רוכבים ערד ( 2019על שם איתמר איליה)
קריטריום על מסלול מירוצים ערד
התחרות מיועדת לרוכבים מקצועיים .איגוד האופנים ,עריית ערד והמארגנים אינם אחראים לכל נזק
שיגרם לרוכבים .המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות .על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת
מסלול לפני התחרות .על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים
לצרכיו ,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.


כתב הוויתור הנלווה לתהליך ההרשמה הוא חלק בלתי נפרד מתקנון זה.



קריאת התקנון אף היא מאשרת את החתימה על כתב הויתור.



במקרה של רוכב מתחת לגיל  16חלות ההוראות הכלליות שבפתיח לתהליך ההרשמה :רוכב מתחת
גיל  16אינו יכול להרשם ואינו יכול להשתתף מבלי שהוריו אישרו את תנאי כתב הויתור באופן
דיגיטלי.

מקום הכינוס:
מסלול מירוצים ערד
המסלול:
● מסלול היקפי עם מספר עיקולים על כביש ברמה גבוהה
אורך הקפה:
 1580מטר
מהלך המרוץ
● התחרות על פי התקנון המקצועי של איגוד האופניים ותקנון ה .UCI
● כל מקצה  50דקות  2 +הקפות.
● ראשון מסיים כולם מסיימים
● מנצח הרוכב שצבר את מירב ההקפות וחצה את קו הסיום ראשון
● בתום  50דקות יישמע פעמון – פעמון מסמן כניסה ל 2-הקפות אחרונות!

נקודת מים:
● אין חלוקת מים תוך כדי התחרות!
סיוע טכני:
 תוקם עמדה לסיוע טכני במקביל לאיזור הזינוק\סיום ,מצד ימין בסטריפ המיועד לכך ,איזור
ה"פיטס" .אחריות התיקון על הרוכב\ מועדון .רוכב הזקוק לסיוע טכני יעצור אך ורק בעמדת הסיוע
טכני ויוחזר לתחרות לנקודה ממנה יצא ,באישור שופט.
 תתאפשר הקפת חסד אחת בלבד לרוכב עד  40דקות מהזינוק.
פרסים ומדליות:
● חלוקת הפרסים/מדליות תתקיים כ  15דקות לאחר סיום המקצה.
● מדליות יחולקו לפי דירוג המקצים ל 3-המקומות הראשונים בכל מקצה
הרשמה:
● התחרות לחברי איגוד האופניים לעונת  2019אשר נרשמו למקצה כביש בלבד.
● הרשמה ותשלום באתר איגוד האופניים עד יום שלישי  12.3.2019בשעה 22:00
● רק רוכב המשלים את תהליך ההרשמה כולל תשלום באתר האיגוד יחשב כנרשם.
● על הרוכב להגיע עם כרטיס איגוד בתוקף למזכירות התחרות עד  45ד' לפני זינוקו.
דמי השתתפות:
●  100ש"ח – קדטים ומעלה
● קטקטים ,אפרוחים וילדים –  70ש"ח
שעת
זינוק

מקצה
בוגרים רמה )1( 2
ג'וניורס בנות ()1
קדטים ()1
קדטיות ()1
בוגרים/ות רמה )1( 3
בוגרות רמה )1( 2
ילדים ()3( )2( )1
ספורט נערים ()3( )2( )1
עלית גברים ()1
בוגרים רמה )1( 1
עילית נשים ()1
ג'וניורס בנים ()1

08:30

קטגוריה
בוגרים
ובוגרות
ללא
קטגוריות
גיל
ילדים יחד
עם ספורט
נערים

10:30

זמן  5 +הקפות
 50דקות  2 +הקפות
 50דקות  2 +הקפות
 50דקות  2 +הקפות
 50דקות  2 +הקפות
 50דקות  2 +הקפות
 50דקות  2 +הקפות
 35דקות  +הקפה
 35דקות  +הקפה

 50דקות  2 +הקפות

הערות
נעילת הילוכים ילדים 6.20
נעילת הילוכים גוניורס 7.93
נעילת הילוכים קדטים 7.01

נעילת הילוכים גוניורס 7.93

הרישום לקטגוריה על פי רישום החברות באיגוד .הגילאים נקבעים על פי שנת הלידה בלבד.

( )1בקטגוריות בהן רשומים פחות מ 5-רוכבים ייתכן איחוד קטגוריות ו/או ביטול קטגוריות
א .הקטגוריות לתחרות:
 .1בוגרים רמה  – 2ללא קטגוריות גיל
 .2בוגרים רמה  – 3ללא קטגוריות גיל
 .3בוגרות רמה  – 3 + 2ללא קטגוריות גיל
 .4קדטיות
 .5קדטים
 .6ג'וניורס בנות
 .7ילדים  +ספורט נערים יחד
 .8עילית גברים
 .9ג'וניורס בנים
 .10בוגרים רמה 1
 .11עילית נשים
( )2המקצה פתוח לחברי איגוד האופניים הרשומים גם למקצה כביש וברשותם שבב אקטיבי (אדום) פעיל
( )3התחרות עם אופני כביש בלבד

המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות מקצים ,קטגוריות וזמנים כתלות במספר
הנרשמים .יש לעקוב אחר שינויים בתקנון .תקנון זה הינו הסופי והמחייב.
זינוק בו יירשמו פחות מ 25-רוכבים יבוטל!
בדיקת הילוכים:
 על הרוכבים להתייצב בקו הזינוק כשההילוכים נעולים על פי התקנון.
 רוכב שנבדק ואופניו אינם עומדים בתקנון לא יורשה לזנק.
 מיד בסיום התחרות על  5הראשונים מכל מקצה להתייצב ללא עיכוב לבדיקת הילוכים.
 oרוכב שלא יתייצב – ייפסל.

בעלי תפקידים
מארגן :איגוד האופניים בישראל
מנהל התחרות :יותם נוביק

מפת המסלול:

מסלול התחרות:

