מרוץ אופני הרים הבינלאומי משגב
28/3/2020
 מועצה איזורית משגב ואיגוד האופניים מזמינים אתכם לתחרות אופני,TEAMISGAV קבוצת
.הרים הבינלאומית במשגב
. איזור הזינוק והחניה ממוקמים באזור המועצה האזורית המשגב.התחרות תתקיים ביער שגב
. לקטגוריות עלית גברים ונשים בוגרים בלבדUCI C1 :המרוץ בינלאומי ברמה

התקנון בעברית אחרי המדריך הטכני באנגלית

MISGAV International MTB race 2020
28/03/2020
The competition will take place in the SEGEV forest. The parking and the
start of the race are located in the area of the Misgav regional council
aprox. 45 minutes north east of Haifa.
Location:
https://www.google.com/maps/dir//32.860821,35.257847/@32.860835,35.2
57756,17z/data=!4m4!4m3!1m0!1m0!3e2?hl=en
or :
waze: Misgav Regional council
The race for Men Elite& Women Elite categories is a C1 UCI
international race. Points and prize money are awarded according to UCI
regulations.
The race will be held as per the UCI regulations
THE TRACK
•
The type of race: XCO
•
Distance of lap: 5 km (start loop 6 Km)

•
Elevation gain per lap: 165m
•
Type of start: Mass start
•
There will be two Feed/tech Zones: one located about 200 M from
the start line, and the second on the course (shuttles from start line at
09:15)
•
The course will be marked from Wednesday 25/3/2020 for training

RACE PROGRAM:
Saturday 28/03/2020
08:30Team managers meeting
-07:00-08:30Registration and rider kits distribution at the venue (F/T
area passes)
- 09:15Staging
- 09:30Start ME Race
– 09:31Start MJ Race
- 09:32Start WE & WJ Race [If you start the WJ with the rest then it must
be a UCI category race. Unless Evangelos approves]
- 11:30Awards Ceremony (at the venue podium of 3)
Time of start
Category
Suggested Number of laps
distance
09:30 Men Elite
SL+5 laps 31KM 100%
09:31 Men Junior SL+4 laps
26KM 100%
09:32 Women Elite
SL+4 laps
26KM 100%
09:32 Women Junior
SL+2laps
16KM
100%

Total

•
Final number of laps will be determined by the commissaire and
announced at the team managers meeting
Registration & information
All riders must register before Wednesday 25/3/2020
By mail:
coachmisgav@gmail.com
Tel:+972(052)6673698
30euro or 120 Israeli shekels to be paid on location
Prize Awards
The prize money is according to the UCI 2020 Financial Obligations
(Group 1 )
Race Regulations
The race is conducted based on the UCI regulations for Mountain Bike
Races
Race Director: Oz DUDAI

Nearest hospital RAMBAM 1-700-50-51-50

מסלול:
• סוג המרוץXCO :
• מרחק להקפה 5 :ק"מ
• גובה מצטבר להקפה 164 :מ
•  2איזורי האכלה ( )FEED ZONEימוקמו באזור הזינוק ולאורך ההקפה.
• הכניסה ל feed zoneבמקצה העילית למורשים בלבד
• רוכב ראשון מסיים כולם מסיימים( .לא תתאפשר כניסה להקפה נוספת).
• המסלול יהיה מסומן מיום חמישי  .26/3/2020אנא עקבו אחר הודעות באתר האיגוד

