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 23/6/21פאמפטרק כפר יונה תחרות 

 

 
 שמחים להזמין אתכם יגוד האופנייםמחלקת הספורט בכפר יונה בהפקת נקודת מפגש וא

 פאמפטרק בכפר יונה. לתחרות 
   18:00בשעה  23.6.2021בתאריך ה

 .בלבדהרשומים כתחרותיים ההשתתפות 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  

וודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו,  התחרות. על כל רוכב ל
 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   לחתום על כתב הסכמה וויתור,כל רוכב יידרש  
   החתימה היא חלק מתהליך ההרשמה לתחרות.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: 
   ללא דירוג

 
 
 
 
 
 

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
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 לוח זמנים:

 זמנים כללי לוח 
  תאריך  שעה מיקום

 פתיחת הרשמה  15/06/21 14:00 

  12/בסיום רישום של  20:00 
 קבוצות 

 סגירת הרשמה  20/06/21     

 פתיחת מזכירות  יום האירוע  
 זינוקים  יום האירוע  

 סגירת מסלול לאימון  יום האירוע  

התייצבות רוכבים לתדריך  18:00  
 בקו זינוק 

האירועיום     סגירת מזכירות  

 שעת סיום משוערת יום האירוע  

 
 

 נקודת כינוס והגעה לתחרות:
 פאמפטרק כפר יונה 

https://waze.com/ul/hsv8zg4pex 
  נקודת רישום ומזכירות:

 פתיחת המזכירות לרישום, שעה לפני הזינוק הראשון
 במזכירות. הגעה  –לחתום  יש 

 השמות לפני הזינוק. הנוכחות תיבדק בעצם הקראת 
 
 

 המסלול:  
 משטח הפאמפטרק בכפר יונה מזרח )שכונת שרונה( 

 
 : וחלוקת פרסים זינוקיםטבלת 

 
 
 
 

 זינוק מקצה
 18:30זינוק ראשון החל מהשעה  פאמפטרק   - שליחים  

 פאמפטרק   -  Lead out 18:00- על כל הקבוצות להתייצב לתדריך ב

 skillsמסלול 
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 קטגוריות גיל 
-2007)שנת לידה  13-14 בגילאיהתחרות היא תחרות קבוצתית, והיא פתוחה לרוכבות ורוכבים 

2008.) 
ספורט ילדות (, 13-14ספורט ילדים )  ילדות, ילדים, –קטגוריות הרישום הרלוונטיות באיגוד הן 

 (13-14 ). 
 נחלקות לשני סוגים:ווכבים ר 4הקבוצות הינן בנות 

 
 ילדים:

 . רוכבים 4
 ילדים מעורב:

 לפחות רוכבת אחת. 
 
 
 
 

 אוהלי קבוצות ודוכנים 
 באירוע זה לא תהיה הקמת אוהלי קבוצה. 

 
 

 חוקי התחרות: 
 

  א'-התקנון שבנספח התחרויות יתקיימו לפי 
 
 

 מספר הכידון מוצמד לכידון באופן שניתן לראותו בבירור. חובה להתחרות כאשר 

 
 

 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 
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 הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה 

 בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום,

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

 האופניים עידו עין דור:

 ido@israelcycling.org.il 

 
 פרסים: טקסים ו

20:00 – 20:30  
      

 הרשמה: 

 . ההרשמה באתר איגוד האופניים

לא שם  -בזמן הרישום, יש לציין את שם הקבוצה בתחרות )שימו לב  –ההרשמה היא אישית 

 הרוכבים(  4המועדון אלא שם הקבוצה בת 

 אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום. 

 הקבוצות הראשונות שיירשמו במלואן יזכו להשתתף  12

  קבוצות 12תיסגר ברגע שירשמו ההרשמה 

 

קבוצות בלבד בהתאם לסדר הרישום  12-מגבלות האירוע, ההרשמה פתוחה לבשל  –שימו לב 

 שלהן לתחרות. 

