
 

 

 
 
 

 2020גראן פונדו ערבה 

6-7/3/2020 

מועצה אזורית ערבה תיכונה, משרד התרבות והספורט, משרד התיירות, גראן פונדו ישראל, איגוד 

, מזמינים אתכם Israel Cycling Academyוקבוצת  , מרכז הפועל, הרלב"ד האופניים בישראל

 . 8 -לגראן פונדו ערבה הבינלאומי ה

 ובמהלכו יתקיימו המקצים הבאים:  7/3/2020, שבתהמרוץ יתקיים ביום 

 17-18גברים עלית, נוער בנים  – מ' טיפוס מצטבר 1414, ק"מ 130 – גראן פונדו ערבה ,

 , טנדם וקבוצות גיל. 1נשים עלית, גברים רמה 

  17-18( ונוער בנות 15-16נערים/נערות )קדטים וקדטיות  -ק"מ  63מקצה . 

  "תחרות "מלך ומלכת העקרביםKOM/QOM – .בסגמנט של מעלה העקרבים 

  תחרות "מלך ומלכת הגראבלKOM/QOM .בסגמנט של דרך הגראבל 

 הרשמה

המופיעים באתר:  על כל רוכב להירשם באופן אישי באתר האירוע בהתאם למחירים וללוחות הזמנים
https://granfondoisrael.com/  

 בחצות 02/03/2020תאריך אחרון להרשמה למקצה התחרותי: 

 לו"ז אירוע

 הערה מקום פעילות שעה תאריך יום

 6.3.20 שישי

 פתיחת עמדות לחלוקת ערכות השתתפות 14:00

מרכז 
ספיר 
 בערבה

  

   מנהלי קבוצות ושופטיםתדרוך  18:00

   סגירת עמדות חלוקת ערכות השתתפות 19:00

19:00 

 ארוחת ערב, פסטה פרטי

קבלת צמיד למי 
שנרשם לפסטה 

וצמיד לאחר 
 הרכיבה

   תדרוך רוכבים, מפגש עם ישראל סייקלינג אקדמי 19:30

   פיזור והתארגנות ללינה 21:00    

 7.3.20 שבת

   פתיחת עמדות לחלוקת ערכות השתתפות )לשעה( 05:30

   כניסה לעמדות הזינוק ותדרוך רוכבים 06:40

   ק"מ 130 – זינוק עלית גברים + נוער 07:00

   ק"מ 130 - עלית + נשים 1זינוק גברים רמה  07:02

  130 - זינוק קבוצות גיל גראן פונדו תחרותי 07:04

07:10 

 ק"מ 63 – זינוק קדטים, קדטיות, נוער בנות

סיום על כביש  
ק"מ,  63, 206

לפני הכניסה 
 הגראבללדרך 

   טקס חלוקת פרסים 13:30
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 מפות מסלול ופרופילים

 מ' 1414ק"מ /  130מפת ופרופיל גבהים גראן פונדו 
https://ridewithgps.com/routes/31625857 

 

 

 ענון:יתחנות ר

 24ק"מ  –צומת עיר אובות  .1

 42ק"מ  –סוף מעלה עקרבים  .2

 64ק"מ  –כניסה לדרך עפר, מפעלי אורון  .3

 97ק"מ  –צומת עיר אובות  .4

 107ק"מ  –חצבה  .5

 דגשים והמלצות:

 גראבל" ייחודי, העובר דרך מעלה עקרבים ובהמשך במקטע " יעבורהגראן פונדו  מסלול

דרך מפעלי ים המלח, מסלול שטרם נרכב בשום אירוע רכיבה רשמי בישראל, מעין 

חברת גראן פונדו  –מחווה קצרה למרוץ ה"סטראדה ביאנקה" האיטלקי. לידיעתכם 

ישראל נמצאת בקשר מזה מספר חודשים עם המועצות האזוריות והחברה לדרכים 

ובתכם. כך שניתן יהיה לרכב בדרך זו עם אופני כביש בישראל כדי להכשיר את הדרך לט

אם זאת, אנו ממליצים לכם לבחור בקפידה את הציוד איתו תבחרו לזנק  –ללא חשש 

 למרוץ, בהתחשב באופי המסלול

  המסלולים אינם סופיים עד לקבלת אישור ממשטרת ישראל. ט.ל.ח למארגן שמורה

 .הזכות לשינויים
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 תקנות המרוץ

 . מארגן1

תחת על ידי גראן פונדו ישראל, באירוח המועצה האזורית ערבה תיכונה, מאורגן  גראן פונדו ערבה

 . 7/3/2020בתאריך ואיגוד האופניים בישראל. הוא יתקיים  UCI-תקנות ה

 . סוג האירוע2

בקטגוריות  UCI-האירוע פתוח לרוכבים הרשומים באיגוד האופניים או באיגוד לאומי אחר החבר ב

. האירוע הוא חלק מלוח התחרויות 1, נוער בנים ובוגרים רמה 23גברים, גברים מתחת לגיל  עילית

 . 2של איגוד האופניים בישראל וכולל דירוג ברמה 

 . השתתפות3

, האירוע פתוח למועדונים, נבחרות אזוריות, נבחרות לאומיות, קבוצות פרו UCI-בהתאם לתקנון ה

 ישראליות וקבוצות מעורבות.  קונטיננטל

 ספיר )ערבה(במרכז היה י . מטה המרוץ וישיבת מנהלי קבוצות4

בשעה  6.3.2020שישי, ישיבת מנהלי הקבוצות בנוכחות מנהל התחרות ושופט ראשי, תתקיים ביום 

