מרתון בארי ה –  21יום שישי 8/2/2019
חנות האופניים לה-מדווש וחברת תאוצה
מזמינים אתכם למרתון בארי ה12 -
באחד מהמסלולים היפים בארץ ישראל
אזור הכינוס  :חנות האופניים לה מדווש.
חנייה :ליד חנות האופניים לה-מדווש
המסלול :הקפה באורך  25ק"מ של סינגל בארי.
מסלול התחרות כולל סינגלים וקטעי רכיבה טכניים הדורשים מיומנות רכיבה גבוהים.
חימום  :על מסלולים חילופיים ,אין לרכב על מסלול התחרות ביום התחרות.
נקודת סיוע טכני:
לאורך המסלול תפתחנה  2נקודות חלוקת מים וסיוע טכני של המארגנים ,הראשונה
ממוקמת ליד חנות האופניים לה-מדווש והשנייה באמצע המסלול .מומלץ לכל משתתף
להצטייד בטלפון נייד.
מדליות  :לכל  3הראשונים בכל קטגוריה
טבלת קטגוריות וסדר זינוקים
הרישום לקטגוריה על פי רישום החברות באיגוד .הגילאים נקבעים על פי שנת הלידה בלבד.

המקצים התחרותיים כוללים מדידות זמנים:
 Time limit 25 ,50, 75במרתון מלא כניסה להקפה  3לא תתאפשר לאחר 2:45
בכול הקטגוריות מלבד עלית  ,רמה  1מינימום רוכבים לפתיחת קטגוריה 4
במידה ואין מינימום יבוצע איחוד קטגוריות.

מקצה
עלית גברים (חברי איגוד)
ג'וניורס בנים (חברי איגוד)
עלית נשים (חברי איגוד בלבד)
רמה ( 1חברי איגוד האופניים
בלבד)

פתוח גברים \ נשים
ג'וניורס בנות (חברות איגוד)
קדטים \ קדטיות (חברי איגוד)

רמה  2גברים \ נשים

רמה  3גברים \ נשים \ ילדים \
רכבת ניצחת \ נערים ספורט

קטקטים ,אפרוחים ,ילדים ספורט
עממי ללא מדידת זמנים

שעת זינוק קטגוריה מספר הקפות
19+ 08:00
17-18 08:00
19+ 08:10
19-29
30-39
08:10
40-49
3
50+
19-29
30-39
08:12
40-49
50+
17-18
08:15
16-17
17-29
30-39
2
40-49
08:20
50-59
60+
15-16
17-18
19-29
30-39
40-49 08:25
1
50-59
60-69
70+
 10דקות תחרות
 08:30כולם
1
08:40

עממי  25ק"מ (הקפה אחת) זינוק ב  08:40ללא מדידת זמנים!

רישום למקצה העממי אינו מחייב בדיקת מאמץ.
פתוח לכל רוכב\ת שרוצים לקחת חלק בהפנינג ולטעום מחוויות הרכיבה בשבילים
מסומנים .המסלול בנופי הנגב הירוק בשיאה של פריחה מהממת
הרשמה:
הרשמה לכל המקצים התחרותיים פתוחה לקהל הרחב שאינו חבר איגוד האופניים בהצגת
בדיקה רפואית בתוקף ע"פ חוק .בעת הרישום מראש יש להציג אישור רפואי של בדיקת
ארגומטריה למייל nimrodhanegbi1@gmail.com
הרשמות למקצים התחרותיים
עלויות חברי איגוד
הרשמה עד תאריך  4.2.2019בשעה 22:00
כלל הקטגוריות ₪ 140
קטגוריית אפרוחים \ קטקטים \ ילדים וחיילים בסדיר ₪ 100
)חברי איגוד האופניים בלבד(
רמה  3נשים \ רכבת ניצחת ₪ 50
עלויות לא חברי איגוד
הרשמה עד תאריך  4.2.2019שעה 20:00

₪190

מקצה עממי ₪ 50
עלות למקצה התחרותי כוללת השאלת צ'יפ
למי שאינו חבר איגוד יש להכין  ₪ 200לפיקדון בעמדות ההרשמה .ללא פיקדון לא יינתן שבב המדידה.
הפיקדון יוחזר עם החזרת השבב בסיום התחרות.
.אין הרשמה ביום התחרות למקצה תחרותי

