
 
 

 

 

 

הזמנה להציע הצעות לארגון תחרויות 
 במסגרת ליגות איגוד האופניים 

 2020תחרויות העונת ב
 

 הקדמה

מזמין מארגנים להציע הצעות לארגון תחרויות במסגרת הליגות איגוד האופניים בישראל 

 .2020השונות של האיגוד בעונת התחרויות 

 הדיסציפלינות הבאות:ליגות לפי  2020בשנת ינהל האיגוד 

  XCM מרתון צעירים, XCO ,XCO –הרים  אופני •

 CX – סייקלוקרוס •

 כביש פתוח, קריטריום, נגד השעון –כביש  אופני •

 פירוט הליגות יפורסם בהמשך –מסלול )וולודרום(  אופני •

, הרוכבים יזכו בניקוד כפי על בסיס שבועי הליגות יכללו ניקוד ודירוג רוכבים שיתעדכן

 בתקנון המקצועי של האיגודשייקבע 

 

 תחרות מי יכול לארגן

 מארגני תחרויות מוסמכים ע"י איגוד האופניים  ✓

בעלי ניסיון אשר יעברו  נציגי רשות מקומית/מנהלי מועדונים/מאמנים/מארגנים ✓

 2019הכשרת מארגנים חדשים שתתקיים בספטמבר/אוקטובר 

 

 תמיכה כללית של האיגוד בתחרויות

ת הרשומה בלוח האירועים של האיגוד את התמיכה תחרוכל ביספק איגוד האופניים 

 :הבאה

 שיפוט (1

 מדידת זמנים  (2

 אפשרות להרשמה וגבייה באתר איגוד האופניים (3

אפשרות להשאלת ציוד תחרויות בסיסי הקיים באיגוד: פודיום, גב במה, גזיבו,  (4

 שער מתנפח, בידורית וכו... 



 
 

 

* כפוף לזמינות הציוד באיגוד ולא כולל הובלה 

 והקמה

 איגודשל האיגוד וחסויות  ** לקיחת ציוד מיתוג

 הינה חובה **

פוף לעמידה אפשרות להכללת המארגן תחת הכיסוי הביטוחי של האיגוד )בכ (5

 בתנאים(

 , שיפוט טכני וכו'ייעוץ מקצועי (6

בנוסף, בתחרויות מסוימות האיגוד יספק גם תמיכה כספית ושירותים אחרים, ע"פ המפורט 

 בהמשך מסמך זה.

 

 

 חובות המארגן:

 . 2020מקצוע באיגוד האופניים לעונת  אישככל מארגן מוסמך להירשם  על •

 המקצועי התקנון, UCI-ה תקנוניב הרלוונטיים םכלליההמארגן לעמוד בכל  על •

האיגוד, חוק הספורט וכל חוק  של התחרויות מארגני חוברת, האופניים איגוד של

 או תקנה רלוונטית אחרת. 

הראשי  או/ווהשופט הטכני  ונציגיו, להנחיות האיגוד בהתאם פעולל המארגן על •

 .לתחרות האיגוד"י שימונה ע

 

 הליגות בדיסיפלינות השונות

  :XCOליגת  ▪

       15 -מספר תחרויות רצוי

 דצמבר -ינואר  :מועדי התחרויות

 תחרויות בצפון 5-8

 תחרויות במרכז  4-6 

 (נוסף למארגני תחרויות בדרום תחרויות בדרום )*יינתן תמריץ 2מינימום 

 מספר זה כולל אליפות לאומית

תחרויות יהיו בינלאומיות ויאורגו ע"י מארגנים שארגנו  6-8מבין תחרויות אלו, 

 .2019לאומיות או בינלאומיות בשנת  XCOתחרויות 

 

 :(14)עד גיל  צעירים XCOליגת  ▪

יגה זו תהיה פתוחה לקטקטים, אפרוחים וילדים בלבד. בתחרויות אלה הרוכבים ל

שייבנה במיוחד עבורם, בדגש על חווייה  XCCהצעירים יעמדו במרכז, במסלול 

 (חיובית לילדים )מרוצי שליחים, נג"ש, תחרויות טכניקה, הפעלות וכו'

 15 -מספר תחרויות רצוי



 
 

 

 דצמבר –מועדי התחרויות: ינואר 

 תחרויות בצפון 7

 תחרויות במרכז 6

 תחרויות בדרום 1-2

  ₪ 1500לבסיסית: תמיכה מעבר 

 *ליגה זו תהיה ללא דירוג

 