 

 עלויות ההרשמה: 

   ₪ לרוכב   75

  

mailto:ido@israelcycling.org.il
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 שטח הכינוס ו חניה 
החניה שצמודה למתחם תהיה סגורה בכדי ליצור סביבה סטרילית , נא להחנות רכבים ברחוב  

   מ' ממתחם הרכיבה . 100 –השלווה 
 
 
 

 
 

 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: 
 כפר סבא +לניאדו 

 
 בעלי תפקידים: 

 נקודת מפגש מארגן: 
   מנשה ליבשטייןמנהל התחרות: 

 ליאור שרר  שופט ראשי:
 אלינור וסנר –מנהל מסלול 

 אין צורך  –ממונה קורונה 
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 תקנון מהלך המרוץ –נספח א' 
 

 :פאמפטרק תקנון מרוץ שליחים
 

 רוכבים.  4בכל קבוצה  •

 יוגדר שטח החלפה בו תמצא הקבוצה במשך זמן מדידת הזמנים.  •

 הקפות בפאמפטרק )מספר ההקפות המדויק יוגדר ביום האירוע( כאשר על ידו צמיד.  2-רוכב יצא ל •

 בסיום ההקפות, יצא מהמסלול ויכנס אל שטח ההחלפה.   •

 הכניסה והיציאה מהמסלול יבוצעו אך ורק מהאזור המסומן לכך. •

 בשטח ההחלפה יעביר הרוכב את הצמיד לרוכב שיוצא.  •

 על הרוכב לענוד את הצמיד בזמן הרכיבה. •

 השלימה סבב של כל הרוכבים בזמן הקצר ביותר.מנצחת הקבוצה ש •

 
 (: lead outתקנון נג"ש קבוצתי ) 

 
 רוכבים.  4בכל קבוצה  •

 .מהכניסה להקפה(מ'  10-20הקבוצה מוזנקת מנקודה סמוכה למתקן הפאמפטרק ) •

הקפות, השני  4הקפות, "יורד" הרוכב הראשון. )כך שהרוכב הראשון יבצע  2בכל  4- החל מההקפה ה •

 (.10והרביעי  8השלישי  6

הזמן הקבוצתי הוא הזמן שבין המעבר של הגלגל הקדמי של הרוכב הראשון על קו הזינוק/סיום  •

 ל הרוכב האחרון על קו הסיום( והיציאה של הרוכב האחרון  )המעבר של הגלגל הקדמי ש 

 מנצחת הקבוצה שהשלימה את המסלול בזמן הקצר ביותר. •

 

 תקנון מרוץ שליחים מיומנות: 
 

 רוכבים.  4בכל קבוצה  •

 יוגדר שטח החלפה בו תמצא הקבוצה במשך זמן מדידת הזמנים.  •

ורדת רגל  על הרוכב שיוצא למסלול להשלים אותו בזמן הקצר ביותר ותוך מעבר של המכשולים. כל ה •

 שניות 'קנס' לזמן הכולל של הקבוצה.  10באזור המכשולים תוסיף 

 אל שטח ההחלפה.  הרוכב יכנסמסלול בסיום ה •

 הכניסה והיציאה מהמסלול יבוצעו אך ורק מהאזור המסומן לכך. •

 בשטח ההחלפה יעביר הרוכב את הצמיד לרוכב שיוצא.  •

 על הרוכב לענוד את הצמיד בזמן הרכיבה. •
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 הקבוצה שהשלימה סבב של כל הרוכבים בזמן הקצר ביותר.מנצחת  •

 תקנון ניקוד ומיקום סופי:
 

 הניקוד הסופי של הקבוצה מורכב מסכום הנקודות שנצברו בסוגי התחרויות השונים.  •

 בכל תחרות תתקיים טבלת דירוג ולפיה יוענק הניקוד לקבוצות. •

 ניקוד מקום

1 20 

2 19 

3 18 

4 17 

5 16 

6 15 

 ...  ... 

 

 סכום הנקודות שנצברו ביום התחרויות יהווה את ניקוד הקבוצה ועל פיו תקבע הקבוצה המנצחת. •

במידה ויש שוויון בין שתי קבוצות, תנצח הקבוצה אשר תוצאת המדידה שלה בתחרות הנג"ש הקבוצתי  •

 טובה יותר. 

 יבוצע מקצה נג"ש קבוצתי "ראש בראש" בין שתי הקבוצות.  –במידה וגם זמני המדידה זהים  •

 

 


