
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XCM 2019אליפות ישראל מרתון אופני הרים 
 08.02.2020משמר העמק 

 
 

 הקדמה כללית
 משתתפי אליפות הארץ שומרים על הטבע!

אליפות הארץ במרתון אופני הרים נערכת במרחב הביוספרי של מועצה אזורית מגידו. הכללים לשמירת 
המותרים והמסומנים ולא לחתוך פניות הטבע במקום דורשים מקהל הרוכבים לרכוב אך ורק על השבילים 

וסיבובים. הרוכבים שמשתמשים בחטיפי אנרגיה וג׳לים, מתבקשים לשמור את העטיפות הריקות עליהם עד 
לתום המרוץ, כמו כל פסולת אחרת דוגמת פנימיות חלופיות. במהלך התחרות ניתן להשליך פסולת בתחנת 

 ההאכלה הרשמית.
 - רשמיים ולא נשליך פסולת-ים, לא נחתוך סיבובים, לא נרכב בשבילים לאחברים, נשמור על שבילים קיימ

 הכל למען דור העתיד.
 
 
 

 התחרות מיועדת לרוכבים מקצועיים. 
 המארגנים ואיגוד האופנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. 

סלול לפני התחרות. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מ
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 
 להוראות ולהנחיות המארגנים.להיות נוכח בתדריך, להקשיב לו בקפידה ולהישמע 

 
 כתב הוויתור/הצהרת בריאות הנלווה לתהליך ההרשמה הוא חלק בלתי נפרד מתקנון זה. ●

 קריאת התקנון אף היא מאשרת את החתימה על כתב הוויתור.   ●

 
 

ובתנאי חובה של  , פתוחה למי שאינם חברי איגוד, XCMההשתתפות באליפות ישראל מרתון אופני הרים 
אותה יש להציג בעת הרישום  -כפי שמחייב חוק הספורט (, רפואית תקינה ותקיפה )ארגומטריתבדיקה 

 לתחרות.
 .ומעלה ולא לקדטים נוער או עילית 20מגיל ההרשמה למי שאינם חברי איגוד החל 

 
 

 הוראות הגעה:
 קיבוץ משמר העמק

 : מגרש קפיצות סוסים משמר העמקWAZE-ב

 מהכניסה לקיבוץ  הדרך לחניה תשולט

 
 פרסים:

 בכל קטגוריה יוענקו מדליות 3-ו 2למנצח בכל קטגוריה יוענקו גביע וחולצת אלוף ישראל, למקומות 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רמת התחרות:
 התחרות ללא ניקוד

 
 אזור חימום:

 החימום יתבצע מחוץ למסלול התחרות.
 

במרתון היות וניתן לייצר בו אזור משמר העמק נבחר לקיום אליפות הארץ  -במקרה של מזג אוויר סוער 
מסלולים שרכיבים גם בתנאי גשם ובוץ. במקרה של מזג אוויר סוער וגשום, חלקים מהמסלול )סינגלים 

ודרכים עם בוץ כבד( יוחלפו בבוקר האירוע. במקרה של סערה עם תנאים המסכנים משתתפים או צופים 
 ית אירוע.ויעלו במדיה הודעות ביטול או דחי הודעה תישלח למשתתפים

 
  -המסלול 

 ק"מ  22.5הקפות של  3 –ק"מ  67.5. מסלול ארוך 1
 שתי הקפות –ק"מ  45מסלול בינוני . 2
  הקפה אחת –ק"מ  22.5מסלול קצר . 3

   המסלול מופיעה בסוף התקנון מפת
 

 תקנון:
ותקנון התחרויות של איגוד האופניים  UCI-. התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה1

 http://www.israelcycling.org.ilבישראל. יש לעיין בתקנון באתר האיגוד 

 2020, על אף שהתחרות מתקיימת בשנת 2019הגיל לשנת . הקטגוריות בתחרות הינן לפי קטגוריות 2
ת בתחרות מותרת למי שנרשם ושילם ומופיע ברשימת המשתתפים, הציג את . זכות ההשתתפו3

האישורים הנדרשים כמופיע בעת תהליך ההרשמה, וחתם על טופס השחרור מאחריות והצהרת הבריאות 
של האירוע. מסירת ערכת המשתתף והשתתפות תחת שם אחר אסורה בהחלט ומסכנת את בריאות 

 הרוכב.
 הקבועים( הכידון מספר מאחורי מודבק) הזמנים מדידת ושבב גב מספר ,ידוןכ מספר עם רכיבה חובת .4

 .2020 לשנת האופניים איגוד של
. בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון במקצה מסיים ]אין כניסה להקפה נוספת[. תופעל 5

הקפות[ כמפורט  3מגבלת זמן גג לכניסה להקפה אחרונה לכל המקצים המבצעים את המרתון הארוך ]
 בטבלת הזינוקים.