למי שאינו חבר איגוד יש להכין  ₪ 200לפיקדון בעמדות ההרשמה ללא פיקדון לא יינתן
שבב המדידה הפיקדון יוחזר עם החזרת השבב בסיום התחרות
עמלת הרשמה טלפוניות ₪ 15
עמלת ביטול השתתפות ₪ 15

הסיכונים הכרוכים בפעילות:
אני מבין כי:


פעילות כרוכה בסיכונים שונים שטבועים באופי הפעילות; וכי אני חשוף לסכנות ולסיכונים שונים ,בכללם בין
היתר :נפילות ,שברים ,פציעות ,זעזוע מוח ,מאמץ גופני קשה ,מאמץ נפשי קשה ,נכות או מוות.



הרכיבה מתבצעת בתנאי שטח מאתגרים ,שיכולים לגרום לנפילה ,להתרסקות ולפציעה :בהרים ,ביערות,
בוואדיות או בנחלים .במסלול הרכיבה קיימים אלמנטים טבעיים שיכולים לגרום לנפילה – למשל ,אך לא רק:
עצים ,שיחים ,שורשים ,סלעים ,אבנים ,תעלות ,עפר ,פודרה חלקה וכן הלאה .כמו כן קיימות סכנות להתרסקות
או לנפילה עם האופניים ,כתוצאהמאובדן שליטה ,מהתנגשות עם רוכב אחר ,מהיתקלות עם מפגע או מכשולים
אחרים שפעמים רבות יש על המסלול .נפילה יכולה להתרחש גם כתוצאה מטעות או חוסר תשומת לב של רוכב
אחר או שלי בעצמי.



כתוצאה מאותם סיכונים אני עלול להיפצע באופן קשה שיכול להוביל לנכות קשה וגם למוות.



כתוצאה מאותם סיכונים אני עלול גם להיפגע כלכלית :ברור לי כי הוצאות הפציעה והטיפולים הרפואיים או
השיקומיים יחולו עלי.בנוסף  -במקרה של פציעה קשה או נכות שעלולים לגרום אובדן כושר עבודה או אובדן
הכנסה אחרת – ההפסד כולו יהיה עלי ,על חשבוני ובאחריותי.



בשטח התחרות יהיה אמבולנס ורופא .המארגן מתחייב לספק שירותי טיפול רפואי ראשוני .אולם במידה
והפציעה דורשת טיפול משמעותי יותר :טיפולי חירום ,אשפוז ,או כל סעד רפואי משמעותי אחר  -יוזמן רכב
פינוי נוסף וכל הוצאות הפינוי ,הטיפול ,האשפוז והשיקום חו"ח ,יחולו עלי.

על אף שידועים לי כל הסיכונים הנ"ל,אני מבקש להשתתף בפעילות מרצוני החופשי
 .3הסתכנות מרצון :אני מצהיר כי הסיכונים המפורטים בסעיף  2וסיכונים נוספים שלא פורטו ,הם חלק בלתי נפרד
מהפעילות ,ידועים לי ,ולא ניתן למנוע אותם .לאחר ששקלתי בדבר החלטתי להשתתף בפעילות מרצוני החופשי,
מתוך בחירה אישית .אני מצהיר כי איש לא כפה עלי או שידל אותי להשתתף בה.



ידוע לי על הסיכון לנזק ,פציעה או אובדן כלכלי שעלול להיגרם לי או לרכושי כתוצאה מהשתתפותי בפעילות ,או
במהלך נסיעתי אל הפעילות או בחזרה ממנה ,או בעקבותיה.
ידוע לי שהנזק עלול להיגרם גם כתוצאה מטעות אנוש של המארגן או מי מטעמו ,או של משתתפים אחרים
בפעילות .

