מרתון בארי –  7במאי 2021
תאוצה – יזום וניהול פרויקטים בספורט ,מועדון  CCCואיגוד האופניים שמחים להזמין אתכם למרתון
בארי.
ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים בלבד /במקצים עילית נשים/גברים ומתחת
לגיל  . 18מקצי המאסטרס פתוחים גם לרוכבים שאינם חברי איגוד.
רוכבים שאינם חברי איגוד מחויבים בהצגת אישור על קיום ביטוח תאונות אישיות המכסה רכיבת
אופניים תחרותית ואישור רפואי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף הרשמה בהמשך התקנון,
בנוסף על כולם לשלוח טרם האירוע דרכון ירוק!
התחרות תתקיים ותתנהל על פי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הספורט התקפות ליום התחרות.
יש להתעדכן בתקנון התחרות לגבי הנחיות הבריאות התקפות לתחרות ולשינויים אפשריים עד
יום שלישי  4למאי .2021
(שינויים יכולים להיות  ,אך לא רק  ,בנהלי שמירת הבריאות לפני ו\או אחרי הזינוק
מתווה הזינוקים ו\או זמני הזינוק של כל מקצה).
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
התחרות .על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו,
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.
כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור ,כתנאי להשתתפות בתחרות .במקרה של קטין נדרשת
גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.
נוסח כתב הויתור באתר "תאוצה" בקישור :כתב ויתור

רמה:
התחרות ברמה  2בדירוג השנתי של איגוד האופניים לאופני הרים
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פתיחת הרשמה
סגירת הרשמה
פתיחת מזכירות
זינוקים

לוח זמנים כללי
שעה
תאריך
14:00
4.4.2021
22:00
4.5.2021
יום האירוע
6:00
יום האירוע
החל מ 08:00

התייצבות רוכבים לתדריך בקו
זינוק

07:45

קטגוריות מקצה 1

יום האירוע

8:00

קטגוריות מקצה 2

יום האירוע

8:02

קטגוריות מקצה 3

יום האירוע

8:04

סגירת מזכירות
מגבלת זמן לכניסה להקפה
שלישית
מגבלת זמן לכניסה להקפה
שניה לרוכבי השתי הפקות

יום האירוע
יום האירוע

8:06
2:30

יום האירוע

1:45

טקסים

יום האירוע

שעת סיום משוערת

יום האירוע

מיקום
אתר תאוצה
אתר תאוצה

על כל הרוכבים
בכל המקצים לעמוד
בזמן הזה.

לא תותר כניסה
לרוכבי שתי
הקפות להקפה
שניה לאחר
שהרוכב האחרון
ממקצה שלוש
הקפות יצא
להקפה שלישית.
רבע שעה לאחר
סיום כל מקצה

נקודת כינוס והגעה לתחרות:
חנות האופניים לה מדווש( .לרשום " WAZEמרכז האופניים לה מדווש")
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חנייה – ליד חנות האופניים על פי השילוט.
נקודת רישום ומזכירות:
מערבית לחנות לה מדווש  ,באזור האמפי ,שעות פתיחה וסגירת המזכירות על פי הטבלה למעלה.
על כלל הרוכבים לחתום במזכירות על הגעה ואישור זינוק.
על הרוכבים חברי איגוד האופניים להציג רשיון רוכב איגוד בתוקף ליום התחרות.
רוכבי מסטרס שאינם חברי איגוד האופניים נדרשים להציג תעודה מזהה.
המסלול:
אורך ההקפה  25ק"מ
מסלול התחרות כולל סינגלים וקטעי רכיבה טכניים הדורשים מיומנות רכיבה גבוהה.
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מקצה

מרחק
בק"מ

מספר הקפות

שעת זינוק

הערות

עילית גברים

75

 3הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:00

ג'וניורס בנים

75

 3הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:00

סדר העמדה על הקו לפי
הסדר הכתוב בטבלה זו,
כולם מזנקים באותה
שעה.
מגבלת כניסה להקפה
שלישית  02:30שעות

עילית נשים

75

 3הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:00

ג'וניורס בנות

50

 2הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:00

 3הקפות (גברים\נשים)
19-29
30-39
40-49
+50

75

 3הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:00

 2הקפות גברים\נשים
19-29
30-39
40-49
+50

50

 2הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:02

מגבלת כניסה להקפה
שנייה  01:45שעות,
בכל מקרה אין כניסה
לאחר שהרוכב באחרון
מהשלוש הקפות עבר
את הכניס להקפה
שלישית.

