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 12.6.2021ש עתלית "אליפות ישראל באופני נג
 
 

אליפות ישראל וד האופניים שמחים להזמין אתכם לואיג יזום וניהול פרויקטים בספורט -תאוצה

 2021לשנת  רכיבה נגד השעוןב
 

 .בלבדבמקצי המסטרס איגוד האופניים ב רשומיםלרוכבים שאינם ההשתתפות בתחרות פתוחה 
 

איגוד מחויבים בהצגת אישור על קיום ביטוח תאונות אישיות לפי חוק רשומים ברוכבים שאינם 

 .בהמשך התקנוןהרשמה הספורט ואישור רפואי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף 
 

. 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 . תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלוללפני הזינוק יתקיים 

 .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
 קישורבור באתר האיגוד נוסח כתב הוית

 
 :רמה

 .לאופני כביש בדירוג השנתי של איגוד האופניים 2התחרות ברמה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://israelcycling.org.il/%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%a9%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa/
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 לוח זמנים כללי
 

 12.6.2021 תאריך  שעה מחלף עתלית

 פתיחת הרשמה 20.5.2021 16:00 

 מוקדמת סיום הרשמה 5.6.2021 22:00 

 סיום הרשמה מאוחרת 8.6.2021 22:00 
 רישום רכבי ליווי 5.6.2021 16:00 

 ישיבת מנהלי קבוצות 10.6.2021 19:00  זום

 פתיחת מזכירות 06:00  

 תדריך נהגי ליווי   

 התייצבות רכבי ליווי במקומם  דקות לפני זינוק 15 

 בדיקות הילוכים ואופניים  לפני זינוק' ד 15 

 זינוקים  06:30-החל מ 

 טקסים   

  שעת סיום משוערת 11:00  

 
 
 

 :נקודת כינוס והגעה לתחרות
  7110חניון לימור כביש 

 
 :ומזכירותנקודת רישום 

 .אין צורך בחתימה לפני הזינוק
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מהשעה זינוקים החל  – בלת מרחקים וסדר זינוקים לפי קטגוריותט

06:30 
 

 הערות הילוכים מרחק קטגורית גיל מקצה 'זינוק מס

 10 15-16 *קדטיות 1
7.01 
 מטרים

 חברי איגוד בלבד*
2 

* + קדטים
 *נערים ספורט

15-16 10 
7.01 
 מטרים

   15 פתוח יד אופני 3

   15 +70 גברים/נשים 4

 15 17-18 *וניורס בנות'ג 5
7.93 
 מטרים

 חברות איגוד בלבד

   28 +19 מקצה פתוח 6

   28 פתוח םטנד 7

   28 60-69 גברים\נשים 8

   28 50-59 גברים\נשים 9

   28 40-49 גברים\נשים 10

   28 30-39 גברים\נשים 11

   28 19-29 גברים\נשים 12

13 U23  19-22 נשים 
28 

 
 חברות איגוד בלבד

 נרשמות 3-מותנה ב

14 
 *עילית נשים

 
19+ 

28 
 

 .חברי איגוד בלבד* 
 

 17-18 וניורס בנים'ג 15
28 7.93 

 מטרים
 חברי איגוד בלבד

16 23U 28 19-22 * גברים  U23 מקצה 

 3מותנה במינימום 

 נרשמים
 +19 *עילית גברים 17

28 
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 :מסלול חימום
 .חימום על טרינרים בלבד –אין 

 
  בחניון לימור :אוהלי קבוצות

בהרשמה מראש בלבד,  nimrodhanegbi1@gmail.comרישום אוהלי קבוצות יתבצע במייל: 

 לקבוצה.  4X4כמות מוגבלת לפי כל הקודם זוכה, גודל מקסימאלי 

 
 :חוקי התחרות

התקנון המקצועי של איגוד האופניים בישראל , UCI-ש של ה"התחרות תנוהל על פי תקנון מרוצי הנג

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

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

 או לשנות את המספרים\לגזור ו, לקפל 
 

דקות לפני הזינוק סמוך לעמדת  15ת להתייצב לבדיקת הילוכים ותקינות אופניים /חובת כל רוכב

 .הזינוק
 

 .ים לזנקת שאינם מופיעים ברשימת הזינוק אינם מורש/רוכב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nimrodhanegbi1@gmail.com
http://www.israelcycling.org.il/
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 :ציוד
, למרוצי נגד השעון UCI-יש לרכוב עם אופניים העומדים בתקנון ה

 :למעט
אופני : לדוגמה) UCI-במקצה הפתוח ניתן לרכוב גם עם אופניים שאינם עומדים בתקנון ה ●

רוכבים המעוניינים בכך   '(.וכו UCI-אופניים החורגים במידות מהמותר בתקנון ה, טריאתלון

