מרוץ חבל מודיעין – שוהם
שבת 23/2/2019
איגוד האופניים בישראל שמח להזמינכם למרוץ חבל מודיעין  -שוהם
איגוד האופניים והמארגנים אינם אחראים לכל נזק שייגרם לרוכבים .התחרות מתקיימת בכבישים
פתוחים ולכן המסלול אינו סטרילי .הכבישים כוללים פניות ,סיבובים חדים ,כיכרות ,ואיי-תנועה והם
אינם אחידים ,או מושלמים בתחזוקתם .על המסלול עשויים להיות אבנים קטנות ,חצץ ,מהמורות ,בורות
קטנים או חריצים ולעיתים גם כביש משובש שקרוב באופיו לשביל עפר .מוצע לכל רוכב לבצע הכרת
מסלול לפני התחרות.
על כל רוכב לוודא שהוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו ,למקרה של פציעה
או נזק כלשהו ,לרבות נזק גופני.
לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול .חובה על כל רוכב
להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות המארגנים.
לתקנון זה מצורף מסמך אישור השתתפות  /כתב ויתור ושחרור מאחריות .כתנאי להשתתפות בתחרות
על כל רוכב המבקש להשתתף בתחרות לחתום על מסמך זה ולהביאו חתום לאתר התחרות .במקרה של
רוכב מתחת לגיל  18נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.
כללי:
בייק ישראל תשתיות רכיבה מזמינה את הרוכבים למרוץ חבל מודיעין שוהם ,כחלק מליגת המרוצים של
איגוד האופניים בישראל.
המרוץ מתקיים על הקפה סגורה בת  3.7ק"מ עם  25מ' גובה מצטבר להקפה ,באזור התעשייה חבל
מודיעין.
מפה:

נקודת כינוס וחניה:
חניה הראשית דרך כניסה הדרומית לאזור התעשייה בסמוך לתחנת הדלק פז.
נקודת רישום ומזכירות:
בתחנת הדלק פז ע"י נקודת הזינוק/סיום.
מסלול חימום:
מומלץ להתחמם על טריינרים בתחנת הדלק .לא תתאפשר רכיבה על המסלול בזמן שמתקיים מרוץ.
מסלול התחרות:
הקפה באורך  3.7ק"מ ,שטוחה יחסית עם גבעה באורך  500מ' ,על כבישים רחבים ואיכותיים באזור
התעשייה חבל מודיעין .המסלול סגור לכלי רכב ע"י מחסומים וסימון ברור ,ומיועד לחברי איגוד האופניים
תחרותיים בלבד המתחרים במקצים ובזמנים המפורטים בהמשך.
בטיחות:
על הרוכבים לקיים רכיבת הכרת מסלול כדי ללמוד את תוואי ואופי המסלול.
במהלך המרוץ על הרוכבים לרכב בצורה אחראית ובטוחה.
לו"ז יום התחרות:
 07:00פתיחת מזכירות
 08:00זינוק מקצה ראשון
 09:20זינוק מקצה שני
 11:00זינוק מקצה שלישי
 14:00סיום אירוע
טבלת קטגוריות וסדר זינוקים
הרישום למקצה על פי רישום החברות באיגוד לשנת  .2019הגילאים נקבעים על פי שנת הלידה.
קטגוריה

מספר
הקפות

מרחק

משך
מרוץ
משוער

בוגרים רמה 3
בוגרות רמה 3 ,2

07:00 – 06:30 08:00
08:01

בוגרים רמה 2

09:00 – 08:00 09:20

30+
40+
50+
60+
70+
17-29
30+
40+
50+
60+

10

 37ק"מ

 60ד'

13

 48ק"מ

 1:20ש'

ג'וניורס בנות
קדטים  /קדטיות

09:00 – 08:00 09:22

17-18
15-16

13

 48ק"מ

 1:20ש'

עילית גברים,
ג'וניורס בנים

11:00 – 10:00 11:00

19+
ג'וניורס

24

 89ק"מ

 2:15ש'

רמה / 1עילית נשים

11:00 – 10:00 11:02

19+

19

 70ק"מ

 1:50ש'