אני מצהיר כי לא יהיו לי שום טענות ושום תביעות בעניין זה כלפי איגוד האופניים ,המארגן או מי מטעמו ,וכי כל
נזק שייגרם לי ,לפני הפעילות ,במהלכה ,אחריה או בקשר אליה  -יהיה באחריותי ,עלי ועל חשבוני.
 .4הצהרת בריאות  :אני מצהיר כי עברתי בדיקות רפואיות וכי אני בריא וכשיר פיזית ונפשית לפעילות .אני מצהיר
כי גם מצבי הגופני וגם מצבי הנפשי נבדקו ואושרו לפני הפעילות על ידי רופא מוסמך מטעמי .כמו כן אני מצהיר כי
הנני מחזיק באישור רפואי בתוקף ע"פ "חוק הספורט" והנני עומד בדרישות חוק הספורט .כמו כן אני מצהיר כי אם
יתברר כי אינני כשיר בריאותית או נפשית – כל האחריות על כך ועל הנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך –
יהיו עלי ועל חשבוני .אני מצהיר כי לא יהיו לי שום טענות או תביעות בעניין זה למארגן.
* המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

 .5ביטוח תאונות אישיות  :אני מצהיר כי ידוע לי שהנ"ל באחריותי האישית ולא אבוא למארגנים או מי מטעמם
בדרישה\בקשה לפצות אותי על נזקי גוף ורכוש בכל טענה או תביעה בעניין זה למארגן.
 .6שחרור מאחריות  :אני מצהיר בזה כי אני משחרר את איגוד האופניים ו/או המארגן וכל מי מטעמו; כמו כן אני
משחרר את בעל הקרקע ,הרשות המוניציפאלית ,מע"צ ,קק"ל ,רשות הטבע והגנים ו/או כל רשות אחרת – מנהליה,
עובדיה וקבלניה מכל אחריות לנזק גופני ,או נפשי שעלול להיגרם לי –לרבות פציעה ,נכות או מוות ,אובדן או הפסד
כלכלי שיחול במהלך הפעילות ,לפניה ,אחריה או בקשר עימה .אני מצהיר כי לא יהיו לי כל טענות ,תביעות ,עילות
או דרישות ,כלפי האיגוד ו/או המארגן ,לרבות נזק שנגרם כתוצאה מטעות אנוש של המארגן או של משתתפים
אחרים בפעילות .
אני מבין כי שחרור איגוד האופניים ו/או המארגן מאחריות לא יחול במקרה של רשלנות חמורה ,התנהגות בלתי
הולמת או פגיעה בזדון מצד המארגנים.
 .7הסכמה על אי-הגשת תביעות :אני מצהיר כי אני מסכים שאני /או כל אדם אחר מטעמי  -לא יגיש תביעה
משפטית נגד המארגן במקרה של פציעה ,נכות  ,מוות או כל נזק אחר – לרבות אובדן או נזק כלכלי שייגרם לי לפני
הפעילות ,במהלכה ,או אחריה.

 .8שיפוי  :אני מתחייב לשפות ולפצות את האיגוד ו/או המארגן או את הצדדים אותם שחררתי מאחריות כמפורט
בסעיף  6לעיל ,בכל מקרה של תביעה ,טענה או דרישה שתועלה נגדם על ידי ,או על ידי מי מטעמי בכל העניינים
המפורטים במסמך זה.
 .9התחייבות למילוי הוראות  :אני מתחייב בזאת למלא את כל ההוראות ,התקנות והדרישות שהציבו האיגוד ו/או
המארגן לפני הפעילות במהלכה או לאחריה .
 .10תחולת תקנון איגוד האופניים  :ידוע לי כי על כל פעילות המתבצעת במסגרת איגוד האופניים חלים נהלי איגוד
האופניים הבינלאומי ( )UCIואיגוד האופניים הישראלי ,נהליהם ותקנוניהם .אני מצהיר כי קראתי את התקנונים,
הבנתי אותם ואני מקבל עלי את הוראותיהם.
 .11הסכמה לשימוש בצילומים :אני מסכים כי האיגוד ו/או המארגן או כל מי מטעמו יהיה רשאי להשתמש
בצילומים שלי במהלך הפעילות ,לפניה או אחריה מבלי לקבל אישור מוקדם ,לרבות לצרכים של פרסום ,קידום
מכירות או שיווק .אני מוותר בהקשר זה על זכויותיי ועל טענות בגין פגיעה בפרטיות ,זכויות יוצרים או זכויות
מסחריות כלשהן ,ומתחייב לא לדרוש פיצוי או שיפוי בגין שימוש זה.
 .12הפסקת השתתפות :אני מצהיר בזאת ,שאני מכיר בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירוע או
לפסול את השתתפותי במהלך התחרות ,מכל סיבה שהיא ,כפי שימצאו לנכון .
 .13חובת עדכון על שינוי במצבי :אני מתחייב להודיע ולעדכן את המארגן מבעוד מועד על כל שינוי שחל במצבי
הבריאותי מיום החתימה על מסמך זה ועד ליום הפעילות בפועל .
אני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את התקנון  ,הסתכנות מרצון ושחרור מאחריות ואני מקבל את תוכנו .אני מודע
לסיכונים הכרוכים בפעילות ולתוצאות האפשריות שלהם; ואני מבקש שהקטין ישתתף בפעילות .כמו כן אני מצהיר
כי ברור לי כי בחתימתי על כתב ויתור זה אני מבין כי במקרה של פציעה אצטרך לשאת בעצמי בנזקים הכלכליים
שעלולים להיגרם בעקבותיה.
אני מבין כי ההתחייבויות עליהן חתמתי כאן אינן חלות במקרה של רשלנות חמורה של המארגן.

