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 09/2018תרגום: ירדן גזית,        UCI -תקנות ה

 שינויים מגרסה קודמת מסומנים באדום – 1/9/18-מעודכן ל

 מסלולמרוצי  4פרק 

 עמוד       העניינים תוכן

 3       ארגון  1פרק 

 5      מרוצי מסלול  2פרק 

 5     אבחנות כלליות  1§  

 8    מטרים נגד השעון 200  2§ 

 9      ספרינט  3 §

 14     אישיתרדיפה   4 §

 18     רדיפה קבוצתית  5 §

 22  מטרים נגד השעון 500-ק"מ נגד השעון ו  6 §

     23     מרוץ נקודות  7 §

  26      קירין  8 §

 31     ספרינט קבוצתי   9 §

 37      מדיסון 10 §

 40      סקראץ' 11 §

 42      טנדם 12 §

 42    מרוץ מאחורי אופנוע 13 §

 47     מרוץ אלימינציה 14 §

 49     מרוצי שישה ימים 15 §

    53      רב-קרב 16 §

 55    הקפה נגד השעון ממהירות 17 §

 56     מרוץ טמפו )קצב( 18 §

 58     מרוצי מסלולב UCIדירוג  3פרק 

 58    גביע העולם באופני מסלול 4פרק 
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 59      שיאי עולם 5רק פ

 66      ציוד ותשתית 6פרק 

 66     הזנקהמכונות   1 § 

     66   מאחורי אופנוע רכיבהאופנועים ל  2 § 

 69      אופניים ממונעים  3 § 

 72   על אופנוע קצבהלבוש מכתיבי   4 §

 74  לבוש מכתיבי קצב על אופניים ממונעים  5 § 

 74      וולודרומים  6 § 

 83     קבוצות אופני מסלול 7פרק 

 83      לוח אירועים 8פרק 

 83        מסטרס 9פרק 
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 חלק שלישי: מרוצי מסלול

 ארגון –ראשון פרק 

 

3.1.001 

 תכנית המרוץ

 מארגן ייצור תכנית מרוץ בכל פעם שהוא מארגן מרוץ

 

 התכנית תכלול לכל הפחות את הפרטים הבאים אודות המרוץ: 3.1.002

 UCI-ציון העובדה שהמרוץ יתקיים תחת תקנוני ה -

 ר שיצוינו תקנות ספציפיות למרוץאפש -

 תכנית המרוצים ולוח הזמנים -

 תיאור המסלול )אורך הקפה, סוג משטח, מקורה או לא מקורה( -

 מיקום של מטה המרוץ, חדר בדיקות הסמים וחדר העיתונות -

 המיקום והזמן של בדיקת הרשיונות וחלוקת מספרי הרוכב -

 המיקום והזמן של ישיבת מנהלי הקבוצות -

 קסים הרשמייםתכנית הט -

 פרסים -

 הרכב צוות השופטים -

 כתובת וטלפון של מנהל התחרות שם, -

 בלבד UCI-ציון העובדה שייעשה שימוש בטבלת העונשים של ה -

 תקנון בדיקות הסמים שיחול בתחרות -

 

 

3.1.003 

 מזכירות

המארגן יספק מזכירות מצוידת לכל משך המרוץ באיצטדיון האופניים. נציג של 

 זכירות בכל עת. המארגן יהיה במ

 

, או אם השופטים עדיין לא UCI-מטה המרוץ יפעל עד שתוצאות המרוץ הועברו ל 3.1.004

 .סיימו את עבודתם במועד זה, עד שהם יסיימו את עבודתם

 

 ומכונת צילום , מדפסתמטה המרוץ יצויד בטלפון, חיבור לאינטרנט 3.1.005

  

 

3.1.006 

 תוצאות
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 UCI-ידועות, המארגן יעביר אותן אלקטרונית או בפקס ל מיד כאשר תוצאות המרוץ

 ולאיגוד הלאומי בתוך יום עבודה אחד, בצירוף רשימת הרוכבים שזינקו למרוץ.

 

ללא שיהוי כל שינוי שנעשה בתוצאות  UCI-האיגוד הלאומי של המארגן יעביר ל 3.1.007

 שהועברו על ידי המארגן.

 

 

3.1.008 

 בטיחות

ות חוקיות או אדמיניסטרטיביות העשויות לחול ומחובתו של כל בלי לגרוע מתקנמ

אדם לנהוג באחריות, המארגן יוודא שהמסלול, האיצטדיון והמתקנים הם במצב טוב 

 ואינם מהווים סכנה בטיחותית.

  

עשוי לדרוש מתקנים או אמצעים נוספים, מבלי שהיעדרה  UCI-באירוע בינלאומי, ה

 . UCI-על השל דרישה כזו תטיל אחריות 

 

 מספר הרוכבים על המסלול לא יחרוג בשום מקרה מ: 3.1.009

 מטרים 200קבוצות מדיסון( על מסלולים באורך  15) 20

 מטרים 250קבוצות מדיסון( על מסלולים באורך  18) 24

 מטרים 333.3קבוצות מדיסון( על מסלולים באורך  20) 30

 

 על פגמים או על תאונות העלולות לקרות. באחריות UCI-בשום מקרה לא יישא ה 3.1.010
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 מרוצי מסלול –שני פרק 

 
 אבחנות כלליות 1§ 

 

 

3.2.001 

 

 השתתפות

 1.1.036תחרות מסלול תתקיים בקטגוריות המוגדרות בסעיף 

 רשאים להשתתף בתחרויות לקטגוריית עילית 23רוכבים בקטגוריית מתחת לגיל 

 .ועילית 23רויות לקטגוריות מתחת לגיל רשאים להשתתף בתח 18רוכבי נוער בגיל 

 

 

3.2.001 

 ביז

 מרחקי מרוצים

מטרים.  250מרחקים כפי שמוגדרים בתקנון לכל התמחות מתייחסים למסלולים באורך ה

 מטרים. 125כתוצאה מכך, כל התייחסות לחצי הקפה כוונתה למרחק של 

 

 

3.2.001 

 טר

 הכנת המסלול למרוצים נגד השעון

ס"מ  50לות ייהפכו לבלתי ניתנות לרכיבה באמצעות הנחה של כריות ברוחב הרצועות הכחו

 מטרים. 5מחומר סינטתי כל 

 

 

3.2.002 

 התנהלות הרוכבים

הרוכבים יימנעו מכל קנוניה, תמרון או תנועה אשר סביר שיגרמו לפגיעה או לעיוות בתוצאות 

 .המרוץ

 

ד בשליטה יציבה על האופניים, ויד אחת בנוסף, במהלך הרכיבה על המסלול, הרוכבים יהיו תמי

 .האירובר( –לפחות שלהם תונח על הכידון )או ההארכה שלו 

 

אם רוכבים הלובשים את הביגוד של אותה קבוצה ירכבו יחד באותו מרוץ, הם ילבשו פריט  3.2.003

 כלשהו אשר יאפשר להבחין ביניהם.

 

ללבוש משקף מגן או משקפיים עם כאשר אירוע משודר בטלוויזיה, הרוכבים אינם רשאים 

עדשות כהות אשר ימנעו זיהוי ברור שלהם כאשר הם יושבים באזור ההמתנה. הרוכבים ילבשו 

את משקף המגן או המשקפיים עם העדשות הכהות רק כאשר הם עומדים לעלות למסלול. כל 

 פרנק שוויצרי. 200-רוכב שיפר סעיף זה ייקנס ב
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נסיבות שאינן בשליטתם, כל הרוכבים שיעפילו לשלב הבא בשל נע מהם למעט כאשר הדבר נמ 3.2.004

 .מהאירוע כולו של התחרות חייבים להשתתף בו אחרת ייפסלו

 

רוכבים אינם רשאים לשאת עליהם או על אופניהם חפצים אשר עלולים ליפול על המסלול. הם  3.2.005

 ר קשר כאשר הם על המסלול.אינם רשאים לשאת עליהם או להשתמש בנגן מוסיקה או במכשי

 

בנוסף, כל מכשיר אלקטרוני עם תצוגה )למשל מד מהירות או מד הספק( חייב להיות מוסתר כך 

 שהרוכב לא יוכל לראות את התצוגה.

