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Organization  

1.1. LOCAL ORGANIZING COMMITTEE 

TLVelodrome 

General manager    Mr. Niv Libner  

          +972-545-869992 

          NLibner@gmail.com 
 

TRACK COMMISION: 

Israel Cycling Federation Co-CEO:          Mr. Yarden Gazit  

Head of the Israeli track national team:        Mr. Steve McEwen (GBR) 

Race Director:                                         Mr. Niv Libner  

  

1.2. COMPOSITION OF COMMISSAIRES PANEL  
President Of Commissaries Panel: Mr. Vladimiros Petsas (GRE)  
PCP Assistant:   Mr. Doron Melamed 

 

National Commissaries:   Commissaire Seminar Participants 

 

Timing/Results    Mr. Hillel Polak 

       Mr. Sergey Ostudin  

      Mr. Amir Tenzer 

      Mr. Ido Ein-Dor 

 

1.3. DOPING CONTROL 

The competition is subject to the WADA Anti-Doping regulations and ADF protocols.  
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2. GENERAL RULES 
The Israel Cycling Federation in cooperation with TLVelodrome will hold the Elimination and 

Points Race on the 14/05/2021 as an event open to all categories. These events may be 

contested by riders holding valid 2021 ICF racing licenses and track accreditation.  

 

Open 

Elimination 

Points Race 

 

 

Entries must be registered via www.Israelcycling.org.il by May 12th .  

 

The races are held as part of a track commissaire seminar, and will form part of the program. 

The main goal is as a training platform for the commissaires to improve the performance of 

their assigned tasks. This is also done with a view to the upcoming first international track 

event.  The events are provided free of charge to the participants. 

Within this context, there may be schedule changes and impact on the flow of the races to 

promote the learning aspects. 

Your cooperation and understanding are much appreciated. 

 

Registration fee: Free of charge 

 

All riders must wear their Club, Track Team or National Team kit, depending on the team that 

entered them for the race, during all competitions. Riders representing the same Club, Track 

Team or National Team must wear distinctive apparels to aid the recognition of the different 

athletes. 
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3. GENERAL INFORMATION 

 

3.1. OFFICIAL ADRESS OF COMPETITION VENUE AND PERMANENCE 

The Sylvan Adams National Velodrome 

Bekhor Shalom Shitrit St 10a 

Tel Aviv 

Israel 

 

Phone: +972-3649-6464 

Email: Velodrome@nsc.org.il 

Web-site: www.Velodrome.org.il 

 

3.2. TRACK 

Length: 250 meters covered track (no walls) 

Surface: Accoya (modified pine) Wood 

Banking: 45° 

Straights: 13° 

Track width: 7.5M 

Timing (Training)-"Mylaps" timing system with 5 points: 

 Start/finish, 200M, Pursuit B, 100M, Pursuit A 

 

 

3.3. PARKING 

The parking-Lot outside of the Velodrome is public, free of charge. It might be busy on 

the Friday morning, so please add some extra time to your calculations.  

 

3.4. COVID-19 INFORMATION 

Sport competition is currently allowed in Israel, and International competition were 

exempt from the restrictions when Israel was in lockdown. Specific paperwork must be 

processed in advance. All required information will be sent to entered riders and 

teams, so please contact us as soon as possible to make sure we file all needed 

paperwork on time. 
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3.5. TICKETING 

The race is not open for spectators  

 

3.6. EMERGENCY AND LOCAL AUTHOITIES 

Police:                    100 

Medical service:    101 
 

Medical team will be present in the venue throughout the official training and 

competition with an ambulance for emergency. 

 

Nearest hospital to the venue:  

Tel-Aviv Sourasky Medical Center- (Ichilov) 

Weizmann st 6, Tel-Aviv, Israel 
+972-3697-4444 
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4. TEAM SERVICES 

 

4.1. RIDERS CONFIRMATION AND RACE NUMBERS DISTREBUTION 

Confirmation of starters and race numbers distribution will take place at the Velodrome 

(in the infield) 

Thursday 14th May 12:30 until an hour before each start 

 

4.2. BIKE RENTAL 

For bike rental, please consult the track management at Yarnin@NSC.org.il 

 

5. EVENTS AND UCI POINTS SCALE 

 

5.1. EVENTS 

Open category                       Elimination - Points race 

 

6. COMPETITION SCHEDULE 
The competition program is subject to modifications. modifications will be announced on 

the web event page, via email to team managers and on the notice-boards. 

Discipline Category Start 

Elimination Open 13:30 

Points Race 20 km 80 laps, 8 sprints Open 14:15 
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.המופיע בגרסה האנגלית הוא המחייב, בכל מקרה של פער בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית של המדריך הטכני*  

 ארגון .1
 וועדה מארגנת .1.1

TLVelodrome 

 יב ליבנר נמנהל כללי                        

                        0545-869992 

                        Nlibne@gmail.com  

 

 :ועידת התחרות

 מר ירדן גזית                 איגוד האופניים  בישראל                        , ל משותף"מנכ

 (סקוטלנד)מר סטיב מקיואן      ד האופניים בישראל איגו, מנהל תוכנית המסלול

 מר ניב ליבנר                      TLVelodrome, מנהל התחרות

 

 הרכב חבר השופטים .1.2

 (יוון)מר ולדימירוס פסטס    :שופט ראשי

 מר דורון מלמד  : שופט ראשיעוזר 

              

