן אידלסון 

 .20:00עד יום חמישי בשעה  053-7226553

 

 בדיקת הילוכים: 

התקנון המקצועי על הרוכבים להתייצב בעמדת בדיקת ההילוכים כשההילוכים נעולים על פי 

 ) נמצא באתר האיגוד(. 2021של איגוד האופניים לעונת 

על גלגל השיניים הקטן  תמדד הגבלת ההילוכיםבמקצה קדטים וגוניורס )בנות ובנים( 

 .מעבירביותר מאחור והגדול ביותר מקדימה, ולא ניתן לנעול את ה

ילדים, אפרוחים וקטקטים )בנים ובנות( ניתן להגביל את המעביר  הילוכים על מנת 

 לעמוד במגבלת המרחק של נעילת ההילוכים.

דקות לזינוק. חובת  15דקות ועד  45-בדיקת הילוכים תתבצע ע"י צוות השופטים החל מ

 .הרוכבים להגיע לבדיקה בזמן

 .בתקנון לא יורשה לזנקרוכב שנבדק ואופניו אינם עומדים 

באחריות  –הראשונים מכל קטגוריה  5-מיד בסיום התחרות ל ת הילוכיםתתבצע בדיק

 .דקות מחציית קו הסיום 10הרוכבים להתייצב לבדיקה תוך 

. 

 

 חוקי התחרות:

, התקנון המקצועי של איגוד האופניים UCI-התחרות תנוהל על פי תקנון מרוצי הכביש של ה

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

 חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקה התחתון )על כיסי החולצה

לדה מחובר באופן שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים. אין ( ומספר השבצד הימני

 .או לשנות את המספרים\לקפל , לגזור ו

על הרוכבים שנתפסו בהקפה להמשיך את התחרות שלהם בנפרד מרוכבים שתפסו אותם 

 בהקפה.

     .םבכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיי

 המסלול.יפנה מיד את רוכב המסיים את התחרות 

מקצי האליפות על פי מספר  בלבד. ההשתתפות באליפות ישראל צעירים עם אופני כביש

 .ההקפות המפורט בטבלה. ראשון מסיים כולם מסיימים

הקפות. מנצח הרוכב שצבר את מירב ההקפות  5דקות + ב מוגדר זמן תחרותבכל המקצים 

http://www.israelcycling.org.il/
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בכל  ראשון מסיים כולם מסיימים .וחצה את קו הסיום ראשון

 הקטגוריות באותו זינוק.

הקפות האחרונות. לאחר מכן לא  5-עד הטיפול בתקלה טכנית , אך ורק עבור ,יש הקפת חסד

 באזור המסומן.מטר אחרי קו הסיום  20-עמדת טיפול כ תהיה הקפת חסד.

על כל הרוכבים שנתפסו בהקפה אחת או יותר לפנות את  –יישמע פעמון   הזמן המוגדרבתום 

 5-המסלול בשלב זה. פינוי המסלול יתבצע עד מחצית הקפה לאחר קו הסיום. ימשיכו ל

ההקפות האחרונות רק רוכבים שהם בהקפת המוביל. פינוי המסלול באחריות הרוכבים. רוכב 

 שנתפס בהקפה ולא פינה את המסלול ייענש.

 תחרות. ב תחילת ההקפה האחרונה יישמע פעמון עבור הרוכבים שעדייןב

 

 חלוקת מים וסיוע טכני:

 בקבוקים. 2, על הרוכבים לזנק עם  אין חלוקת מים בתחרות

 ניתן לתת סיוע טכני מעמדה נייחת בצד ימין של הדרך.  -אין רכבי ליווי על המסלול 
  

 ערעורים:

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

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

 .הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה

      .בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום

בערעורים שלא טופלו בשטח ע"י שליחת מייל מרוכז לרכז השיפוט באיגוד המשך הטיפול 

 האופניים עידו עין דור:

ido@israelcycling.org.il  

 

 טקסים ופרסים:

  .לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה מדליות יוענקו

 המקומות הראשונים 5-ילדים/אפרוחים/קטקטים יוענקו מדליות לבקטגוריות 

 יש להגיע לפודיום עם מסיכות בלבד

      

 .מקצהכל דקות מסיום  15-רחבת הכינוס כטקס חלוקת הפרסים יתקיים ב

 על כל הזוכים לעלות לפודיום עם מסכה על הפנים.

 

  

mailto:ido@israelcycling.org.il
mailto:ido@israelcycling.org.il
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 :הרשמה

 .22:00בשעה  13.4.2021ההרשמה מראש באתר איגוד האופנים עד יום שלישי  -

רוכבים לפני מועד סוף  50במידה והרשמה למקצה ספציפי נסגרת בשל מגבלת  -

עד  citycyclingc@gmail.comההרשמה, ניתן להירשם לרשימת המתנה במייל: 

 .22:00בשעה  13.4.2021מועד סיום ההרשמה יום שלישי 

 אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום. -

נא להגיע עם סכום מדויק כדי לייעל את  -ר התחרות התשלום במזומן בבוק ●

חובה להגיע לעמדת ההרשמה עם מסכה, רוכבים או מלווים ללא מסכה לא  התהליך.

 יוכלו להירשם.

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

הליך תבמידה והחתימה על טופס שחרור מאחריות לא מתבצעת דיגיטלית כחלק מ ●

 הרישום, הרוכבים נדרשים לחתום על טופס שחרור מאחריות במזכירות התחרות. 

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

)נכון  מגבלת כמות המשתתפים למקצה על פי הוראות משרד הבריאות בתאריך התחרות.

הגבלת הרוכבים על פי סדר  איש לכל מקצה( 50ליום כתיבת התקנות המגבלה של 

 .כל הקודם זוכה –הרישום 

הורדת המסיכות תעשה רק על קו על כולם לעטות מסיכות כל הזמן, כולל על קו הזינוק, 

 ., דקה לזינוקהזינוק

 עלויות ההרשמה:

 ש"ח  100חברי איגוד תחרותיים מקטגורית קדטים ומעלה  ●

 ש"ח 90 –קטגוריית ילדים, אפרוחים, קטקטים  ●

 

  שבב מדידה:     

      .שבב המדידה הינו פריט ציוד אישי של הרוכב, החיוני להשתתפות בתחרויות ●

 .באחריות הרוכבים, לוודא תקינות שבב המדידה

 .היבטי תחזוקת השבב נמצאת באתר האיגוד מצגת מפורטת המסבירה את כל ●

 50רוכבים ללא ערכת משתתף )שבב ו/או מספר(, יחויבו לשכור ערכה תמורת  ●

ש"ח פקדון אשר יוחזר לאחר התחרות עם החזרת  200-ש"ח דמי השכרה ו

  .הערכה
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בי הצעירים שאין ברשותם צ'יפ גתקף גם ל ●

 כביש/מספר שילדה

 

 לשנות את התקנוןאיגוד הזכות ללמארגן ו –טל"ח 

 

 .04-6304304 -רחוב השלום, חדרה הלל יפה, בית חולים  בית חולים קרוב: 

 

 

 בעלי תפקידים:

   CITY CYCLING CLUBמועדון מארגן: 

  אילן אידלסוןמנהל התחרות: 

 טל קציר שופט ראשי:

 ממונה קורונה: עידית שוב

 

 מטר 870 מפת המסלול: אורך הקפה
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