 

 רוכב אינו רשאי לגרום להפסקת המרוץ בשל תקרית שהוא מחשיב עצמו כקורבן שלה. 3.2.006

 

כב אשר נפל או עזב את המסלול כדי לרדת מאופניו רשאי לקבל אלא אם מוגדר אחרת, כל רו 3.2.007

עזרה בעלייה חזרה על אופניו. הוא יחזור למרוץ בנקודה בה עזב את המסלול, ובמיקום בדבוקה 

 בו היה כאשר נפל או עזב את המסלול.

 

ן. אם, רוכבים אינם רשאים לרכוב על הרצועה הכחולה אלא אם הדבר נעשה באופן בלתי מכוו 3.2.008

כאשר הם עושים כן, נקבע שהרוכב קיבל יתרון מכך, הוא יורד במיקום או ייפסל, בהתאם 

 לחומרת העבירה.

 

 מספרי רוכבים 

רוכבים ירכבו עם שני מספרי גב, למעט בהתמחויות הבאות בהן ירכבו עם מספר אחד: ק"מ נגד  3.2.009

תית וספרינט קבוצתי. רוכבים ירכבו מטר נגד השעון, רדיפה אישית, רדיפה קבוצ 500השעון, 

 (.Omnium) רב-עם שני מספרי גב בכל האירועים בתחרות הקרב

 

 צוות השופטים 

 .1.2.116הרכב צוות השופטים מוגדר בסעיף  3.2.010

 

 (Judge Referee) צופהשופט  

ו רשאי לשמש (. הוא אינJudge Referee) צופהנשיא צוות השופטים ימנה שופט אחד כשופט  3.2.011

הנה חובה באירועי ספרינט, קירין, מרוץ נקודות  Judge Refereeבתפקיד זה בעצמו. נוכחות 

 ומדיסון. 
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יפקח באופן בלעדי על התנהלות הרוכבים ועל רכיבתם בהתאם לתקנות  Judge Referee-ה

 חרתיטיל עונשים ויקבל כל החלטה נדרשת אהמרוץ. בנושא זה הוא, באופן בלעדי ומיידי, 

 בהתאם לתקנון.

 

יתמקם מחוץ למסלול באזור רגוע ומבודד עם שדה ראייה טוב על המסלול  Judge Referee-ה 3.2.012

כולו. עליו להיות מצויד באמצעי תקשורת ישיר לנשיא צוות השופטים. באליפויות עולם, משחקים 

במרוץ בהילוך חוזר  אולימפיים וגביעי עולם, עליו לקבל גישה למערכת וידאו המאפשרת צפייה

לשופט ת למסך תצוגה בסמוך לקו הסיום שתאפשר ברובהילוך איטי. על המערכת להיות מחו

באופן בלעדי ע"י המארגן לצפות באותן תמונות וסרטונים באופן פרטי. טכנאי ימונה  הראשי 

 לתפעול המערכת בהתאם להוראותיו. 

 

 פסילות –אזהרות  

מן וה עונש ספציפי וכל התנהגות בלתי ספורטיבית תיענש באזהרה, שתסכל עבירה שאין בגינ 3.2.013

על ידי הנפת דגל צהוב, או על ידי פסילה מהמרוץ, שתסומן על ידי הנפת דגל אדום, בהתאם 

 .12.1.007לחומרת העבירה, בלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 

הרה, תלוי בחומרה, ( בתחרות, ההורדה עשויה לגרור גם אזRelegatedאם רוכב מורד במיקום )

הכוונה וההשפעה של העבירה. רוכב שקיבל אזהרה שנייה, או רוכב שהורד במיקום שלוש 

 פעמים, נפסל.

 

בכל אירוע השופטים יסמנו את מספר הרוכב שביצע את העבירה. האזהרה והפסילה תופסות 

 .לגבי תחרות ספציפית אחת בלבד )התמחות(

 

 1.3.020עד  1.3.006ים לוודא את עמידתם בתקנות בסעיפים במקרים בהם אופניים נבדק 3.2.014

באמצעות מכשיר מדידה ייעודי, השופטים רשאים לבצע בדיקה נוספת לאחר המרוץ על בסיס 

 אקראי. אם נעשה באופניים שינוי באופן המפר את התקנות, הרוכב נפסל.

 

 מדידת זמנים 

 .ל מקרה שבו הזמן קובע את התוצאהזמנים יימדדו בדיוק של אלפית השנייה בכ 3.2.015

 

 מזניק 
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המזניק, הממוקום במרכז הזירה הפנימית של המסלול, ינזיק באמצעות יריית אקדח. במקרים  3.2.016

בהם הזינוק הוא ממכונת הזנקה, יחול הנוהל הבא: המעצורים של המכונה ישוחררו על ידי 

ם. לאחר שהאופניים הורכבו על מערכת אלקטרונית המפעילה בו זמנית את מדידת הזמני

 השניות האחרונות לפני הזינוק. 50המכונה, שעון הממוקם לפני הרוכב סופר לאחור את 

 

 כל רוכב המעכב את הזינוק מסיבות שאינן מקובלות על המזניק לא יורשה לזנק. 3.2.017

 

 הפסקת המרוץ 

 .פסולזינוק המזניק בלבד יחליט האם להפסיק את המרוץ במקרה של  3.2.018

 

מטר ונג"ש  500הפסקת המרוץ תיעשה על ידי שתי יריות אקדח, למעט במרוצים הבאים: נג"ש  3.2.019

 ק"מ.

 

 הסעיף בוטל 3.2.020

 

 תקלה מוכרת 

 המקרים הבאים ייחשבו כתקלה מוכרת: 3.2.021

 נפילה לגיטימית -

 תקר בגלגל )פנצ'ר( -

 שבירה של חלק חיוני של האופניים -

 .ם האחרים ייחשבו כתקלה שאינה מוכרתכל המקרי

 

 (Seedingשיבוץ ) 

3.2.021 

 ביז

בכל התחרויות למעט גביעי עולם, אליפויות עולם ומשחקים אולימפיים, רוכבים וקבוצות ישובצו 

האישי הנוכחי במרוצי מסלול. רוכבים/קבוצות שאינם מדורגים ישובצו  UCI-בהתאם לדירוג ה

 טים.באקראי על ידי צוות השופ

 

 .UCI-בגביעי עולם, אליפויות עולם ומשחקים אולימפיים הרוכבים ישובצו על ידי ה

 

 מטרים נגד השעון 200 2§ 

  

 הגדרה 



 
 

9 

 

 

מטרים ולפיו ייבחרו וישובצו  200-מטרים נגד השעון" יוזנק ממהירות מקו ה 200מרוץ " 3.2.022

 המשתתפים בתחרות הספרינט. 

 

 התנהלות המרוץ 

 הרוכבים יוזנקו ע"פ סדר שייקבע על ידי צוות השופטים. 3.2.023

 

 רוכב ייכנס למסלול מיד לאחר שעבר אותו הרוכב הקודם שהפעיל את מכשיר מדידת הזמנים. 3.2.024

 

 הרוכב יאיץ לאורך מרחק התלוי באורך המסלול: 3.2.025

 הקפות 3.5מטרים או פחות:  250מסלולים באורך  -

 הקפות 3.0מטרים:  285.714מסלולים באורך  -

 הקפות 2.5מטרים:  333.33מסלולים באורך  -

 הקפות 2.0מטרים או יותר:  400מסלולים באורך  -

-  

 הסעיף בוטל 3.2.026

 

המטרים האחרונים. במקרה  100-במקרה של תיקו, הרוכבים ידורגו על פי הזמן המהיר יותר ב 3.2.027

ים או שהתוצאה נשארת תיקו, הרוכבים המטרים האחרונ 100-שבו לא ניתן למדוד את הזמן ב

 ידורגו ע"פ הגרלה.

