
   

                        

         

 

 1-אילנות צעירים יער  CXC תחרות 

/20203/06 

 תקנון התחרות

 ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים בלבד

 

 .מסלול מעניין טכנית ופיזית XCCהרים תחרות אופני 

 .מסלול מותאם לרוכבים הצעירים

 של איגוד האופניים 2020והינה חלק מלוח תחרויות  נקודת מפגשי "התחרות מאורגנת ע

 

 .שלפני התחרות' המסלולים יהיו מסומנים שלדית מיום ד

 

לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול, חובה על כל רוכב להשתתף 

 בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.

 

 התחרות מיועדת לרוכבים מקצועיים. 
 והמארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים.  איגוד האופנים

המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. 
כיו, למקרה של פציעה מתאים לצר יעל כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוח

 או נזק.
  

 הנלווה לתהליך ההרשמה הוא חלק בלתי נפרד מתקנון זה. רכתב הוויתו 

   .קריאת התקנון אף היא מאשרת את החתימה על כתב הויתור 

אינו  16גיל רוכב מתחת חלות ההוראות הכלליות שבפתיח לתהליך ההרשמה:  16במקרה של רוכב מתחת לגיל 

 יכול להשתתף מבלי שהוריו אישרו את תנאי כתב הויתור באופן דיגיטלי.יכול להרשם ואינו 

 

 תקנון

 . ותקנון התחרויות של איגוד האופניים בישראל UCI-התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה

 /cycling.org.ilhttps://israel יש לעיין בתקנון באתר האיגוד

חובה להתחרות כשמספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקה התחתון ומספר הכידון מחובר באופן שאינו מוסתר על ידי שום 

  .חלק מהאופניים

 .או לשנות את המספרים\לגזור ו, אין לקפל 

 יש לשמור על המספרים לשימוש עד סוף העונה 

 

  

https://israelcycling.org.il/


   

                        

         

 

 :נקודת כינוס והגעה לתחרות

 מכיוון צומת פרדסיה דרומה , פניה הראשונה שיש ימינה ליער היא הפניה שלנו  4יער אילנות מערב : נסיעה על כביש 

 :מסלול חימום

 .החימום יתבצע מחוץ למסלול התחרות

 

 :פרסים

 מדליות לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה

 הראשונים שת המקומותמדליות לחמ –קטקטים  \אפרוחים  \ילדים 

 

 :ניקוד

 4ניקוד לפי רמה 

 

 

 :המסלול

 מפת המסלול מצורפת בסוף התקנון

 (אין כניסה להקפה נוספת)בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים 

 

 :נקודת סיוע טכני

 תפתח נקודת סיוע טכני אחת לאורך המסלול בקרבת נקודת חלוקת המים

 

 

 

משך  מקצה

 התחרות

 שעת פודיום שעת זינוק קטגוריה הקפות

      

 15:15 14:15 (13-14)ילדים  6 'דק30 'ילדים ב' + ילדים א

 14:16 (15-16)ספורט נערים  6 'דק30 ספורט נערים 

ילדות א' + ילדות ב'

   

 14:17  (13-14ילדות ) 4  דק'30

אפרוחים א' + 

 אפרוחים ב'

  

 16:00 15:00  (11-12אפרוחים  ) 3  דק'20

 15:01 (13-14)ספורט ילדים  3 'דק20 ספורט ילדים

' + אפרוחיות א

 'אפרוחיות ב

 15:03 (11-12)אפרוחיות  3 'דק20

קטקטים ' + קטקטים א

 'ב

 15:30 (9-10) קטקטיות/ קטקטים  2 'דק15



   

                        

         

 

 

 יש להתעדכן בשעות הזינוק יום לפני התחרות –תכן איחוד מקצים י

 

 :הרשמה

 .22:00בשעה  3/3/2020עד יום שלישי  בלינק המצורףההרשמה 

https://loglig.com/Activity/Form/8799  

 

 פי כל הקודם זוכהל 80עד , כמות המשתתפים בתחרותת תחול מגבל 

 

 .אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום

 

 בטלפון(דיגיטלי  –כרטיס חבר איגוד מזכירות התחרות בהציג על חברי איגוד ל( 

 לפני כל זינוק' דק 30תמות תיסגר עמדת ההח. כלל הרוכבים נדרשים לחתום ברשימת החתימות. 

  

https://loglig.com/Activity/Form/8799


   

                        

         

 

 

 :הרשמהעלות 

  , 50 – /ות ילדים /יות ,אפרוחים,  /יותקטקטיםספורט ₪  

  0509777097ניתן לשלם בביט  

  ו/או במזומן בעמדת הרישום בתחרות 

 

 ( מ להקפה"ק8.1)~ התחרות לכל הגילאים מסלול 

 

 

 

 :כינוס

 חניה בשפע ליד מתקני המשחקים 

 

https://waze.com/ul/hsv8zdn9x7 

 

 

 

https://waze.com/ul/hsv8zdn9x7

