
 

 

 פארק רעננה -תחרות צעירים 

 2021במרץ  5 -יום שישי 

. ברעננה לתחרות אופני הרים, צעיריםרוכבים מזמינים ואיגוד האופניים  VELOCITYמועדון 

מסלול מהיר עם  תקבלו .המקסים בפארק רעננה 2021במרץ  5ביום שישי התחרות תתקיים 

או  כל מתחרה מקבל כוס ברד המפורסם. סינגל קל, וכניסה אל אמפי רעננה עליות קצרות,

 .Say KIOSKOמיץ, בחסות 

. האופניים בלבדאיגוד ם תחרותיים במיומנים, חברימאומנים ולרוכבים  מיועדתההשתתפות 

קטעים מאתגרים ונקודות  המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. המסלול כולל

טכניות. באחריות הרוכב לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח 

חתימת אפוטרופוס על  בביטוח הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.

  .באתר האיגודאותו כתב הסכמה וויתור מהווה תנאי להשתתפות. ניתן לקרוא 

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

כל זמן במסכה חובה  תתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.כל רוכב להש

 עצמו. ובמרוץהשהות בפארק כולל על קו הזינוק, מלבד בחימום 

 

 רמת התחרות

 בדירוג השנתי של איגוד האופניים לאופני הרים. 4התחרות ברמה 

 

 נקודת כינוס והגעה לתחרות

: Wazeרעננה. ניתן לרשום ב ,מדרך ירושליםכניסה אליו . הפארקהחניון הצפוני של חונים ב

 .תזכורת: יש לשלם על חניה בכחול לבן. ר זהקישובלהקליק "פארק רעננה חניון צפוני" או 

דרך הפארק, רעננה. כניסה מבמידה והחניון הצפוני מלא, ניתן לחנות ליד קפה מנדרין, 

 הכינוס דרך פארק חברים בלבד, ולא על המסלול עצמו. מתחםההליכה משם אל 

 

  

https://israelcycling.org.il/?events=%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%a2%d7%a0%d7%a0%d7%94-2
https://www.velocity.org.il/
https://www.rosen-meents.co.il/
https://www.raanana.muni.il/Pages/default.aspx
https://saycafe.co.il/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95/
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
https://waze.com/ul/hsv8z15e07


 

 

 לוח זמנים

 

 17:40 – 14:20 סגירה -: פתיחה מודיעין

 זינוקהרבע שעה לפני  התייצבות רוכבים לתדריך בקו זינוק

  

 

 קטגוריות מקבץ
 זמן מנצח

 משוערך

 מקס'

 הקפות

שעת 

 זינוק 

פודיום 

 צפוי

1 
 14ילדים  ●

 13ילדים  ●
 16:10 15:00 4 דק' 30

2 
 12אפרוחים  ●

 11אפרוחים  ●
 17:00 16:00 3 דק' 25

3 
 13+14ספורט ילדים  ●

 13+14ילדות  ●
 17:50 16:50 3 דק' 25

4 * 

 11+12אפרוחיות  ●

 13+14ספורט ילדות  ●

 9+10קטקטים  ●

 9+10קטקטיות  ●

 דק' 20

3 

3 

3 

2 

17:40 18:20 

 

 יש תאורה. וללא מכשולים.מהפארק ללא יציאה  ,הקפה מקוצרת האחרון בץמקב* 

 .הסופי ייקבע בבוקר התחרות ויימסר בתדריך. מספרן ייתכנו שינויים במספרי ההקפות
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 חוקי התחרות

התחרויות של איגוד  ותקנון UCI-מירוצי אופני הרים של התקנון  חוקי התחרות לפי תקנון זה,

 איגוד האופניים בישראל.ע"י השיפוט  .האופניים יגודא באתרבהם לעיין  האופניים בישראל. יש

מספר לחבר את  . חובה)על הכיסים(חתון הת הבחלק המספר הגב לחולצצמיד את חובה לה

או \אינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים. אין לקפל, לגזור וומופנה קדימה כשהוא  הכידון