 

 במקרה של תקלה, הרוכב יוזנק מחדש. רק זינוק נוסף אחד יותר לכל רוכב. 3.2.028

 

 ספרינט 3§ 

  

 הגדרה 

 הקפות. 3או  2רוכבים למרחק של  4עד  2ספרינט הוא מרוץ בין  3.2.029

 

 ארגון התחרות 

 .3.2.050בהתאם לטבלה בסעיף  התחרות תאורגן 3.2.030

 

 התחרות תכלול לכל הפחות: 3.2.031

 רוכבים 8 -
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 מטרים נגד השעון עם הזנקה ממהירות 200מוקדמות:  -

 רבע גמר, המנצח עולה לשלב הבא -

 מקצים 3-חצי גמר, הטוב מ -

 מקצים 3-, הטוב מ1-2ומקומות  3-4גמרים על מקומות  -

-  

 הסעיף בוטל 3.2.032

 

משתתפים ישתתפו בטורניר הספרינט. בתחרויות אחרות,  28עולם ואליפויות עולם, בגביעי  3.2.033

ניתן לעשות שימוש באותו פורמט עם מספר קטן יותר של משתתפים בהתאם לטבלה בסעיף 

 .עולים מהמוקדמות לשלב הבא 8או  16, כאשר 3.2.050

 

הרוכבים המהירים  28ת מטרים נגד השעון לקביע 200יתקיימו מוקדמות לפני הסיבוב הראשון 

 ביותר שיקחו חלק בטורניר הספרינט, ולקביעת הרכב המקצים.

 

 מרוץ ספרינט 

 הסעיף בוטל 3.2.034

 

הקפות. על מסלולים של  3מטרים, מרוצים יהיו למרחק של  333.33-על מסלולים של פחות מ 3.2.035

 הקפות. 2מטרים או יותר, מרוצים יהיו למרחק של  333.33

 

אחד, יריבו יגיע לקו הזינוק ויוכרז כמנצח. הוא אינו צריך -על-במידה ורוכב פורש ממקצה אחד 3.2.036

 להשלים את המרחק.

 

יזנק מהעמדה  1עמדת הזינוק של כל רוכב תקבע בהגרלה. הרוכב שיקבל בהגרלה את המספר  3.2.037

ני יזנק מהעמדה , הרוכב השמשלושההקרובה לחלק הפנימי של המסלול. במקצים של הטוב 

 הקרובה לחלק הפנימי של המסלול במקצה השני. למקצה המכריע תערך הגרלה חדשה.

 

 התנהלות המרוץ 

 ההזנקה תיעשה בשריקת משרוקית. 3.2.038

 

הרוכב בחלק הפנימי של המסלול, למעט אם נעקף, יוביל בקצב הליכה לפחות ולא יבצע  3.2.039

קוף אותו עד שיגיע לקו הרדיפה בצדו השני של המסלול )מזה תמרונים על מנת לגרום ליריבו לע
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"עמידות במקום" בכל מקצה. משך הזמן  2שבו הוזנקו הרוכבים(. יותרו מקסימום של 

שניות, שלאחריהן הרוכב המוביל יונחה על ידי המזניק  30המקסימאלי של עמידה במקום הוא 

פסיק את המרוץ ויכריז על הרוכב השני להמשיך ברכיבה. אם הוא לא ימשיך ברכיבה, המזניק י

רוכבים, המרוץ יוזנק מחדש מיד ללא הרוכב המדובר, אשר יורד  4או  3כמנצח. במרוץ של 

 במקום וידורג אחרון במקצה.

 

 הסעיף בוטל 3.2.040

 

מטרים, או לפני התחלת הספרינט  200-לפני הפעם האחרונה בה עוברים הרוכבים את קו ה 3.2.041

רוכבים יכולים לעשות שימוש במלוא רוחב המסלול, אך עם זאת עליהם להשאיר הסופי, ה

ליריביהם מרווח מספק על מנת לעקוף ולהימנע מלבצע תמרונים העלולים לגרום להתנגשות או 

 נפילה או לגרום לרוכב אחר לצאת מהמסלול. 

 

ל כל רוכב להישאר בנתיב מטרים, ע 200-במהלך הספרינט הסופי, גם אם הוא החל לפני קו ה 3.2.042

שלו עד לסיום, אלא אם הוא מוביל בבירור בפער של זוג אופניים אחד לפחות, ועליו להימנע 

 מביצוע תמרון במטרה למנוע מיריבו לעקוף אותו. 

 

רוכב אינו רשאי לעקוף או לנסות לעקוף את יריבו משמאל כל עוד היריב רוכב ב"נתיב  3.2.043

והיריב שלו  אם הרוכב המוביל עוזב את נתיב הספרינטרים(. Sprinters’ laneהספרינטרים" )

מנסה לעקוף אותו משמאל, הרוכב אינו רשאי לחזור לנתיב הספרינטרים אלא אם יש לו עדיין 

 יתרון של זוג אופניים אחד לפחות.

 

או לגרום לו  רוכב העוקף מימין את יריבו הרוכב בנתיב הספרינטרים אינו רשאי "לחתוך אותו" 3.2.044

 להוריד מהירות באופן פתאומי.

 

רוכב המתחיל את הספרינט מחוץ לנתיב הספרינטרים אינו רשאי להיכנס לנתיב אם הוא תפוס  3.2.045

 על ידי יריבו, אלא אם יש לו בבירור יתרון של זוג אופניים אחד לפחות.

 

קום האחרון במקצה אלא אם עשה אם הרוכב המוביל יורד מתחת לקו המדידה, הוא יורד למ 3.2.046

זאת באופן בלתי מכוון ואלא אם באותו רגע התוצאה של המקצה יכולה להיחשב כברורה 

 וידועה.
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רוכבים, רוכב מתנהג באופן חריג לטובתו של רוכב אחר, הוא יורד למקום  4או  3אם, במרוץ של  3.2.047

 רוכבים. 3או  2האחרון במקצה. המרוץ יוזנק מיד מחדש כמרוץ של 

 

 הפסקות מרוץ 

 המרוץ יופסק רק במקרים הבאים: 3.2.048

 נפילה. .1

אם הנפילה נגרמה באופן מכוון על ידי אחד המתחרים, הוא יורד למקום האחרון או 

 3ייפסל מהטורניר, על פי חומרת העבירה, והמתחרה שלו יוכרז כמנצח. במקצים של 

 ים הנותרים.הרוכב 3או  2המקצה יוזנק מיד מחדש עם  4או 

לא בגלל טעות אם הנפילה נגרמה כתוצאה מכך שמתחרה רכב לאט מדי בפנייה, או 

המקצה יוזנק מחדש והרוכב שגרם לנפילה יוזנק מהעמדה בחלק מכוונת אחרת, 

 הפנימי של המסלול.

אם הנפילה לא נגרמה בגלל טעות של אחד המתחרים, השופטים יחליטו האם להזניק 

ל הרוכבים באותן עמדות זינוק, או האם להחשיב את מיקום את המרוץ מחדש עם כ

 הרוכבים בזמן הנפילה כמיקום הסופי של המקצה.

 פנצ'ר .2

 שבירה של חלק חיוני של האופניים .3

המקרים הנ"ל, השופטים יחליטו האם להזניק מחדש את המקצה כאשר  3בכל 

ן התקרית הרוכבים באותן עמדות זינוק או האם להחשיב את מיקום הרוכבים בזמ

 כמיקום הסופי של המקצה.

א. אם רוכב מאבד את שיווי המשקל שלו, נופל או נוגע ביריבו או בגדר החיצונית,  .4

 המרוץ יוזנק מחדש והרוכב יוזנק מהעמדה הפנימית של המסלול.

ב. אם המזניק מבחין בעבירה בוטה ועוצר את התחרות לפני צלצול הפעמון להקפה 

אם להוריד את הרוכב במיקום או לפסול אותו. הרוכב השני  האחרונה, השופטים יחליטו

רוכבים, המרוץ יוזנק מחדש בלי  4או  3יוכרז כמנצח, או אם מדובר בספרינט של 

 הרוכב שביצע את העבירה.