                             מסלולשתתפי השתלמות שופטי מ          :שופטים לאומיים

         

 מר הלל פולק    :יםמודד

 אוסטודיןמר סרגיי      
 מר אמיר טנצר            

 דור -מר עידו עין                                                   

 דואפינג-אנטי

 ADF-ולפרוטוקולי ה WADAדואפינג של -התחרות כפופה לתקנון האנטי

 

 חוקים כלליים  .2

במאי  14האלימנציה ומירוץ הנקודות ביקיימו את תחרות  TLVelodromeאיגוד האופניים בשיתוף מועדון 

בתחרויות . הכתובת מטה ומסטרס קדטים וקדטיום, וניור גברים ונשים'ג, בקטגוריות עלית גברים ונשים, 2021

רוכבים חייבים להחזיק ברישיון איגוד ה .עצמאיבאופן שנרשמו חברי איגוד האופניים בישראל רשאים להשתתף 

 .ובאקרדטציה למסלול 2021תקף לשנת 

התחרות מאורגנת במסגרת השתלמות שופטי המסלול של איגוד האופניים. ההשתלמות מועברת ע"י  

 שופט בינלאומי בכיר המגיע מיוון. 

 בהתאם לכך, התחרות מאורגנת ללא עלות למשתתפים.  

 –כנו עיכובים ושינויים הנובעים מהדגש על ההיבטים הלימודיים לצוות השופטים במהלך התחרות יית 

 לימוד אשר יקדם את כולנו בהמשך.

 אנחנו מודים מראש על ההבנה ושיתוף הפעולה.
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 לוח התחרויות:
 

 

 

 

 .2021במאי  12עד ה   www.Israelcycling.org.il, דרך אתר האיגודההרשמה 
 

 עלות ללא הרשמה -הרשמה מיד

 

 הנרשמים הראשונים. 24-מוגבלת לההרשמה 
 

רוכבים מאותו . בהתאם לייצוגם בתחרותקבוצת המסלול או הנבחרת הלאומית , רוכבים חייבים לזנק בבגדי המועדון

, קסדה)המועדון חייבים ללבוש פרטי לבוש נבדלים ובולטים שייקלו על הזיהוי בין הרוכבים השונים באותו המקצה 

 (.כפפות, נעליים

 מידע כללי  .3
 כתובת רשמית של זירת התחרות והמזכירות .1.1

 הוולדרום הלאומי על שם סילבן אדאמס

 א10בכור שלום שיטרית 

 תל אביב
 ישראל

 

 01-649-6464: טלפון

  Velodrome@nsc.org.il: אימייל

 www.Velodrome.org.il: אתר

 

 מסלול .1.2

 מקורה, מטרים 250: אורך

 (אורן מותאם)עץ אקויה : משטח

 45°: שיפוע בפניות

 13°: שיפוע בישורות
 מטרים 7.5 :רוחב המסלול

 .1קו רדיפה , מ100קו , 2קו רדיפה , מ200קו , סיום/זינוק: עם חמש נקודות מדידה  MyLaps: מערכת מדידה

 

 חניה .1.1

מומלץ לקחת בחשבון זמן . העלולה להיות גדושה בבוקר יום שישי, בסמוך לוולדרום קיימת חניה מוגבלת בכמות

 .מהצפויארוך היערכות 

 

 פתוח

 אלמינציה

 נקודותמרוץ 

http://www.israelcycling.org.il/
mailto:Velodrome@nsc.org.il
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 מידע בנושא קורונה .1.4
הכנת מסמכים . ואירועים בינלאומיים הוחרגו מההגבלות גם במהלך הסגרים, חרויות ספורט מאושרות כרגע בישראלת

 .כל המידע הרלוונטי ישלח לנרשמים(. ל"לבאים מחו)מראש נדרשת 

 

 צופים כרטיסי .1.5

 התחרות אינה פתוחה לקהל

 

 חירום ורשויות מקומיות .1.6

 100חייגו     :משטרה

 101חייגו    :מגן דוד אדום

 .עם אמבלונס למקרה חירום  צוותים רפואיים יהיו בהיכל במהלך האימונים הרשמיים והתחרויות

 

 :בית החולים הקרוב למתחם

 (איכילוב)המרכז הרפואי סוריאצקי 

 6רחוב וייצמן 

 תל אביב

01-697-4444 

 

 שירותי קבוצות .4
 

 ותמתחרים ואיסוף מספרי תחראישור  .4.1

 (באינפילד)אישור מתחרים ובדיקת רישיונות תתקיים בוולדרום 

 ועד שעה לפני כל זינוק 14מהשעה במאי בשעות  14, יום חמישי

 

 שכירת אופניים .4.2
   Yarnin@NSC.ORG.IL אנא פנו להנהלת המסלול ב לשכירת אופניים
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 UCIמרוצים וניקוד  .5

 
 :מרוצים .5.1

 מרוץ נקודות -אלימנציה                                       תוחפ

 

 לוח התחרויות .6

 .לוח המרוצים כפוף לשינויים השינויים יתוקשרו למנהלי הקבוצות ועל לוח המודעות

 

 דיספלינה קטגוריה זינוק

 אלמינציה תוחפ 11:10

 ספרינטים 8( הקפות 80)מ "ק 20מירוץ נקודות ל  תוחפ 14:15

 

 

 