 .יכולים להירשם מראש למקצה הפתוח
 

 UCI-במקצה הקדטים והקדטיות יש לרכוב עם אופניים העומדים בתקנות מרוצי הכביש של ה ●
 '.גלגלי דיסק וכו, אירובר, לא תותר רכיבה עם אופני נגד השעון –

, יותר מקדימהעל גלגל השיניים הקטן ביותר מאחור והגדול ב תמדד הגבלת ההילוכים ●

 .ולא ניתן לנעול את המעביר

●  
 

 :בכל יתר המקצים תהיה אכיפה מחמירה של
 על השלדה UCIמדבקת  ●
 מרחק קצה אירובר מציר מרכזי ●
 מרחק קצה כיסא מציר מרכזי ●
 מיקום וצורת הבקבוקים –בקבוקים בתוך משולש השלדה  ●
 זווית מושב ●
 באירוברהפרש גובה בין הנקודה הנמוכה ביותר לגבוהה ביותר  ●
 גיאומטריית שלדה ופרופיל צינורות ●

 
 .ביצוע המדידות והאכיפה לשיקול דעת צוות השופטים

 
רוכב הרשום לכל אחד ממקצי קטגוריית הגיל אשר הציוד שלו לא יעמוד בתקנות יועבר למקצה 

 . הפתוח
 .נוער וקדטים אשר הציוד שלהם לא יעמוד בתקנות ייפסלו, U23, רוכבים במקצי העילית

 
 , UCI-מומלץ לכל הרוכבים לוודא מראש את עמידת האופנים והציוד שלהם בתקנון ה

 UCI -ה לאתר קישור – 74 – 57עמודים 
 
 

 באתר איגוד האופניים 19:00עד  10.6יום חמישי לוח זינוקים יפורסם ב

איגוד האופניים וצוות שופטי התחרות רשאים לשנות את שעת תחילת התחרות בהתאם לאילוצים 

 .יש לעקוב אחר שינויים באתר האיגוד ובתקנון –' וכו, מזג אויר, משטרה –חיצוניים 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
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 :סדר זינוקים

בקבוצות הגיל יוזנקו כל קטגוריות הנשים ולאחר מכן כל . פ טבלת הזינוקים"סדר הקטגוריות ע

 .קטגוריות הגברים

 :סדר הזינוק בתוך כל קטגוריית גיל ייקבע באופן הבא

יזנקו אחרונים  ובוגרים U23, קטגוריית הנוערב 2020אלופי ישראל נגד השעון לשנת  ●

 :ולפניהם, אותה קטגוריהבמידה והם נשארו ב

 :ולפניהם, UCIעל פי סדר הפוך של דירוג , U23-במקצי עילית ו ●

אשר יפורסם עד שבוע לפני  2021על פי סדר הפוך של דירוג הכביש של הרוכבים לשנת  ●

 :ולפניהם, התחרות

 סדר אקראי –רוכבים ללא דירוג  ●

 האופניים בתחרויות כבישהדירוג על פי הדירוג השנתי של איגוד , בקבוצות הגיל ●

אחריהם רוכבי , יזנקו ראשונים רוכבים לא מדורגים בסדר אקראי ,בתוך כל קבוצת גיל ●

כולם בסדר הפוך של הדירוג  – 1ולבסוף רוכבי רמה , 2לאחר מכן רוכבי רמה , 3רמה 

 (.במידה ולא עבר קבוצת גיל)יזנק אחרון  2019-אלוף ישראל בקבוצת הגיל ב. השנתי

ופטים רשאי לערוך שינויים בסדר ההזנקה על מנת ששני רוכבים מאותו מועדון צוות הש ●

 .לא יזנקו זה אחרי זה
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 :חלוקת מים וסיוע טכני

 .לא נייחת ולא מרכבים! אין חלוקת מים
בצד , התיקון יעשה בצידי המסלול. ניתן להחליף גלגל ולטפל בתקלה טכנית בכל נקודה על המסלול

 .תפריע לרוכבים אחרים בתחרותבצורה שלא , ימין
 

 :רכבי ליווי

 בנות /וניורס בנים'נשים וג/גברים U23, נשים/עילית גברים: רכבי ליווי מותרים במקצים ●

 .רכב ליווי ילווה רוכב אחד בלבד ולא ידלג בין רוכבים ●

 .בשול הדרך הימני, רכב ליווי רשאי להעניק סיוע טכני בלבד במקרה של תקלה ●

o  ומזון מהרכביםאין חלוקת מים 

: נהל תחרויותמנהל הקבוצה יישלח מייל מרוכז למ/מאמן: רישום רכבי ליווי ●

Yotam@israelcycling.org.il  עם הפרטים הבאים, המוקדמת עד מועד סיום ההרשמה: 

 שמות הרוכבים אותם מעוניינים ללוות

 ג מלווהטלפון נה+ שם מלא 

 צבעו ומספרו, סוג הרכב

איגוד האופניים שומר את הזכות לצרף לפי שיקול דעתו שופט או משקיף לכל אחד מרכבי הליווי או 

 .לחלקם

או מאמן הרשום באיגוד \השנים האחרונות ו 4-נהג ליווי הוא מי שעבר השתלמות נהגי ליווי ב

 תית מקצוע או במסלול התחרו\כאיש  2021האופניים לעונת 

קלקה 'רכב ללא צ. באחריות המועדון( קלקה'צ)על כל רכב להיות עם פנס כתום מהבהב על הגג 

 לא יורשה לעלות על המסלול

 בעמדת השיפוטי המארגן "זיהוי שיחולקו ע חובה על רכבי הליווי להצמיד מדבקות

 

 

mailto:Yotam@israelcycling.org.il
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 :מהלך המרוץ

על הזכות לצמצם המארגן שומר . הרוכבים יוזנקו בהפרשים של דקה בין רוכב לרוכב ●

 שניות במידה ויהיה הכרחי עקב אילוצים  30-הפרש זה ל

 אך זמנו יימדד על פי שעת הזינוק המקורית, רוכב שיאחר לזינוק יוכל לזנק באישור השופט ●

 וניורס'רכיבה עם מכשירי קשר מותרת למעט במקצי קדטים וג ●

אחרי הרוכב ' מ 25רוכב שנתפס ונעקף ישמור מרחק של  .לא יותר דראפטינג מכל סוג ●

רכב מלווה של רוכב  .מטר רוחבי במהלך העקיפה 2רוכב תופס ישמור מרחק של  .התופס

מטר בין הרוכבים  50עד לפתיחת מרחק של ( ורכבו)עוקף יישאר מאחורי הרוכב הנעקף 

 .ורק אז יחזור ללוות את הרוכב העוקף, לאחר העקיפה

 עצמאיתעל הרוכב להיות ערוך לתקנה , במקרה של תקלה ●

שופט הפרסה יעמוד תחת שימשייה ומסביבה קונוסים. על הרוכבים לעקוף את נקודת פרסה:  ●

 השימשייה ולבצע פניית פרסה מימין לשמאל.

 

 :ערעורים

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

 ם הטקסמתחהגשת ערעורים בסמוך ל

 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

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

 :עידו עין דור

ido@israelcycling.org.il  

 

 

 

 

 

mailto:ido@israelcycling.org.il
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 :פרסיםטקסים ו
                .לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה יוענקו גביעים/ מדליות 
 :טקסים נפרדים שלושהיתקיימו 

 09:00בשעה  1-6למקצים  פרסיםחלוקת  .1

 כרבע שעה לאחר סיום הרוכב האחרון במקצים אלו 7-12 חלוקת פרסים למקצים .2

 מיד בסיום העילית 13-17  .3
 

 חניון לימורהטקסים יתקיימו ב

 
 

 

 

 

 

 

 :הרשמה

  22:00בשעה   5.6 שבתעד יום  איגוד האופניים אתרב מוקדמתהרשמה 

יפ ומספר 'איגוד בעלי צלחברי , 22:00בשעה  8.6.2021 שלישיהרשמה מאוחרת עד יום 

 .תקינים בלבד ובעלות כפולה

 .אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום

  250 פים:מגבלת כמות משתת

: מי שאינם חברי איגוד נדרשים לשלוח בדיקה רפואית וביטוח תקפים למייל ●

nimrodhanegbi1@gmail.com בשעה  6.6 יום ראשון מועד אחרון לשליחה

16:00 

 

 :עלויות ההרשמה

 ₪ 80: יות וחיילים בסדיר/קדטים

 ₪ 150: חברי איגוד האופניים

 )כולל דמי השכרת צ'יפ מדידה( ₪ 220איגוד: מי שאינם חברי 

 

mailto:nimrodhanegbi1@gmail.com
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 :שבב מדידה

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

 לוודא תקינות שבב המדידה, באחריות הרוכבים

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

 )כלול בעלות ההרשמה(יחויבו לשכור ערכה (, או מספר/שבב ו)רוכבים ללא ערכת משתתף  ●

 אשר יוחזר לאחר התחרות עם החזרת הערכה ש"ח פקדון 200ויפקידו 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תפורסם בהמשך  :מפת המסלול
 

 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון –ח "טל

 
 

 יפורסם בהמשך :נספח בטיחות
 
 

 

 :בעלי תפקידים
 .איגוד האופניים בישראל: מארגן

 הנגבי נמרוד, יזום וניהול פרויקטים -תאוצה: מנהל התחרות
 לוי ניר :שופט ראשי

 