 מספרים.את הלשנות 

ך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול, חובה על ילפני הזינוק יתקיים תדר

 ות המארגנים והשופטים.כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להורא

יתכנו איחודי או . 2021 הרישום לקטגוריה על פי רישום החברות התחרותית באיגוד לשנת

פיצולי קטגוריות, זינוקים ושינוי לו"ז לפי מספר הנרשמים. התקנון יעודכן בכך עד יום לפני 

 התחרות. ייתכן איחוד מקצים בהחלטת מארגן ושופט ראשי גם ביום התחרות.

. מדידת הזמנים ודירוג מיקום מסייםבקטגוריה הראשון אחרי ש כניסה להקפה נוספתאין 

 הרוכבים שבאותה קטגוריה יתבצע לפי מספר ההקפות שביצעו וסדר חציית קו הסיום.

 

 ערעורים

על מיקום . ראשיהשופט רשאי לערער ל מאמן/מנהל הקבוצה, קטגוריההמרגע פרסום תוצאות 

קודם מקרים  יטופלו. דקות ממועד פרסום התוצאות 15עד ור יש להגיש ערעעל הפודיום 

 .משפיעים על הפודיוםה

לרכז השיפוט באיגוד ממנהל המועדון אימייל בהמשך הטיפול בערעורים שלא טופלו בשטח 

 ido@israelcycling.org.ilעידו עין דור: 

 

 פרסיםטקסים ו

 הראשונים 3-ספורט נערים/ות, מדליות ל. בקטגוריההמקומות הראשונים בכל  5-למדליות  ●

 .של איגוד האופניים 4ניקוד לפי רמה  ●

 

 הרשמה

 .התחרות מדףבאתר איגוד האופניים, עם קישור ₪  80הרשמה בעלות  ●

  כל הקודם זוכה.. בץ לצורך קפסולות קורונהמקב רוכבים 40תחול מגבלת  ●

  .22:00בשעה  2021במרץ  2יום שלישי הרשמה עד  ●
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 המסלולמפת 

 המפות להלן. ק"מ. 2ק"מ לכל המקצים מלבד האחרון ובו הקפה של  2.4ההקפה  אורך ●

 .זה בקישור מהמפהניתן להוריד קבצי ניווט למסלול  ●

 כלי עבודה וכ"ו.אוכל אין סיוע טכני. בנקודת הסיוע העצמי ניתן להשאיר שתיה  ●

 רעננה והשערים יפתחו רק אז.-המסלול יסומן בבוקר התחרות. אמפי ●

  בלבד. לאחר מכן מחוץ למסלול.  14:40ניתן להתחמם על מסלול התחרות עד השעה  ●
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 בטיחות

וחזרה ירידת מדרגות, )ללא חציית כבישים( יציאה מהפארק  ,מעבר על שורשיםכולל המסלול 

אינו כולל את הנקודות , נשאר בתוך הפארקאחרון לצעירים ביותר המקבץ הזינוקים . לפארק

 , ותהיה בו תאורה.הללו

 .09-7472555, כפר סבא 59בית החולים הקרוב לתחרות: בית חולים מאיר, טשרניחובסקי 

 אמבולנס לפי תקנות חוק הספורט יימצא באירוע קרוב למתחם הכינוס.

 

 קורונההצהרת בריאות 

 למלא הצהרת בריאות עבור כל רוכב ביום שלפני התחרות בקישור זה: יש

https://forms.gle/2w8CdkZ18DFwcJLK7 

 

 בעלי תפקידים

  VELOCITYמועדון הפקה:  ●

 052-6772755 אלכס אוסלנדר: מנהל המסלול ●

 050-2399521אמיר ספרנוביץ' : ממונה קורונה ●

 tsurha@gmail.com 4536874-054מנהל האירוע: צור חלמיש  ●

 

 

 

 למארגן ולאיגוד האופניים הזכות לשנות את התקנון –טל"ח 
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