 

אם הרוכב שביצע את העבירה אינו מורד במיקום או נפסל, המרוץ יוזנק מחדש והרוכב יוזנק  3.2.049

 המסלול. מהעמדה הפנימית של

 

 טבלת טורניר ספרינט 3.2.050

 גביעי עולם ואליפויות עולם:
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 אחר ראשון הרכב אירוע שיטה מזנקים

ראשונים  4 28

 מדלגים

 רמשמינית גל

12 x2⃪1  =

12 

מדורגים  א1  - 1מ 1

 28עד  17

לפי 

הזמנים 

 במוקדמות

200 

מטרים נגד 

 השעון

 א2 - 2מ 2

 א3 - 3מ 3

 א4 - 4מ 4

 א5 28מ – 5מ 5

 א6 27מ – 6מ 6

 א7 26מ – 7מ 7

 א8 25מ – 8מ 8

 א9 24מ – 9מ 9

 – 10מ 10

 23מ

 א10

 – 11מ 11

 22מ

 א11

 – 12-מ 12

 21מ

 א12

 – 13מ 13

 20מ

 א13

 – 14מ 14

 19מ

 א14

 – 15מ 15

 18מ

 א15

 – 16מ 16

 17מ

 א16

 גמר שמינית 16

8x2⃪1=8 

מדורגים  ב1 א16 -א 1 1

 9במקומות 

לפי  16עד 

הזמנים 

במוקדמות 

200 

 ב2 א15 –א 2 2

 ב3 א14 –א 3 3

 ב4 א13 –א 4 4

 ב5 א12 –א 5 5

 ב6 א11 –א 6 6

 ב7 א10 –א 7 7
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מטרים נגד  ב8 א9 –א 8 8

 השעון

 גמר רבע 8

4x2⃪4=1 

מדורגים  ג1 ב8 –ב 1 1

 5במקומות 

לפי  8עד 

הזמנים 

במוקדמות 

200 

מטרים נגד 

 השעון

 ג2 ב7 –ב 2 2

 ג3 ב6-ב 3 3

 ג4 ב5 –ב 4 4

 חצי גמר 4

2 x2⃪1=2 

)בשני מקצים, 

אם יש  3

 צורך(

 2ד1 1ד1 ג4 –ג 1 1

 2ד2 1ד2 ג3 –ג 2 2

 גמרים 2

2 x2⃪1=2 

)בשני מקצים, 

אם יש  3

 צורך(

 – 2ד1 1

 2ד2

שלישי 

 )ארד(

 רביעי

 – 1ד1 2

 1ד2

ראשון 

 )זהב(

 ני )כסף(ש

 

 הטבלה לא תורגמה –משחקים אולימפיים 

 

 רדיפה אישית 4§ 

  

 הגדרה 

שני רוכבים מתחרים למרחק קבוע. הרוכבים מזנקים משני צדדים מנוגדים של המסלול. המנצח  3.2.051

 ן המהיר ביותר.נקבע על ידי רוכב שתופס רוכב אחר, או על ידי רכיבת מלוא המרחק בזמ

 

 ארגון התחרות 

 המרוצים יהיו למרחקים הבאים: 3.2.052

 ק"מ לגברים 4 -



 
 

15 

 

 

 ק"מ לנשים 3 -

 ק"מ לנוער בנים 3 -

 ק"מ לנוער בנות 2 -

 

 המרוץ יאורגן בשתי סדרות של מרוצים: 3.2.053

 הרוכבים הטובים ביותר על פי זמן 4מקצי המוקדמות לקביעת  .1

 מקצי הגמר  .2

מנים המהירים ביותר במוקמדות יתמודדו אחד נגד השני בגמר על הרוכבים עם שני הז 

המקומות הראשון והשני, בעוד ששני הרוכבים האחרים יתמודדו אחד נג השני על המקומות 

 השלישי והרביעי.

 

 עוסק במשחקים האולימפיים –הסעיף לא תורגם  3.2.054

  

הם להערכתם בעלי יכולות צה רוכבים אשר במקצי המוקדמות השופטים ישבצו יחדיו לאותו מק 3.2.055

דומות, אך מבלי לשבץ לאותו מקצה את שני הרוכבים אשר הם להערכתם הטובים ביותר 

 בתחרות.  

 

 במהלך מקצי המוקדמות יילקחו בחשבון זמנים בלבד. 3.2.056

 

 אם רוכב נתפס עליו לסיים את המרחק כדי שיימדד לו זמן. 

 

ליהנות מחסימת התנגדות האויר על ידי רכיבה מאחורי ובצמוד לרוכב שנתפס אינו רשאי רוכב  

 העוקף, ואינו רשאי לעקוף את הרוכב שעקף אותו, פן ייפסל.

 

במרוץ בין שניים מבין ארבעת הרוכבים הטובים ביותר )גמרים(, אם רוכב תופס רוכב אחר,  3.2.057

 המרוץ מסתיים. 

 

 בקו אחד עם זה של יריבו. הקראנק שלוכאשר רוכב נתפס על ידי רוכב אחר  3.2.058

 

 . 8-אם רוכב לא מזנק בסיבוב הראשון, לא תבוצע החלפה. הוא ידורג במקום ה 3.2.059

אם מספר רוכבים לא מזנקים, הם ידורגו במקומות השמיני ומעלה ע"פ סדר הזמנים שלהם 

 הרכב הרוכבים בגמרים.במוקדמות. הרוכב שמזנק לבד חייב לזנק ולקבוע זמן כדי לקבוע את 
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ידורג  2-ו 1אם רוכב לא מזנק בגמר, יריבו מוכרז כמנצח. רוכב שלא מזנק לגמר על מקומות  3.2.060

ידורג רביעי. אם הסיבה להיעדרות אינה  4-ו 3שני. רוכב שלא מזנק לגמר על מקומות 

 מתקבלת, הרוכב הנעדר ייפסל ומיקומו בתוצאות יישאר ריק.

 

ה ורוכבים קובעים זמן זהה, הרוכב שזמן ההקפה האחרונה שלו היה המהיר ביותר יוכרז במיד 3.2.061

 כמנצח. 

 

 הכנת המסלול 

 הסעיף בוטל 3.2.062

 

 בזינוק שני רוכבים יועמדו בנקודות מנוגדות של המסלול.  3.2.063

 

רית והזינוק בישורת האחנקודת הזינוק הסמוכה ליציע המרכזי תסומן על ידי דיסק אדום. נקודת  3.2.064

 תסומן על ידי דיסק ירוק.

 

בכל נקודת זינוק יותקן מכשיר אשר ימדוד את זמנו של כל רוכב וידליק אור ירוק או אדום על  3.2.065

 מנת לסמן את המעבר של הרוכב.

 

 מונה הקפות ופעמון יוצבו בקו הסיום של כל רוכב. 3.2.066

 

ות שהושלמו, זמנו של כל רוכב והפרש הזמנים בין הרוכבים בכל סדר המעברים, מספר ההקפ 3.2.067

 חצי הקפה וזמנו של כל רוכב בסיום יוצגו על לוח התוצאות האלקטרוני.

 

 .עוסק במסלולים שמרחק הרכיבה אינו מגיע לכדי מספר שלם של הקפות –הסעיף לא תורגם  3.2.068

 

 וק.בזינוק כל רוכב יוחזק על ידי מכונת זינ 3.2.069

 

 התנהלות המרוץ 

 ההזנקה תהיה בחלק הפנימי של המסלול. 3.2.070

 

 עמדת הזינוק של כל רוכב: 3.2.071
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 במוקדמות, השופטים יקבעו את עמדת הזינוק של כל רוכב. .א

בסיבוב הראשון, הרוכב שקבע את הזמן המהיר יותר במוקדמות יסיים סמוך ליציע  .ב

 המרכזי

מהיר ביותר בסיבוב הקודם יסיים סמוך ליציע בגמרים, הרוכב שקבע את הזמן ה .ג

 המרכזי.

 

. המרוץ יוזנק פסולהמזניק יפסיק את המרוץ באמצעות שתי יריות אקדח במקרה של זינוק  3.2.072

 מחדש.

 

 רוכב המזנק פעמיים לפני הזמן במוקדמות ייפסל. 

 

 רוכב המזנק פעמיים לפני הזמן בגמר מפסיד את הגמר.

 

גמר, יריית אקדח תסמן את סיום התחרות ברגע בו כל רוכב חוצה את קו הסיום לאחר הבמהלך  3.2.073

 שרכב את המרחק המלא או ברגע בו רוכב אחד תופס את יריבו.

 

 

3.2.074 

 תקלות

 במוקדמות:

 בחצי ההקפה הראשונה, המרוץ מופסק ומוזנק מחדש באופן מיידי. 