 . כל קבוצה מחויבת לשלוח נציג לישיבת מנהלי קבוצותבמרכז ספיר.  19:30

 . רדיו טור5

מרוץ יועבר במכשירים סלולאריים שיחולקו למנהלי הקבוצה בעת הצגת רישיונות מידע על ה

 .הרוכבים

 . חלוקת שתייה 6

 חלוקה נייחת בלבד – על בסיס תחנות הריענון 

 החל מהק"מ  - בעילית גברים וג'וניורס בנים בלבד חלוקת שתייה מרכבי הקבוצות מותרת

 . ק"מ לסיום 20)צומת עיר אובות( ועד  24 -ה

 

 

 



 

 

 

 . בונוסים7

 לא יוענקו בונוסים

 . מגבלת זמן8

 מזמן המנצח.  20%נה ימגבלת הזמן ה

 . פרסים/מדליות9

 קטגוריה. הראשונים בכל  3-יחולקו גביעים/מדליות ל

 

 . תחרות "מלך ומלכת העקרבים"  10

, ק"מ מהזינוק 38.5מהפנייה ימינה למעלה עקרבים ) KOM/QOMתתקיים מדידת זמנים במתכונת 

ק"מ מהזינוק(, שלושת  42.5( אשר תסתיים באנדרטת "חיל ההנדסה" )מיד לאחר חציית נחל צין

הרוכבים ושלוש הרוכבות עם הזמן הטוב ביותר מבין כלל המשתתפים בכל המקצים התחרותיים 

כדי להשתתף במקצה זה, יש להפעיל את . באירוע יזכו בפרס. אין חלוקה לקטגוריות גיל או מקצים

 מיד בסיום המרוץ.  STRAVAיבה שלכם ולהעלות את המקטע לאפליקציית מחשב הרכ

 

 . אנטי דופינג11

 והועדה הישראלית למניעת סמים בספורט יחולו על המרוץ.  UCI-תקנון ה

 

 . טקסים12

 .חלוקת הפרסים לטקסלהופיע  קטגוריהעל שלושת הרוכבים הראשונים בכל 

 

 . עונשים13

 במרוץ.  ואיגוד האופניים בישראל יחולו UCI-טבלאות העונשים של ה

 . מדידת זמנים14

  מדידת זמנים תיעשה באמצעות צ'יפים אלקטרוניים.

 .STRAVAמלך/מלכת ההר דורש שימוש באפליקציית 

 

 

 

 



 

 

 

 

 . השתתפות15

בעלי בדיקה ארגומטרית  האופניים, שאינם חברי איגודלרוכבים פתוח ק"מ(  130המקצה הארוך )

 .תאונות אישיות על פי חוק הספורט בתוקף וביטוח

, בהן רק  1בוגרים רמה  – בנותבנים/ג'וניורס  - ותיקדטים/ -: עילית גברים/נשים למעט בקטגוריות

 חברי איגוד יכולים להתחרות.

 

 . הגבלת הילוכים16

בנות מחויבים בבדיקת הילוכים על פי תקנון בנים/רוכבים בקטגוריות קדטים, קדטיות וג'וניורס 

 התחרויות של איגוד האופניים.

 מ'. 7.01קדטים/קדטיות: 

 מ'.  7.93 –ג'וניורס בנים/בנות 

 

 . רכבי ליווי17

עם נהגי ליווי מוסמכים מטעם איגוד  בלבד מסומנים ומאושריםיורשו לנוע על המסלול רכבים 

 האופניים. 

, עם 1.3.2020, עד יום ראשון,  yuval.gfi@gmail.comלרישום רכב ליווי יש לשלוח מייל לכתובת: 

 הפרטים הבאים:

 שם הנהג:

 מועדון:

 טלפון:

 סוג הרכב: 

 מספר הרכב:

 בעלי תפקידים:

 מארגן: גראן פונדו ישראל

 רביד חכמון מנהל האירוע: 

 מפיק: גראן פונדו ישראל

 גולן: יובל מקצועימנהל 

 שיפוט: איגוד האופניים בישראל

 

 

mailto:yuval.gfi@gmail.com


 

 

 

 

   שופט ראשי:

 איגוד האופניים בישראל -עידו עין דור מדידת זמנים: 

 , מנהל מח' הספורטאיש קשר מועצה אזורית ערבה: יוסי לין

 סיוע רפואי: מד"א + מנהל רפואי )רופא ספורט(

 בית חולים קרוב: סורוקה באר שבע/ יוספטל אילת

 מנצחי עבר:

 (Israel Cycling Academy)עומר להב  – 2019

 
 (Israel Cycling Academy: גיא זסלר )2018

 

 טור גברים –( ( (Israel Cycling Academy: עומר גולדשטיין 2017

2016: Christopher Butler  / ארה"ב(Cycling Academy Team )– טור גברים 

 בינלאומיים לנשים UCIמרוצי  3 - ()קפריסין Antrii Christoforou-שני בלוך ו

 (Cycling Academy Team: עידו זילברשטיין )2015

 טור בינלאומי –( Siberia: ניקולאי צ'רקסוב )2014

 גראן פונדו חד יומי –( TACCזוהר הדרי )

 (IGP: יואב בר )2013

 (CCC)קריטריום חד יומי(: אביב יחזקאל ) 2012

 : לא התקיים מרוץ2011

 (VCIדבירי ): דור 2010

 (CCC: אליעד דניאל )2009

 (TACCניב ליבנר ) :2008

 (TACC: יורי לוינזון )2007

 


