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 202125/2/ן יער ראש העי – XCCתחרות אופני הרים 

 
 

 
( ביער ראש XCCלתחרות אופני הרים ) שמחים להזמין אתכם ואיגוד האופניים CSCמועדון 

      .העין
 למקצים השונים.במסגרת התחרות יהיו מסלולים שונים ומותאמים 

 .בלבדההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים 
 

התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. 
המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני 

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

  
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  כתב הסכמה וויתור, כל רוכב יידרש לחתום על
 נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.   

  קישורנוסח כתב הויתור באתר האיגוד בקישור: 
 

 הנחיות מיוחדות לאירוע הנוגעות להתנהלות בצל הקורונה
 תקנות ספציפיות בנוגע להתנהלות כתוצאה מפעילות בצל נגיף הקורונה יפורסמו בסמוך לאירוע

 
 

 רמה:
 לאופני הרים בדירוג השנתי של איגוד האופניים 3ה רמבהתחרות 

 
 
 
 
 

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


 

 

2 

 לוח זמנים:
 

 זמנים כללילוח 

  תאריך שעה מיקום

 פתיחת הרשמה 21/2/21  

 סגירת הרשמה 23/2/21 22:00 

 פתיחת מזכירות יום האירוע 7:30 
 זינוקים יום האירוע 9:00-13:30 

 סגירת מסלול לאימון יום האירוע שעה לפני המקצה הראשון 

התייצבות רוכבים לתדריך   הזינוקדק' לפני 15 
 בקו זינוק

 סגירת מזכירות יום האירוע דק' לפני המקצה האחרון30 

 שעת סיום משוערת יום האירוע 14:45 

 
 

 נקודת כינוס והגעה לתחרות:
 חניון הצנובר –יער ראש העין 

 
  נקודת רישום ומזכירות:

 פתיחת המזכירות לרישום, שעה לפני הזינוק הראשון
 בשל מגבלות הקורונה, אין צורך לחתום במזכירות.

 הנוכחות תיבדק בעצם הקראת השמות לפני הזינוק.
 
 

 המסלול:  
 מ' טיפוס להקפה 85ק"מ, 3.3קדטים: -מסלול עילית

 מ' טיפוס להקפה 72ק"מ,  3מסלול ילדים: 
 

 לאורך המסלול מספר אלמנטים טכניים הדורשים היכרות מוקדמת. 
 יש לבצע הכרת מסלול לפני התחרות.
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 :וחלוקת פרסים זינוקיםטבלת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

הרישום לקטגוריה הוא ע"פ הרישום לאיגוד האופניים. יתכנו איחודי או פיצולי קטיגוריות, 
 .זינוקים ושינוי לו"ז לפי מספר הנרשמים בהתאם לתקנון האיגוד

 *יתכן עדכון במספר ההקפות. יימסר סופית בתדרוך לרוכבים.
 
 

 מסלול חימום:
 .החימום יעשה בשבילי היער שאינם במסלול התחרות. יש להיזהר מכלי רכב הנעים ביער

 אין לבצע חימום על מסלול התחרות
 

 אוהלי קבוצות ודוכנים
 קבוצה.מנוע נקודות התקהלות, באירוע זה לא תהיה הקמת אוהלי על מנת ל

 
 
 
 
 

משך  מקצה

 התחרות
 שעת פודיום שעת זינוק *הקפות

  9:00 6 דק' 50 עילית
  9:01 5 דק' 50 ג'וניורס

 9:02 5 דק' 50 1רמה 

 9:03 5 דק' 50 עילית נשים

  10:20 4 דק' 40 קדטים
  10:21 4 דק' 45 וניורס נשים'ג

 10:21 3 דק' 40 קדטיות

  11:30 3 דק' 30 ילדים ב'
 11:31 3 דק'30 ילדים א'

  12:30 3 דק' 30  ספורט נערים

 12:31 2 דק' 30 ספורט נערותילדות+
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 חוקי התחרות:
 

, תקנון התחרויות של איגוד UCI-התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה
 www.israelcycling.org.ilהאופניים בישראל ותקנון זה. יש לעיין בתקנון באתר האיגוד : 

 
 

חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקו התחתון ומספר הכידון 

או לשנות את \אין לקפל , לגזור ומחובר באופן שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים 

 .המספרים

 .בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים

 
 

 נקודת מים וסיוע טכני:
 תמוקם כחמישים מטרים אחרי קו הסיום.נקודת מים וסיוע טכני 

 .אין כניסה למלווים לנקודת חלוקת המים
 

 ערעורים:

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

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

 הקבוצההגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל 

 בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום,

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

 האופניים עידו עין דור:

 ido@israelcycling.org.il 

 
  

http://www.israelcycling.org.il/
mailto:ido@israelcycling.org.il
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 פרסים:טקסים ו
 14לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה, ובקטגוריות עד גילאי  וענקומדליות י

                לחמשת המקומות הראשונים בכל קטגוריה.
 , בהתאם למפורט בטבלהדק' מסיום המקצה הרלוונטי30-כטקס חלוקת הפרסים יתקיים 

 
      

 הרשמה:

 .ההרשמה באתר איגוד האופניים

 אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום.

 

 כחלק מהליך הרישום. –התשלום באתר האיגוד 

 רק מי שהשלים את התשלום ייחשב כרשום לתחרות.

 

במידה ומגבלות ההתכנסות ביום האירוע יצרו מגבלה על מספר המזנקים בכל מקצה  –שימו לב 

הרוכבים הראשונים, בהתאם לסדר הרישום שלהם לתחרות )בשיטת כל  X, יוכלו לזנק רק X-ל

 הקודם זוכה(

 

 עלויות ההרשמה:

  ₪ 70 –ילדים מקצה 

  ₪ 100 – 1ורמה  קדטים, ג'וניורס, עיליתמקצי 
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 מפת המסלול:
 

 (טיפוס' מ 85 -מ להקפה כ"ק 3.3)~  קדטים –1רמה   -וניורס 'ג –מסלול עילית 
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 (מ' טיפוס72מ להקפה ~"ק 3) ילדיםמסלול 
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 מפת אזור שטח הכינוס

 

 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון –טל"ח 

 

 בטיחות:
 המסלול כולל מכשולים טכניים מאתגרים.

 יש לבצע הכרת מסלול לפני הזינוק, באחריות הרוכב.
 

 בית החולים הקרוב לתחרות: 
 תקוה-פתח 39ז'בוטינסקי מרכז רפואי רבין )בילינסון( רח' 

 03-9377377טל: 
 

 בעלי תפקידים:
 054-2493421ליאור שרר  טל' מארגן: 

 ליאור שרר  מנהל התחרות: 
 שופט ראשי:

 גיא דביר –מנהל מסלול 