 

כב שקרתה לו תקלה יורשה לרכוב שוב לאחר חצי ההקפה הראשונה, המרוץ לא יופסק. רו

 בסיום מקצה המוקדמות )או לבדו נגד השעון או נגד רוכב אחר באותו מצב(.

 

 רוכב רשאי לזנק פעמיים לכל היותר. 

 

 סיבוב ראשון וגמרים: 3.2.075

 

במקרה של תקלה בחצי ההקפה הראשונה, המרוץ יופסק. שני הרוכבים יוזנקו מחדש באופן 

 מיידי.

 

 ב הראשון:בסיבו
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לאחר חצי ההקפה הראשונה המרוץ לא יופסק. רוכב שקרתה לו תקלה, מוכרת או לא, רשאי 

לרכוב שוב לבדו נגד השעון לאחר סיום שאר המקצים בסיבוב. יריבו ימשיך לרכוב וזמנו יימדד. 

 רוכבים שלא יעלו לשלב הבא ידורגו ע"פ זמניהם בסיבוב הראשון.

 

 גמרים:

דקות לכל  5ההקפה הראשונה, המרוץ יופסק ויוזנק מחדש בתוך  במקרה של תקלה בחצי

 היותר. 

 

לאחר חצי ההקפה הראשונה לא יילקחו בחשבון תקלות. רוכב שקרתה לו תקלה ייחשב כמי 

 שהפסיד בגמר.

 

 בכל סיבוב, כולל בגמר, רק זינוק נוסף אחד יורשה לכל רוכב בשל תקלה. 3.2.076

 

 רדיפה קבוצתית 5§ 

  

 דרההג 

רדיפה קבוצתית היא מרוץ בו שתי קבוצות יריבות מוזנקות משני צדדים מנוגדים של המסלול.  3.2.077

סת את הקבוצה היריבה או הקבוצה הרוכבת את המרחק בזמן פהקבוצה המנצחת היא זו שתו

 המהיר ביותר.

 רוכבים. 4ק"מ ולקבוצות של  4התחרויות לגברים ולנשים הן למרחק של 

 

 התחרותארגון  

פרק זה )גם במשתמע(, החוקים של הרדיפה האישית יחולו -ספציפיים בתתהלמעט הפרטים  3.2.078

 גם ברדיפה הקבוצתית.

 

קבוצות יורכבו מרוכבים שנרשמו לאירוע הזה. הרכב הקבוצות יכול להשתנות מסיבוב אחד  3.2.079

 לא תורשה לזנק. 3.2.077לשני. קבוצה לא מלאה כמוגדר בסעיף 

 

יע לשופטים על שינוי בהרכב הקבוצה לא יאוחר משעה לפני התחלת הסיבוב דמנהל הקבוצה יו

 הרלוונטי.
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הזמן והדירוג של כל קבוצה ייקבעו על פי זמנו של הרוכב השלישי של כל קבוצה. הזמן יימדד  3.2.080

 לפי הגלגל הקדמי של הרוכב השלישי של כל קבוצה.

 

רוכבים הרוכבים ביחד( מגיעה לכדי מרחק של  3הקבוצה היריבה )לפחות קבוצה נתפסת כאשר  3.2.081

 מטר אחד או פחות ממנה.

 

בגביעי עולם, אליפויות עולם  8הקבוצות הטובות ביותר,  4מוקדמות יתקיימו על מנת לבחור את  3.2.082

 ומשחקים אולימפיים.

 

 במוקדמות, כל קבוצה תרכוב נגד השעון.  3.2.083

 

פר הקבוצות בתחרות, צוות השופטים רשאי להחליט על הזנקת מקצי מוקדמות בהתאם למס

 עם שתי קבוצות בכל מקצה.

 

השיבוץ יכול להיעשות תוך התחשבות בזמן המטרה של הקבוצה אותו מסר מנהל הקבוצה בעת 

שתי הקבוצות שלהערכת השופטים הן את באותו מקצה בדיקת הרשיונות, אבל מבלי לשבץ 

 .הטובות ביותר

 

 הסעיף בוטל 3.2.084

 

 האירוע יאורגן בשני שלבים: 3.2.085

 הקבוצות הטובות ביותר על פי הזמן שלהן 4מוקדמות לבחירת  .1

 גמרים .2

שתי הקבוצות שקבעו את הזמנים המהירים ביותר במוקדמות יתמודדו זו מול זו על המקום 

 השלישי והרביעי. הראשון והשני. שתי הקבוצות האחרות יתמודדו זו מול זו על המקום

 

 הוא עוסק בגביעי עולם, אליפויות עולם והמשחקים האולימפיים. –המשך הסעיף לא תורגם 

 

פסת על ידי אחרת במהלך גמר, המרוץ נגמר והקבוצה התוספת מוכרזת תאם קבוצה אחת נ 3.2.086

 כמנצחת.
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אות ייפסלו. אם קבוצה לא קבוצות לא מלאות אינן רשאיות לזנק. במוקדמות, קבוצות לא מל 3.2.087

 מזנקת בסיבוב הראשון, לא תתבצע החלפה. הקבוצה תדורג במקום השמיני. 

 

אם מספר קבוצות לא מזנקות בסיבוב הראשון, הן ידורגו במקום השמיני ומעלה על פי הזמנים 

שלהם במוקדמות. אם הסיבה להיעדרות אינה מתקבלת, הקבוצה תפסל והמיקום שלה 

 ריק. הקבוצה הנוכחת תרכוב לבדה וזמנה יימדד לצורך קביעת הרכבי הגמרים.בתוצאות יישאר 

 

אם קבוצה אינה מזנקת לגמר, הקבוצה השנייה תוכרז כמנצחת והקבוצה הנעדרת תיחשב כמי  3.2.088

שסיימה במקום השני במקצה. אם הסיבה להיעדרות אינה מתקבלת על ידי צוות השופטים, 

 בתוצאות יישאר ריק. הקבוצה תפסל והמיקום שלה 

 

מצבים בהם קבוצות לא מזנקות או קבוצות עם שוויון בזמן יוכרעו בדומה לתקנות של הרדיפה  3.2.089

 האישית. 

 

אם יש צורך לדרג קבוצות הנופלות תחת ההגדרות הנ"ל, הדירוג יתבצע כך, בסדר יורד החל 

 מהמקום השמיני:

 ך(, אחר כ3.2.087קבוצות שלא מזנקות )סעיף  -

 (, אחר כך3.2.095)סעיף  שפסלו בזינוק פעמייםקבוצות  -

 (, אחר כך3.2.096קבוצות שהורדו במיקום בשל דחיפה )סעיף  -

 (3.2.100קבוצות שנותרו לא מלאות לאחר תקלה )סעיף  -

 (3.2.085קבוצות שנתפסו )סעיף  -

 

 הכנת המסלול 

על מנת לקבוע את זמן הסיום של רצועת מדידת זמנים אלקטרונית תמוקם על קווי הרדיפה  3.2.090

 הגלגל הקדמי של הרוכב השלישי בכל קבוצה. 

 

 מדידת הזמנים בכל חצי הקפה תהיה על פי הגלגל הקדמי של הרוכב השלישי בכל קבוצה. 3.2.091

 

 

3.2.092 

 התנהלות המרוץ

 הרוכבים בכל קבוצה יזנקו זה לצד זה מאחורי קו הזינוק.

 

 ין רוכב לרוכב יהיה מטר אחד.המרחק הלטרלי )צידי( ב 
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 הרוכב בעמדה הפנימית ביותר של המסלול יוחזק על ידי מכונת הזנקה ויהיה הרוכב המוביל.

 

 הסעיף בוטל 3.2.093

 

, למשל אם אחד פסולהמזניק יפסיק את המרוץ באמצעות שתי יריות אקדח במקרה של זינוק  3.2.094

רוכב בעמדה הפנימית של המסלול אינו מוביל את הרוכבים עובר על הקו לפני הזמן או אם ה

 הקבוצה.

 

 במוקדמות נפסלת. הפוסלת פעמיים בזינוקקבוצה  3.2.095

 

 בסיבוב הראשון מורדת למקום השמיני. הפוסלת פעמיים בזינוקקבוצה 

 

 בגמר מפסידה את הגמר. הפוסלת פעמיים בזינוקקבוצה 

 

החלט ויגררו פסילה במוקדמות והורדה למקום האחרון דחיפות בין חברי הקבוצה אסורות ב 3.2.096

 במקצה בסיבוב הראשון. בגמר, הקבוצה תפסיד את הגמר.

 

כאשר השופטים רואים כי קבוצה עומדת להיתפס, על מנת להימנע מהתנגשות או מהפרעה  3.2.097

לקבוצה העוקפת, הם יסמנו לקבוצה הנעקפת באמצעות דגל אדום שעליה להפסיק לבצע 

לופים בהובלה, ושעל כל רוכבי הקבוצה לרכוב בחלק התחתון של המסלול עד שהקבוצה חי

 היריבה תעקוף.

 

 .ת של הקבוצהמיידיה ליפסגרור הוראות אלה תכל סטייה מ

 

המרוץ מסתיים כאשר הרוכב השלישי של כל קבוצה חוצה את קו הסיום בפעם האחרונה לאחר  3.2.098

את תופסת רוכבים הרוכבים יחד(  3בוצה אחת )לפחות סיום המרחק, או, בגמר, כאשר ק

 הקבוצה השנייה.

 

 תקלות 

 במוקדמות: 3.2.099
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 בחצי ההקפה הראשונה, אם לקבוצה יש תקלה המרוץ יוזנק מחדש באופן מיידי. 

אם התקלה קורית לאחר חצי ההקפה הראשונה ורק רוכב אחת מעורב בה, הקבוצה יכולה 

לעצור. אם היא בוחרת לעצור, עליה לעשות זאת תוך הקפה אחת  רוכבים, או 3להמשיך עם 

 מהמקום בו קרתה התקלה, אחרת תפסל. היכן שניתן, הקבוצה השנייה תמשיך.

 

קבוצה של רוכב שקרתה לו תקלה ובחרה לעצור תוזנק שוב לאחר סיום שאר מקצי המוקדמות, 

פי שיוחלט על ידי צוות או במיקום אחר באופן שלא יפריע להכנות של קבוצות אחרות כ

 השופטים, היכן שניתן ביחד עם עוד קבוצה במצב זהה. 

 רוכבים או להיפסל.  3אם קורית לקבוצה תקלה בהזנקה השנייה שלה, עליה להמשיך עם 

 

 בכל סיבוב, כולל בגמר, רק הזנקה נוספת אחת תותר עקב תקלות. 

 

 במהלך הסיבוב הראשון והגמרים: 3.2.100

לה בחצי ההקפה הראשונה, המרוץ ייעצר ויוזנק מחדש. אם קבוצה סובלת במקרה של תק

 מתקלה נוספת באותו סיבוב, היא תיפסל. 

 

 3לאחר חצי ההקפה הראשונה לא יילקחו בחשבון תקלות. הקבוצה תמשיך במידה ויש לה עדיין 

 רוכבים על המסלול. אם לא, עליה לעצור והיא תדורג:

 אחרונה בסיבוב הראשון -

 הפסידה בגמרכמי ש -

 בכל סיבוב, כולל בגמר, רק הזנקה נוספת אחת תותר בשל תקלה.

 

 מטרים נגד השעון 500-ק"מ נגד השעון ו 6§ 

  

 הגדרה 

 מטרים" בהתאמה הינו מרוץ נגד השעון עם זינוק מהמקום. 500המרוץ המכונה "ק"מ" או " 3.2.101

 

 מטרים לנשים. 500-ים למרחק של ק"מ לגברים ובגביעי עולם ואליפויות עולם, המרוץ מתקי 3.2.102

 

 ארגון התחרות 

 הסעיף בוטל 3.2.103
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 סדר הזינוק ייקבע ע"י השופטים. 3.2.104

 

 הסעיף בוטל 3.2.105

 

הרוכבים הטובים  8רוכבים יתקיימו כדי לבחור את  2מקצי מוקדמות בהם ישתתפו בכל מקצה  3.2.106

 כאשר הוא לבד על המסלול. ביותר. בגמרים כל רוכב יוזנק

 

3.2.106 

 ביז

 האירוע יאורגן בשני שלבים:

 הרוכבים הטובים ביותר ע"פ זמן 8מוקדמות לבחירת  .1

 גמרים .2

 בלוח האירועים העולמי, האירועים יכולים להתקיים כגמר בלי מוקדמות. 2-ו 1באירועים ברמה 

 

 מדליה זהה תוענק לכל רוכב. במקרה של תיקו על אחד משלושת המקומות הראשונים, 3.2.107

 

(. אם לא מתאפשר לכל meeting) אותו מפגש על כל הרוכבים לרכוב את המסלול במהלך  3.2.108

המשתתפים להשלים את הרכיבה, למשל בגלל תנאים אטמוספריים, כל המרוץ יחל מהתחלה 

 לא יילקחו בחשבון. םפגש הקודמהבא, והזמנים שנקבעו בבמפגש 

 

 נהלי המרוץ 

 הסעיף בוטל 3.2.109

 

 הרוכב יוחזק בזינוק על ידי מכונת הזנקה. 3.2.110

 

 .הזינוק יהיה מהחלק הפנימי של המסלול 3.2.111

 

 הרוכב יוזנק בשנית באופן מיידי. פסולבמקרה של זינוק  3.2.112

 .דקות 15-במקרה של תקלה, הרוכב יוזנק מחדש לאחר מנוחה של כ

 ל פעמים לכל היותר.רוכב יורשה לזנק בסך הכ

 

 הסעיף בוטל 3.2.113

 

 מרוץ נקודות 7§ 
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 הגדרה 

מרוץ נקודות הוא התמחות בה המיקומים הסופיים נקבעים על פי ניקוד שהרוכבים זוכים בו  3.2.114

 במהלך הספרינטים ובאמצעות עקיפת הדבוקה בהקפות.

 

 ארגון התחרות 

לתחרות בהתמחות זו, השופטים עשויים לקבוע מקצי  בהתאם למספר הרוכבים הרשומים 3.2.115

 מוקדמות ולקבוע כמה רוכבים ראשונים מכל מקצה ישתתפו בגמר.

 

 הקפות.  10מטרים או פחות, ספרינט ביניים יתקיים בכל  250על מסלולים באורך  3.2.116

 כלומר: ק"מ, 2-במסלולים אחרים, ספרינט ביניים יתקיים בכל מספר הקפות הקרוב ביותר ל

 מטרים 285.714הקפות במסלולים באורך  7בכל  -

 מטרים 333.33הקפות במסלולים באורך  6בכל  -

 מטרים 400הקפות במסלולים באורך  5בכל  -

 

)תורגם  פרינטים המוגדר בטבלהקיימו על פני המרחק, מספר ההקפות ומספר הסתהתחרויות י 3.2.117

 :רים בלבד(מט 250החלק של הטבלה העוסק במסלולים באורך 

אורך 

המסלו

 ל

 נוער בנות נוער בנים נשים גברים

)במט

 רים(

 גמר גמר גמר מוקדמות גמר מוקדמות

 ק"מ 10 ק"מ 15 ק"מ 20 ק"מ 10 ק"מ 30 ק"מ 15 250

ספרינ הקפות 

 ט

הקפו

 ת

ספרינ

 ט

הקפו

 ת

ספרינ

 ט

הקפו

 ת

ספרינ

 ט

הקפו

 ת

ספרינ

 ט

הקפו

 ת

ספרינ

 ט

 60 6 120 12 40 4 80 8 60 6 40 4 

 

נטים באליפויות העולם, התחרויות יתקיימו על פני המרחק, מספר ההקפות ומספר הספרי

 .לא תורגמה : הטבלההמוגדר בטבלה

 

נקודות והרביעי  2-נקודות, השלישי ב 3-נקודות, השני ב 5-הרוכב הראשון בכל ספרינט יזכה ב 3.2.118

נקודות,  6נקודות,  10היה כפול )בנקודה אחת. הניקוד בספרינט האחרון בסיום המרחק המלא י

 נקודות(. 2נקודות,  4
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 נקודות. 20-רוכב העוקף בהקפה את הדבוקה המרכזית יזכה ב

 

 נקודות. 20רוכב הנעקף בהקפה על ידי הדבוקה המרכזית, יופחתו לו 

 

 .במקרה של שוויון בניקוד בין שני רוכבים, המיקום בספרינט הסיום יקבע את זהות המנצח 3.2.119

 

 התנהלות המרוץ 

לפני הזינוק, מחצית מהרוכבים יועמדו בטור לאורך מעקה הבטיחות, והמחצית השנייה בנתיב  3.2.120

 הספרינטרים. 

 

 המרוץ יוזנק בזינוק מתגלגל לאחר הקפה נייטרלית אחת. 3.2.121

 

 ספרינטים יהיו כפופים לתקנות הנוגעות למרוצי ספרינטים. 3.2.122

 

נקודות כאשר ידביק את  20-וכב ייחשב כמי שתפס את הדבוקה המרכזית בהקפה ויזכה בר 3.2.123

 החלק האחורי של הדבוקה הגדולה ביותר.

 

 רוכב שנשר מהדבוקה ונתפס אינו רשאי להוביל פן ייפסל.  3.2.124

 

מרכזית, אם ברגע בו מתקיים ספרינט לצורך דירוג, רוכב אחד או יותר תופסים את הדבוקה ה 3.2.125

נקודות. הנקודות עבור הספרינט יוענקו  20-הרוכב)ים( הזה)האלה( ירוויח)ו( הקפה ויזכה)ו( ב

 הדבוקה. שבקדמת מיידית לרוכבים שנמצאים בבריחה מאחוריהם או לאלה 

 

רוכב אחד או יותר העומדים לתפוס את רוכבים שנשרו מהדבוקה המרכזית ושנתפסו על ידי  3.2.126

 אינם רשאים להוביל את הרוכבים העוקפים, פן ייפסלו. הדבוקה בהקפה

 

 רוכבים שנעקפו בהקפה אחת או יותר עשויים להיות מורדים מהמרוץ על ידי צוות השופטים. 3.2.127

 

רשאי לפסול את הרוכבים  Judge Refereeבמקרה של קנוניה בין רוכבים, שופט הוידאו  3.2.128

 ה.המעורבים, לעיתים לאחר מתן אזהר
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במקרה של תקלה מוכרת, הרוכב זכאי לנטרול )"הקפות חסד"( למשך מספר ההקפות הקרוב  3.2.129

 מטרים. כשהוא חוזר למסלול, הוא יחזור למיקום במרוץ בו היה לפני התקלה. 1300-ביותר ל

 

ן חל רוכבים ב"נטרול" אינם רשאים לחזור למסלול בק"מ האחרון של התחרות. אם הק"מ האחרו 3.2.130

בתוך טווח ה"נטרול" המותר לאחר תקלה מוכרת, והרוכבים אינם יכולים לחזור למרוץ לפני 

 הק"מ האחרון, הרוכבים האלו ידורגו בתוצאות ע"פ מספר הנקודות שצברו עד שקרתה התקלה.

 

אם מעל מחצית הרוכבים במרוץ נופלים, המרוץ יופסק למשך זמן שיוחלט על ידי השופטים.  3.2.131

 זנקה מחדש תהיה לפי המיקומים ברגע הנפילה. הה

 

רוכב שסובל מתקלה מוכרת בחמש ההקפות האחרונות אינו רשאי לחזור למסלול אבל הוא  3.2.132

ידורג על פי מספר הנקודות שצבר עד לרגע התקלה. רוכבים אחרים שלא סיימו את המרחק לא 

 ידורגו בתוצאות התחרות.

 

מכל סיבה שהיא, השופטים יחליטו בהתאם  בלתי ניתן לרכיבה תחרותיתהמסלול הופך לאם  3.2.133

 לטבלה:

 החלטה מרחק 

הזנקה מחדש 

 באותו יום

הזנקה עם מספר 

הנקודות שנצבר 

עד לרגע 

 ההפסקה

סיום המרוץ עם 

התוצאות כפי 

שהיו ברגע 

 ההפסקה

המרוץ הופסק  

 לפני

המרוץ הופסק  המרוץ הופסק בין

 אחרי

 ק"מ 8 / ק"מ 8 ק"מ 10

 ק"מ 10 / ק"מ 10 ק"מ 15/16

 ק"מ 15 ק"מ 10-15 ק"מ 10 ק"מ 20

 ק"מ 20 ק"מ 10-20 ק"מ 10 ק"מ 24/25

 ק"מ 25 ק"מ 15-25 ק"מ 15 ק"מ 30

 ק"מ 30 ק"מ 15-30 ק"מ 15 ק"מ 40
 

  

 קירין 8§ 
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 הגדרה 

יב קצב ממונע העוזב את רוכבים מתחרים בספרינט לאחר השלמת מספר הקפות מאחורי מכת 3.2.134

מטרים(. במסלולים באורך אחר מכתיב  250הקפות לפני הסיום )במסלולים באורך  3המסלול 

 מטרים לפני הסיום. 750-הקצב עוזב את המסלול במרחק הקרוב ביותר ל

 

 ק"מ. 1.5-המרוץ מתקיים על פני מספר ההקפות הקרוב ביותר ל

 

 ארגון התחרות 

 לפחות: התחרות תכלול 3.2.135

 רוכבים 12 -

 רוכבים 6מקצים של  2סיבוב מוקדמות,  -

 12עד  7גמר למקומות  -

 6עד  1גמר למקומות  -

 לטבלאות הבאות:התחרות תאורגן בהתאם 
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 הסעיף בוטל 3.2.136

 

קמ"ש ויגביר  30מכתיב הקצב ירכוב בתוך נתיב הספרינטרים, הוא יתחיל ממהירות של  3.2.137

קמ"ש אשר עליו להגיע אליה לכל המאוחר כאשר הוא עוזב את  50בהדרגה עד למהירות של 

 3ב"ישורת הבית" )הישורת שליד היציע המרכזי(, כאשר נותרו הרדיפה המסלול, אחרי קו 

 מטרים(.  250הקפות למרוץ )במסלולים באורך 
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 התנהלות המרוץ 

כבים ייקבעו בהגרלה. הרוכבים ימוקמו זה לצד זה ע"פ סדר ההגרלה, על עמדות הזינוק של הרו 3.2.138

 קו הרדיפה, וישאירו את נתיב הספרינטרים פנוי. הרוכבים יוחזקו, אך לא יידחפו, על ידי עוזרים. 

 

הרוכבים יוזנקו כאשר מכתיב הקצב יתקרב לקו הרדיפה בנתיב הספרינטרים. בזינוק, הרוכבים  3.2.139

סדר ההגרלה מיד מאחורי מכתיב הקצב למשך חצי ההקפה הראשונה. במידה  יתמקמו ע"פ

והדבר אינו קורה המרוץ יופסק ויוזנק מחדש והרוכבים שלא עמדו בתקנות ייפסלו. כאשר המרוץ 

 מוזנק מחדש הרוכבים יתפסו את אותן עמדות יחסיות מאחורי מכתיב הקצב.  

 

3.2.139 

 ביז

 תיב הקצב עד אשר זה עוזב את המסלול.הרוכבים ירכבו מיד מאחורי מכ

במידה ורוכב אחד או יותר עוברים את הקצה הקדמי של הגלגל הקדמי של מכתיב הקצב לפני  3.2.140

 קו הרדיפה בו הוא עוזב את המסלול, המרוץ יופסק ויוזנק מחדש ללא הרוכב הנ"ל, אשר ייפסל.
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 המרוץ יתנהל על פי התקנות הנוגעות למרוצי ספרינט. 3.2.141

 

המרוץ יופסק אם רוכב אחד או יותר מפר את התקנות או מתנהג באופן בלתי ספורטיבי כל עוד  3.2.142

 הרוכבים נמצאים מאחורי האופנוע. המרוץ יוזנק מחדש ללא הרוכב הנ"ל, אשר ייפסל.

 

 ק מחדש מיידית כאשר קורית תקלה בחצי ההקפה הראשונה.המרוץ יוזנ 3.2.143
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 ספרינט קבוצתי 9§ 

  

 הגדרה 

קבוצות יריבות, בו כל אחד מרוכבי כל קבוצה יוביל את הקבוצה  2ספרינט קבוצתי הוא מרוץ בין  3.2.144

 למשך הקפה אחת. 