ילדים א ,ב (/ )1
נערים ספורט ()1

08:00 – 07:00 13:30

13-14
15-16

6

 22ק"מ

 40ד'

אפרוחים א ,ב ()1

08:00 – 07:00 13:31

11-12

3

 11ק"מ

 25-20ד'

קטקטים א ,ב ()1

08:00 – 07:00 13:32

9-10

2

 7.5ק"מ

 20-15ד'

מקצה

שעת
זינוק

מועד חתימה
במזכירות

הערות

נעילת הילוכים ג'וניורס
7.93

נעילת הילוכים ג'וניורס
 ,7.93נעילת הילוכים
קדטים 7.01
מרוץ מלך הספרינטים
בהקפות .25 ,20 ,15, 10 ,5
בכל ספרינט הראשון  5נק',
השני  3נק' ,והשלישי  1נק'
נעילת הילוכים ג'וניורס
7.93

נעילת הילוכים ילדים ,6.20
נערים ספורט 7.01
נעילת הילוכים אפרוחים
6.20
נעילת הילוכים קטקטים
6.20

( )1לחברי איגוד בלבד ,אשר נרשמו גם למקצה כביש וברשותם שבב אקטיבי (אדום) בתוקף

ניקוד:
מרוץ ברמה  3לפי טבלת ניקוד של איגוד האופניים
 התחרות על פי תקנון התחרויות של איגוד האופניים ושל הUCI-
 יש לעיין בתקנון התחרויות (תקנון מקצועי) המופיע באתר איגוד האופניים.
 חובה לרכוב עם מספר שלדה ,ומספר גב הממוקם בגובה כיס חולצת הרכיבה בצד ימין.
בדיקת הילוכים
על רוכבי\ות הקטקטים ,אפרוחים ,ילדים ,קדטים והג'וניורס לרכב עם הגבלת הילוכים כמצוין בתקנון.
לפני כל זינוק תתבצע בדיקה אקראית לחלק מהרוכבים.
רוכב שנבדק ואופניו אינם עומדים בתקנון לא יורשה להתחרות.
מיד בסיום המרוץ על  5הרוכבים הראשונים מכל מקצה להתייצב ללא עיכוב לבדיקת הילוכים.
חלוקת מים:
בנקודת חלוקת המים הייעודית  250מ' אחרי קו הזינוק  /סיום.
נקודה טכנית:
תמיכה טכנית לאורך כל המסלול .אין הקפת חסד.
מהלך המרוץ:
במידה ורוכב או דבוקת רוכבים נעקפו ע"י רוכבים אחרים ,המרוץ ימשיך ללא הורדת הרוכבים האיטיים.
עם זאת רוכב שנעקף יהיה חייב לרכוב בפאתי הדבוקה ונאסר עליו למשוך רוכבים ,לרכוב בקדמת הדבוקה
או לעזור או להפריע בכל דרך לרוכבים שעקפו אותו.
חל איסור הצטרפות רוכבים ממקצים/זינוקים שונים לדבוקה משותפת.
חלוקת פרסים:
פודיומים יתקיימו כרבע שעה לאחר סיום כל מקצה לשלושת הרוכבים הראשונים מכל קטגוריה.
בדיקה רפואית לפי חוק הספורט:
 יכולים להשתתף במרוץ רק חברי איגוד רשומים כדין עם בדיקה בתוקף.
הרשמה לחברי איגוד בלבד:
הרשמה מוקדמת עד יום רביעי  20/2/2019בשעה .22:00



הרשמה מאוחרת בבוקר המרוץ  - ₪ 200עד שעה לפני המרוץ לחברי איגוד בלבד עם שבב בתוקף
ומספרים.
תשלום ביום המרוץ במזומן.