התחרות מאורגנת ומתנהלת ע" מרכז האופניים לה-מדווש ו תאוצה .פרטים מלאים על
התחרות ותקנון התחרות ,באתר איגוד האופנים בישראל  ,באתר www.teuza.co.il
ובאתר לה מדווש . www.la-medavesh.co.il
הרשמה – www.teutza.co.il
בעלי תפקידים:
מארגן ומפיק :מרכז האופניים לה מדווש ותאוצה.מנהל מרוץ :נמרוד הנגבי 050-8807548
מנהל מרוץ/מסלול :ארז מנור 054-7918071
ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים
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פניתי ללה-מדווש ול "תאוצה" ארז מנור ונמרוד הנגבי (להלן" :מארגני התחרות")
בבקשה להשתתף בתחרות האופניים "מרוץ המרתון ה 7-בסינגל בארי" .המתקיים
בתאריך  8.2.2019 -ומארגני התחרות הסכימו שאשתתף כפוף לתנאים המפורטים
בסעיפים הבאים.
בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול התחרות
לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך וכן קיבלתי הסברים
ממארגני התחרות ,וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על אופניים היא בעלת סיכון גבוה
ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק ,לרבות נזקי גוף ,פציעה ואף מוות .אני
דואג/ת לבטח עצמי באופן עצמאי בכיסויים המתאימים התקפים לכל שנת 2019
ומתחייב להודיע אם חל שינוי ו/או ביטול בביטוחים.
בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים ,אני נוטל/ת על עצמי
סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בתחרות ,למרות הסיכונים.
אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל מקום,
לרבות נזק גופני ,פציעה ,מוות ו/או נזק לרכוש (להלן" :הנזק").
הנני מוותר/ת ,ויתור מלא ,סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא
כלפי מארגני התחרות ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים
בתחרות ו/או מנהלים בתחרות ו/או שלוחי התחרות (כל הנ"ל בסעיף זה יקראו להלן:
"מארגני התחרות").
הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם
ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק ,כהגדרתו לעיל ,שייגרם לי .את
התחייבותי זו אקיים תוך  7ימים מיום התשלום ע"י מארגני התחרות ו/או מי מהם או
מיום חיובם ,המועד המוקדם מבין השניים.
הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים ומתחייב/ת
להודיע למארגני התחרות על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי .כ"כ הנני מצהיר/ה
כי לא אשתתף בתחרות כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין לרכב על אופניים ,לרבות אם
אהיה תחת השפעת אלכוהול ,סמים או השפעה מפריעה אחרת.
מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני  ,במהלך
ואחרי האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני
הציבור של התמונות

 .9אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי בדיקה ארגומטרית תקינה ותקפה ליום המרוץ.
. 10אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי ביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט ליום
התחרות .
 .11בעצם יציאתי לרכיבה ,הריני מצהיר כי קראתי ,הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל
האמור במסמך זה.
 .12נרשם מתחת לגיל  18עליו להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס
(שם ,ת.ז ,.חתימה) ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנם\בתם להשתתף בתחרות:

