
 
 

 

7/3/21 

 .ישראלב םיהאופני באיגוד רשום להיות ,2021 שנתל הישראלית האנדורו בליגת תחרהמ כל על

 .(2021)המסתיימת בסוף אוגוסט  2021לעונת  שקלים 50ד: עלות הרשמה לאיגו

 .אתר האיגוד כאןפרטים מלאים בנוגע להליך הרישום לאיגוד נמצאים ב

 

 :יגודלא ההרשמה תהליך עיקרי
כל הנרשמים בכל הקטגוריות מחויבים בבדיקה   - ספורט לרפואת במכון רפואית בדיקה ביצוע .1

רשימת מכוני רפואת ספורט מאושרים ע"י (. לת ספורט )על פי חוק הספורטרפואית במכון לרפוא
 . משרד הספורט לחצו כאן

. בלבד להירשם לאיגוד דרך מועדון רכיבה רשאים( או מאוחר יותר 2003ילידי ) 18 גיל עד ילדים .2
 המועדונים בדףהמועדונים הבאים ישמחו לקלוט רוכבי אנדורו. ניתן למצוא מועדונים נוספים 

בכל מקרה אנו ממליצים מאוד להצטרף לאימונים עם אחד המועדונים הפעילים  .האיגוד באתר
 .כהכנה לתחרויות

 : מייל , כתובת0504491947טלפון  אשת הקשר מיכל רייס, AllRide– מועדון  :אזור דרום *

Allride10@gmail.com  

כתובת מייל  ,0545810007 איש הקשר גל חסון, טלפון GoRide– מועדון  :אזור מרכז *

  goride32@gmail.com 

 :, כתובת מייל0504040443גיל שרייבמן, טלפון  איש הקשר Sporteam– מועדון  :אזור צפון *

 gilbike36@gmail.com  

 :מייל , כתובת5708084-052איש הקשר בני להט, טלפון – בייק טבע מועדון  :אזור צפון*

 Bennyfire@gmail.com  

 

או מוקדם יותר( יכולים להירשם לאיגוד האופנים באופן עצמאי  2002)ילידי  18 גיל מעל רוכבים .3
  .כאן שלא דרך מועדון

ברישום לאיגוד באופן עצמאי או  ,כמו כולם ,מחויבים – )חשמלוקים( החשמלית בקטגוריה רוכבים .4
 .דרך מועדון )בהתאם לגיל(

 הרים. אופני מקצה עבורכם בוחר שלכם( המועדון )או אתם כי ודאו אנא לאיגוד הרישום בעת .5
 בוגרים Enduro Full רוכבי מקצים. מספר בין בחירה לכם להיות עשויה לגילכם, בהתאם

 מקרה, בכל ".2 ב"רמה לבחור מתבקשים יםבוגר "Enduro" רוכבי ".1 ב"רמה לבחור מתבקשים
 ההרים אופני למקצה בהתאם ספציפי למקצה להירשם תתבקשו תחרות לכל בהרשמה

 שבחרתם.
- ב חלק לקחת ומתכוונים 18 גיל מעל שהינם Enduro Full-ה קטגוריית רוכבי  : EWS-ל רישום .6

 Qualifier EWS נקודות לצבור EWS ב או העולמי בסבב השתתפות לטובת ולנצלן בינ"ל-
 Nations of Trophy ל נפרד ברישום מחויבים-EWS . 

 !מאוד חשוב - זמנים

, 3.4.21-על מנת להשלים את הליך ההרשמה לאיגוד לפני התחרות הראשונה של הליגה ב

איגוד האופניים לא יוכל מועד זה  לאחר .למרץ 18- ה עד לאיגוד רישום להשלים חייבים הנכם

 .הראשונההאנדורו להספיק לרשום אתכם בזמן לתחרות  להתחייב
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