יום שבת 28/03/2020
 - 6:30פתיחת הרשמה לכל התחרויות.
 – 07:30זינוק מקצה קטקטים ואפרוחים . xc
 – 08:15זינוק ילדים ,רמה .xc 3 + 2
 – 08:30ישיבת ראשי קבוצות (חובה למקצה העילית).
 -08:30טקס מקצה אפרוחים וקטקטים.
 09:30זינוק מקצה עילית וג'וניורס .xc
 09:40לערך מיד אחרי זינוקי העלית יתקיים פודיום למקצי ילדים ורמה 2+3
 11:15זינוק קדטים ורמה 1
 11:30טקס הענקת פרסים עילית
 13:00טקס הענקת פרסים קדטים ורמה 1
בעלי תפקידים:
מארגן התחרות -מ.א משגב
מנהל תחרות -עוז דודאי
coachmisgav@gmail.com
ההשתתפות בתחרות לחברי איגוד האופניים בלבד!!!
פרסים:
מדליות לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה.
לקטגורית העלית  -פרסים כספיים בהתאם לתקנון  ,UCIבאחריות איגוד האופניים.
חימום:
אין לבצע את החימום על מסלול התחרות! (יש מספיק כבישים ושבילים באזור)
אפרוחים וקטקטים יוכלו להכיר ולהתחמם על מסלול התחרות שלהם
הרשמה:
באתר איגוד האופניים עד ליום רביעי ה 25/3/2020בשעה  22:00בדיוק!!!
התשלום בבוקר התחרות במזומן בלבד בעמדת הרישום -נא להביא סכום מדוייק
רוכב שיזנק ולא שילם ,יפסל וינקטו נגדו הליכי משמעת.
עלות :
 ₪ 70לקטקטים ,אפרוחים
 ₪ 80ילדים
 ₪ 100לכל השאר המקצים
סדר זינוקים:
מקצה

קטגוריות

מס'

שעת

הערות

אפרוחים \ קטקטים
ילדים ספורט

רמה  3 + 2גברים ונשים

בוגרים 19-
29
+30
+40
+50

הקפות

זינוק

2/3

07:30

 3לרמה 2

08:15

 2הקפות
רמה 3

בוגרות 19-
29
נשים +30

ילדים
קדטים ספורט
עלית גברים
עלית נשים
קדטים
רמה 1

2

ילדים 13-14
ספורט15-16
קדטיות
6
עלית +19
ג'וניורס 4 17-
18
4
עלית +19

09:32

3

11:15

קדטים 15-
16
רמה 1

המסלול
יהיה
פתוח
להכרה
ורכיבה עד
07:15
מסלול
מקוצר
באורך 3.8
קמ
זמן כניסה
להקפה
אחרונה
09:00
ראשון
מסיים
כולם
מסיימים

08:16
09:30
09:31

4

תקנון המירוץ:
בהקפה הראשונה יוזנקו הרוכבים על הכביש לכיוון הישוב עצמון ולאחר מכן ישתלבו בהקפה,
הקפה זו כלולה במרחקי התחרות.
התחרות תתקים לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה UCI-ותקנון התחרויות של איגוד
האופניים בישראל.
יש לעיין בתקנון באתר האיגוד www.israelcycling.org.il
שופט ראשיEvangelos Diamantides :UCI
שופט ראשי:
מדידת זמנים4SPORT :
פינוי רפואי אמבולנס חיאן בית חולים נהריה 1-900-721844
מפת המסלול:

גרף גבהים

הגעה:
חניה זינוק ומתחם האירוע ממוקמים בתחום המועצה האזורית המשגב.
קישור ל:Google Maps-
https://maps.google.com/maps?daddr=32.860821,35.257847&hl=en&ll=32.86083
5,35.257756&spn=0.007705,0.016512&sll=32.860821,35.257927&sspn=0.003686,0
.008256&dirflg=w&doflg=ptk&mra=mift&mrsp=1&sz=18&t=m&z=17
לבאים מדרום :על  70כביש ,פונים ימינה בצומת יבור ,לכביש  .805אחרי כ 9 -ק"מ ,פונים
ימינה ל 784ואחרי  50מ' שוב ימינה למועצה אזורית משגב.

לבאים מצפון :בכביש  85צומת כרמיאל (מערב) ,פונים לכביש מס'  .784אחרי  8ק"מ .פונים
ימינה ל .784 -אחרי  500מ' פונה שמאלה ל ,784ואחרי  50מטר פונים שוב ימינה למועצה
אזורית משגב.
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