דמי השתתפות:
 קטקטים ואפרוחים  - ₪ 20עם אופני כביש בלבד.
 ילדים ,קדטים ₪ 50
 שאר הרוכבים .₪ 100
 השכרת שבב מדידה  ₪ 50למי ששכח את השבב האישי (בהפקדת פיקדון של .)₪ 200
חתימה בבוקר המרוץ במזכירות:
 על כל רוכב חבר איגוד תחרותי להציג בבוקר המרוץ כרטיס חבר איגוד אישי בתוקף לשנת ,2019
לחתום בטופס החתימות ולשלם כדי להשתתף במרוץ.
 כל רוכב צריך להגיע עם השבב האישי בתוקף ומספרים אישיים לשנת .2019
 על כל הרוכבים להגיע עם כתב ויתור אחריות והסתכנות מרצון חתום ולהפקידו במזכירות בעת
החתימה בדף החתימות.

בעלי תפקידים:
מארגן :בייק ישראל תשתיות רכיבה בע"מ
מנהל המרוץ :דורון אמיץ Doronmtb@gmail.com
אמבולנס :מד"א
פרטי בית חולים קרוב :בית חולים אסף הרופא
ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים

מסמך זה משפיע על זכויותיך המשפטיות
אנא קרא בעיון את שני העמודים
לפני החתימה
הסתכנות מרצון
כתב וויתור ושיפוי,
הסכמה לשאת בנזקים ושחרור מאחריות
 .1הפעילות :אני מבקש* להשתתף בתחרות אופניים מרוץ חבל מודיעין שוהם (להלן" :הפעילות") ,אשר מאורגנת על ידי
בייק ישראל תשתיות רכיבה בעליו ,מנהליו ,מאמניו ,עובדיו ,נציגיו ,קבלניו ,או כל מי שקשור אליו במישרין או
בעקיפין (להלן "המארגן").
 .2הסיכונים הכרוכים בפעילות:
אני מבין כי:
 הפעילות 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 בכבישים פתוחים בתנאים שיכולים לגרום לנפילה ,להתרסקות ולפציעה :קיימת תנועת כלי רכב
וקיימת סכנת התנגשות עם כלי רכב  -נוסעים או חונים .התרסקות יכולה להיגרם גם כתוצאה מפסולת ,בורות,
מהמורות ,חצץ ,אבנים או מכשולים אחרים שלעיתים קרובות נמצאים על הכביש .כמו כן קיימות סכנות
להתרסקות או לנפילה עם האופניים ,כתוצאה מאובדן 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
_______
תאריך

_____________
שם מלא

___________
ת.ז.

_______________
תאריך לידה

____________
חתימה

 .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 לאיגוד האופניים ו/או למארגן.

* המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

 .5ביטוח תאונות אישיות  :אני מצהיר כי יש בידי ביטוח תאונות אישיות בתוקף המכסה את השתתפותי בפעילות .אני
מצהיר כי בדקתי את סכום הכיסוי של הביטוח שערכתי וידוע לי כי במידה וסכום הביטוח לא יספיק לפצות אותי על
נזקי לא אבוא בכל טענה או תביעה בעניין זה לאיגוד או למארגן.
 .6שחרור מאחריות  :אני מצהיר בזה כי אני משחרר את האיגוד 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 המארגן,
לרבות נזק שנגרם כתוצאה מטעות אנוש של המארגן או של משתתפים אחרים בפעילות .
אני מבין כי שחרור האיגוד 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 יגישתביעה משפטית
נגד האיגוד ו/או 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 מטעמם 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 .
__________ _________________ ___________
ת.ז.
שם מלא
תאריך

____________________
חתימה

_____________
תאריך לידה

במקרה של משתתף קטין ,נדרשת חתימת הורה או מבוגר אחראי על הדף הבא:
אני הח"מ מצהיר ומאשר כי אני המוסמך הבלעדי לחתום בשם הקטין______________________ ולקבל החלטות
בקשר להשתתפותו בפעילות ו/או בכלל.
אני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את כתב הוויתור ,הסתכנות מרצון ושחרור מאחריות ואני מקבל את תוכנו .אני מודע
לסיכונים הכרוכים בפעילות ולתוצאות האפשריות שלהם; ואני מבקש כי הקטין 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.
___________________
שם ההורה/המבוגר האחראי

__________
ת.ז.

_________________
קשר משפחתי למשתתף

_________
תאריך

__________
חתימה