 . המסלול יהיה סגור ביום התחרות, החימום יתבצע מחוץ למסלול התחרות.6
. משתתף שייתפס משליך פסולת במסלול ייפסל! אין להשאיר פסולת משום סוג בשטח התחרות ו/או על 7

לת אצל המרשלים המסלול. כל משתתף חייב לאסוף לכיסיו כל פסולת שהוא מייצר. ניתן להשאיר פסו
 בנקודות הביקורת או בנקודות הרענון והתמיכה הטכנית.

 ולפי כללי תחרות הוגנת. UCI-. יש להקפיד על רכיבה ספורטיבית בהתאם לתקנוני האיגוד וה8
רכבי ניהול וחילוץ, צבא ומשטרה.  ,מארגנים ,מרשלים ,. יש להישמע להוראות מנהלת התחרות: שופטים9

 משתתף שלא ימלא אחר ההוראות ייפסל.
. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למנוע ממשתתף את הזכות להמשיך במירוץ במידה וצוות 10

 המירוץ יגיע למסקנה כי המשתתף מצוי בסכנה בטיחותית ו/או בריאותית מסיבה כלשהי.
יבה כלשהי ידווח מיד לצוות המרוץ. משתתפים שיעזבו את . משתתף שנאלץ לפרוש מהמרוץ מס11

 המסלול ללא הודעה למארגנים עלולים להיות מחויבים בהוצאות צוותי החיפוש שיוזנקו לחפשם.
 . בקטעי המסלול בהם אפשרויות העקיפה מוגבלות, רוכב איטי יפנה נתיב כשיתבקש לרוכב מהיר12

הודיע על הגעתו, לבקש מתן עקיפה, ולעקוף בצורה בטיחותית, . על הרוכב המהיר לUCI-כמתחייב בחוקי ה
 .אך ורק אם אינו מסכן רוכבים אחרים ואת עצמו, בהתאם לתנאי הדרך

נקודות חלוקת תזונה וסיוע טכני: חלוקת מים וקבלת סיוע טכני בנקודות הרשמיות בלבד בהן הרוכבים . 13

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=sludzmwkwtgubhwd
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=sludzmwkwtgubhwd
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=sludzmwkwtgubhwd
http://www.israelcycling.org.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וע טכני או שתיה/מזון במקום אחר כלשהו על המסלול.יעברו בכל הקפה כמפורט לעיל. חל איסור על מתן סי
בתפעול מלווים/בני משפחה: תמוקם בסמוך  -נקודת חלוקת בקבוקים לרוכבים היוצאים להקפה שנייה 

 לשער הזינוק.
  7.5המארגנים בקצה העלייה בקילומטר תוקם ע"י תחנת ההאכלה הרשמית של האירוע 

במתחם האירוע, חובת תיאום מראש מול מנהל האירוע נמרוד  אוהלי קבוצות: יוגדר מקום להקמתם .14
 .. אין להקים אוהלי קבוצות בכל מקום אחר באירוע052-3819181כהן 
. המסלולים מסומנים לכל אורכם בחיצים. אין לסטות מהדרך המסומנת. בכל צומת יש להאט ולחפש את 15

אין לפנות בצומת אם לא ראיתם חץ המורה הסימון הרשמי של מארגני התחרות: ישר, ימינה או שמאלה. 
 . חץ אדום עם הפנים למטה מזהיר אותכם מסכנה בהמשך השביל: חריץ, בור, סלע, תהום לעשות כך

וכולי. יש להגיב לחיצים אדומים בהורדת מהירות מיידית, הרמת מבט לפנים ותשומת לב מרבית להמשך 
 הדרך.