קדטים\קדטיות.

50

 2הקפות
הקפה ראשונה תכלול
START LOOP

8:04

ילדים/ות א'  +ב' \ נערים/ות
ספורט

25

הקפה אחת אשר תכלול
START LOOP

8:04

סדר העמדה על הקו לפי
הסדר הכתוב בטבלה זו,
כולם מזנקים באותה
שעה

הקפה  1גברים\נשים
19-29
30-39
40-49
+50

25

הקפה אחת אשר תכלול
START LOOP

8:04

אפרוחים/ות א+ב/ ,קטקטים/ות
א+ב ,ילדים/ות ספורט

הקפה
קצרה

יעודכן בהמשך
כ 20-ד' תחרות

08:06
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מסלול חימום:
שבילי האזור ,אין להתחמם באזור קו הזינוק\סיום.
אוהלי קבוצות ודוכנים:
להקמת אוהלי קבוצות יש ליצור קשר עם נמרוד הנגבי במייל info.beerimtb@gmail.com
עד תאריך  2.5.2021לקבלת מיקום והנחיות .בהתאם למגבלות הקורונה באותה העת ,יתכן ולא ניתן
יהיה להקים אוהלי קבוצה/דוכנים.
חוקי התחרות:
התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה ,UCI-תקנון התחרויות של איגוד האופניים
בישראל ותקנון זה .יש לעיין בתקנון באתר האיגוד www.israelcycling.org.il :
חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקה התחתון (על הכיסים) ומספר
הכידון מחובר באופן שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים .אין לקפל ,לגזור ו\או לשנות את
המספרים.
בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים  /מגבלת זמן לכניסה להקפה שלישית /2:30
מגבלת זמן לכניסה להקפה שנייה  .01:45לא תותר כניסה לרוכבי שתי הקפות לאחר שהרוכב
האחרון ממקצה שלוש הקפות נכנס להקפה שלישית.
נקודת מים וסיוע טכני:
נקודת מים וסיוע טכני עצמאית תהיה אחת סמוך לקו הזינוק/סיום.

ערעורים:
מרגע פרסום תוצאות כל מקצה ,ניתן לגשת לשופט ערעורים  /שופט ראשי
בעמדת השיפוט.
יש להגיש ערעור המשפיע על מיקום על הפודיום עד  15דקות ממועד פרסום התוצאות
הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה
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
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טקסים ופרסים:
מדליות יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה ,ובקטגוריות הילדים לחמשת
המקומות הראשונים.
טקס חלוקת הפרסים יתקיים כ 15דקות לאחר סיום כל מקצה
הרשמה:
הרשמה באתר התחרות  /http://www.beerimtb.co.il -עד יום שלישי  4.5.2021בשעה 22:00
עד ה 4.5.2021-חובה על כולם לשלוח במייל  info.beerimtb@gmail.comדרכון ירוק,
בנוסף משתתפים לא חברי איגוד חייבים להעביר במייל עד לתאריך זה אישור רפואי מרופא
ספורט וביטוח תאונות אישיות המכסה תחרויות אופניים.
אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום.
בבוקר התחרות:
על כולם להגיע לעמדת ההרשמה ,עם מסכות
● על חברי איגוד להציג רשיון רוכב איגוד דיגיטלי (בטלפון) לשנת 2021
● מדידת חום
● קבלת מספר תחרות (מספרי הכידון והגב יהיו של תחרות בארי בלבד ,אין להשתמש במספרי
איגוד)
● חתימה על הגעתכם לתחרות
עמדת החתמות תסגר  30ד' לפני הזינוק הראשון – רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק.
עלויות ההרשמה:
כל הרוכבים מעל גיל  ( 14קדטים/נערים ספורט ומעלה) – .₪ 150
קטגוריית ילדים/ילדים ספורט/אפרוחים/קטקטים בנים/בנות 100 ₪ :
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מפת המסלול START LOOP :לא מצוין במפה
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טל"ח – למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון

בטיחות:
מסלול התחרות כולל סינגלים וקטעי רכיבה טכניים הדורשים מיומנות רכיבה גבוהה.
בית החולים הקרוב לתחרות :בית חולים סורוקה – באר שבע
בעלי תפקידים:
מארגן :תאוצה וסיטי סייקלינג קלאב
מנהל התחרות :תאוצה וסיטי סייקלינג קלאב info@beerimtb.co.il
מנהל מסלול:
שופט ראשי:
ממונה קורונה :נמרוד הנגבי
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