 :XCMליגת מרתון  ▪

  מרוצי קטעים 2, תחרויות ליגה( 6)אליפות + חד יומיים  7 -מספר תחרויות רצוי

 דצמבר -מועדי התחרויות: פברואר 

 תחרויות בצפון  4

 תחרויות במרכז/דרום 2-3

מרוצי הקטעים יהיו בינלאומיים, עדיפות למארגנים שארגנו מרוצים בינלאומיים 

 2019בשנת 

 

 ליגת סייקלוקרוס: ▪

 תחרויות( 2-3)אליפות +  3-4 -מספר תחרויות רצוי

 2021ינואר  -2020אוקטובר /2020ינואר  -2019מועדי התחרויות: אוקטובר 

 

 כביש פתוח:ליגת  ▪

 + תחרויות ליגה( 3+  )אליפות חד יומיים 4 -מספר תחרויות רצוי

 יומיים-דו מרוצי קטעים 2

 דצמבר –מועדי התחרויות: ינואר 

 

ולקיים  2020יומיים בשנת -איגוד האופניים מעוניין לשדרג את מרוצי הכביש הרב

 יומיים גדולים.-שני אירועים דו

 :שיכללולארגון תחרויות  ועדיפות *יינתן תמריץ

 )תמיכה כספית של העירייה( על מסלול אטרקטיבי זינוק/סיום בעיר מרכזית

 דוכנים לפחות בהם לפחות דוכן אחד של אוכל ושתייה 5אקספו של 

 אירוע/ ספורטיף / עממי משולב ב אירוע גראן פונדו

 

 

 :לכלל התחרויות( בסיסיתתמיכה המעבר לבמרוצי כביש פתוחים ) ת האיגודתמיכ

בהתאם לעלויות ההפקה ליום תחרות אלף ש"ח  25 עדבגובה  תמיכה כספית (1

 ., ובכפוף לעמידה בסטנדרט הארגון הדרושולמו"מ עם המארגן

 ות ע"פ דרישות משטרהמימון הוצאות משטרה, אבטחה וסדרנ (2

 

 קריטריום:ליגת  ▪

     12 -מספר תחרויות רצוי



 
 

 

 דצמבר -מועדי תחרויות: ינואר 

לארגון תחרויות במסלולים  עדיפותנתן ת*

  , נגישים ומרכזייםאטרקטיביים

  ע"פ דרישות משטרה אבטחה וסדרניםשיטור, תמיכה מעבר לבסיסית: מימון 

 

 

 

 נגד השעון:ליגת  ▪

 תחרויות ליגה(   2-3)אליפות +   3-4 -מספר תחרויות רצוי

 יוני –מועדי התחרויות: מרץ 

 UCI-לטריאתלטים ואופניים שאינן עומדות ב * כולל מקצה פתוח

 תמיכה מעבר לבסיסית: 

 ע"פ דרישות המשטרהמימון הוצאות משטרה, אבטחה וסדרנים  (1

התאם לעלויות ההפקה ש"ח לתחרות ב 15,000גובה עד ב תמיכה כספית (2

 ובכפוף לעמידה בסטנדרט הארגון הדרוש. ולמו"מ עם המארגן

 

 

 וולודרום: ▪

 יפורט בהמשך

 

 

 תחרות לארגון הצעה מציעים איך

, ישלחו 2020התחרויות  לוחבתחרות  הציע הצעה לארגוןל המעוניינים מארגנים

לתאריך  עד Yotam@israelcycling.org.il יותם נוביק תחרויותהמייל למנהל 

 עם הפרטים הבאים: 'גיום  10.09.2019

 שם הגוף המארגן •

 שם מנהל התחרות פרטי קשר )מייל, טלפון( •

 המבוקשתשם התחרות  •

 סוג התחרות המבוקשת •

 תאריך מבוקש •

פרטים על מסלול התחרות במידה ומדובר על מסלול שלא התקיימה  •

 2019עליו תחרות בשנת 

 

 למידע נוסף,

 (10:00-18:00ה' -)ימים א' 052-4382435יותם נוביק: 

 

 

mailto:Yotam@israelcycling.org.il


 
 

 

 סמכויות האיגוד

לאחר קבלת כל ההצעות, האיגוד יבחן אותן ויחליט אילו 

וע"פ סדר  , לתקציב העומד לרשותו,, בהתאם לשיקול דעתולקבל ואילו לדחותהצעות 

. הודעה תמסר על כך למארגנים. האיגוד אינו מחויב לקבל כל הצעה העדיפויות שיגדיר

. במידה ויתקבלו הצעות או לתמוך במארגן בסכום המקסימאלי המצוין במסמך זה שתוצע

ד רשאי לבקש ממארגנים לשנות את תאריך לתאריכים חופפים באותה דיסיפלינה, האיגו

 התחרות שביקשו.

 