. מדידת הזמנים בתחרות היא אישית. לכל רוכב יימדד זמן אישי, משריקת הזינוק למקצה ועד לחציית קו 16
 הסיום. 

 13 של זמני הגג לאליפות ישראל מחושבים על פי מהירות ממוצעת מינימלית –זמני גג וסיום התחרות  . 17
  קמ"ש

 .הזינוק לאחר שעות 03:30 11:30 , בשעה תיחסםשלישית ה להקפה היציאה :ק״מ  67.5 מקצה. 18
 .הראשון הזינוק לאחר שעות 05:30, 13:30  בשעה תסתיים הזמנים מדידת

 
 

 . לו״ז האירוע:20
חתימה וקבלת ערכות לרוכבים שאינם חברי איגוד )לא תתקיים הרשמה  ,פתיחת מתחם רישום - 05:30

 במקום(.
 .משתתף לרוכבים שאינם חברי איגודסגירת עמדות הרישום וסיום חלוקת ערכות  - 07:40
 לרוכבי כל המקצים.תדריך על קו הזינוק  - 07:45
 .מ"ק 67.5 מקצה זינוק - 08:00 
 ק"מ 45זינוק מקצה  – 08:05
 ק"מ 22.5זינוק קדטיות  – 08:06
  מ"ק 22.5 מקצה פודיום - 11:00 
  ק"מ 45פודיום מקצה  – 11:15
 "מ ק 67.5 מקצה פודיום - 11:45

 
 בעלי תפקידים

 נמרוד כהן, חברת עז הרים –מנהל אירוע 
 איגוד האופניים בישראל –שיפוט 

 דורון אברהם –שופט ראשי 
 4SPORT  מודד זמנים

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר הקפות קטגוריה שעת זינוק מקצה
זמן גג לכניסה להקפה 

 לישיתש
 הערות

 חברי איגוד בלבד 11:30 3 +19 08:00 עלית גברים

 חברות איגוד בלבד 11:30 3 +19 08:00 עלית נשים

 חברי איגוד בלבד 11:30 3 17-18 08:00 ג'וניורס בנים

 08:00 גברים

17-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60+ 

3 11:30 

 למי שאינם חברי איגוד

 08:00 נשים

17-29 

30-39 
40-49 
50-59 
60+ 

3 11:30 

 למי שאינם חברי איגוד

 חברות איגוד בלבד  2 17-18 08:05 ג'וניורס בנות

 חברי איגוד בלבד  2 15-16 08:05 קדטים

 חברות איגוד בלבד  1 15-16 08:05 קדטיות

 חברי איגוד בלבד  1 13-14 08:07 ילדים

 

 , יחולו הכללים הבאים:2019, אבל מהווה אליפות שנת 2020מכיוון שהתחרות מתקיימת בשנת 

 2020בסטטוס פעיל באיגוד האופניים לשנת  על כל רוכב המעוניין להשתתף באליפות להיות ●

 2000, ילידי שנת בקטגוריות הגיל )בוגרים/בוגרות( תותר השתתפות לרוכבים שאינם חברי איגוד ●

 .או לפני

 ש"ח 100רוכבים שאינם חברי איגוד יקבלו ערכת מספרי משתתף תמורת פקדון של  ●

 2019קטגוריות הגיל תחושבנה על סמך הקטגוריות בשנת  ●

 2019בינואר  1בתואר אלוף ישראל יכול לזכות רק רוכב שהיה אזרח ישראלי בתאריך  ●

 *באליפות ישראל במקצי הבוגרים/בוגרות התחרות היא לפי קטגוריות גיל בלבד, ללא חלוקה לרמות.

 

 /https://www.teutza.co.il - הרשמה באתר תאוצה

 הרשמה:עלויות 

  ₪ 100 –ילדים 

 ₪ 150 –חברי איגוד 

  ₪ 180 –שאינם חברי איגוד 

https://www.teutza.co.il/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפת המסלול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סטרבה XCM 2019מסלול אליפות מרתון : לינק למסלול בסטרבה

 

פרטים בתקנון ובמבנה התחרות על פי מזג האוויר  ט.ל.ח. המארגנים שומרים לעצמנם את הזכות לשנות

 והנחיות הרשויות. יש לקרוא את התקנון בעיון בערב האירוע.

https://www.strava.com/activities/3007396139