 

 ים.רוכב 3הקפות של המסלול לקבוצות בנות  3מרוץ הגברים יתקיים על פני 

 

 רוכבות. 2הקפות של המסלול לקבוצות בנות  2מרוץ הנשים יתקיים על פני 

 

3.2.144 

 ביז

במוקדמות, קבוצות ירכבו נגד השעון. בהתאם למספר הקבוצות הרשומות לתחרות, צוות 

 השופטים רשאי להחליט להזניק בכל מקצה מוקדמות שתי קבוצות.

 

 ארגון התחרות 

בשלושה שלבים במסגרת תחרות גביע העולם, אליפות העולם או המשחקים  אירוע זה יאורגן 3.2.145

 האולימפיים:

 הקבוצות הטובות ביותר על פי הזמן שלהן 8מקצי המוקדמות לבחור את  .1

 בסיבוב הראשון, הקבוצות יצוותו למקצים באופן הבא: .2

  

 הקבוצה עם הזמן הרביעי בטיבו תתמודד מול הקבוצה עם הזמן החמישי בטיבו.

 

 הקבוצה עם הזמן השלישי בטיבו תתמודד מול הקבוצה עם הזמן השישי בטיבו.

 

 הקבוצה עם הזמן השני בטיבו תתמודד מול הקבוצה עם הזמן השביעי בטיבו.

 

 הקבוצה עם הזמן המהיר ביותר תתמודד מול הקבוצה עם הזמן השמיני בטיבו.

 

 הגמרים .3

מרים. שתי הקבוצות בעלות הזמן המהיר ארבע הקבוצות המנצחות בסיבוב הראשון יתמודדו בג

 .4-ו 3, ושתי הקבוצות האחרות יתמודד על מקומות 2-ו 1ביותר יתמודד על מקומות 
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 ע"פ הזמן שלהם בסיבוב זה. 8עד  5קבוצות שנוצחו בסיבוב הראשון ידורגו במקומות 

 

 במשחקים האולימפיים בלבד: 3.2.146

 

. הקבוצות שזמנן היה 8עד  5דדו בגמרים על מקומות הקבוצות המפסידות בסיבוב הראשון יתמו

. שתי הקבוצות האחרות 6-ו 5החמישי והשישי בטיבו בסיבוב הראשון יתמודדו על מקומות 

 .8-ו 7יתמודדו על מקומות 

 

 במקרה של תיקו, זמנה של כל קבוצה בהקפה האחרונה יכריע. 3.2.147

 

א לא תוחלף. הקבוצה השנייה תוכרז כמנצחת. אם אם קבוצה מוותרת על מקומה בגמר, הי 3.2.148

 היעדרות אינה מתקבלת, הקבוצה הנעדרת תפסל.הסיבה ל

 

3.2.148 

 ביז

אם קבוצה לא מזנקת בסיבוב הראשון, לא תבוצע החלפה. הקבוצה שלא זינקה תדורג במקום 

 . 8-ה

 

במוקדמות.  להןומעלה ע"פ הזמנים ש 8-אם מספר קבוצות לא מזנקות, הן ידורגו במקומות ה

אם הסיבה להיעדרות אינה מתקבלת על ידי צוות השופטים, הקבוצה תפסל ומיקומה יישאר ריק 

 בדף התוצאות. הקבוצה השנייה תזנק ויימדד לה זמן על מנת לקבוע את הרכב הגמרים.

 

וב. קבוצות יורכבו מרוכבים הרשומים לאירוע זה. הרכב הקבוצה יכול להשתנו מסיבוב לסיב 3.2.149

קבוצה לא מלאה אינה רשאית לזנק. מנהל הקבוצה יודיע לשופטים על כל שינוי בהרכב הקבוצה 

 דקות לפני תחילת הסיבוב הרלוונטי. 30לפחות 

 

 התנהלות התחרות 

הזינוק יהיה מאמצעה של כל אחת מהישורות. במהלך המוקדמות, עמדת הזינוק של כל קבוצה  3.2.150

סיבובים הבאים, הקבוצה בעלת הזמן המהיר יותר בסיבוב הקודם של תקבע על ידי השופטים. ב

 התחרות תזנק בישורת הסמוכה ליציע המרכזי. 

 

הרוכבים בכל קבוצה יועמדו זה לצד זה מאחורי קו הזינוק. המרחק הלטרטלי )צידי( בין רוכב  3.2.151

 מטרים. 1.5לרוכב יהיה 
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ול יוחזק על ידי מכונת הזנקה ויהיה הרוכב הרוכב הממוקם בעמדה הפנימית ביותר של המסל

 המוביל.

 

הרוכב המוביל יוביל את הקבוצה בהקפה הראשונה ואז ינוע לכיוון החלק החיצוני של המסלול  3.2.152

 ואז ירד חזרה על מנת לצאת מהמסלול מבלי להפריע לקבוצה השנייה.

 

 גברים:

 מהמסלול באותה דרך. הרוכב שהיה ממוקם שני יוביל למשך הקפה אחת ואז יצא

 

 הרוכב השלישי יסיים את ההקפה האחרונה לבדו.

 

 נשים:

 הרוכבת השנייה תסיים את ההקפה האחרונה לבדה

 

בסיום ההקפה שלו, על הקצה הקדמי של הגלגל הקדמי של הרוכב המוביל לחצות את קו  3.2.153

כן, על הרוכב המוביל הרדיפה לפני הקצה הקדמי של הגלגל הקדמי של הרוכב העוקב. לאחר מ

 מטרים לכל היותר אחרי קו הרדיפה. 15לנוע הצידה ולרכוב מעל לנתיב הספרינטרים בתוך 

 

 דחיפות בין רוכבים מאותה קבוצה אסורות בתכלית.

 

אם יש ספק לגבי עמידתה של קבוצה בתנאים המוגדרים, יש לבצע בחינה של המידע הזמין. אם 

 האחרון בסיבוב הרלוונטי של התחרות. הספק יאומת, הקבוצה תורד למקום
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 :מוקדמות 3.2.154

נגרמה לה אשר  במקרה של תקלה, על הקבוצה לרכוב שנית בסיום סיבוב המוקדמות. קבוצה

הפרעה כתוצאה מתקלה של קבוצה יריבה עשויה, בהחלטת צוות השופטים, לקבל הזדמנות 

 נוספת בסיום סיבוב המוקדמות. 

 

 במוקדמות קבוצה תקבל לא יותר משתי הזדמנויות לזנק.

 

 סיבוב ראשון וגמרים: 3.2.155

לה נוספת במהלך במקרה של תקלה המרוץ יופסק ויוזנק מחדש. אם הקבוצה סובלת מתק

 הרכיבה במקצה הזה, היא תורד במקום בתוצאות.

 

 מדיסון 10§ 

  

 הגדרה 

 רוכבים. 2מרוץ מדיסון הוא מרוץ עם מיאוצי ביניים לקבוצות בנות  3.2.156

 

 הדירוג נקבע ע"פ מספר הנקודות הנצבר.
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 ארגון התחרות 

)תורגם  המוגדר בטבלהומספר הספרינטים  התחרויות יתקיימו על פני המרחק, מספר ההקפות 3.2.157

 :מטרים( 250רק החלק הנוגע למסלולים באורך 

 מספר ספרינטים מספר הקפות

גברים 

 עילית

נשים 

 עילית

נוער 

 בנים

נוער 

 בנות

גברים 

 עילית

נשים 

 עילית

נוער 

 בנים

נוער 

 בנות

100 80 80 60 10 8 8 6 

 

 

 אותו מספר אך בצבעים שונים.שני הרוכבים של הקבוצה ירכבו עם  3.2.158

 

 באליפויות עולם, כל איגוד לאומי רשאי לרשום קבוצה אחת בלבד. 3.2.159

 

הקפות, למרחק כולל הזהה או קרוב ככל  10יתקיימו בכל באליפויות עולם, מיאוצי ביניים  3.2.160

ק"מ לנוער  20-ק"מ לנוער בנים ו 30ק"מ לעילית נשים,  30ק"מ לעילית גברים,  50-האפשר ל

 הטבלה לא תורגמה בנות, בהתאם לטבלה הבאה:

 

נקודות,  3-נקודות, הקבוצה השנייה ב 5-הקבוצה הראשונה בכל ספרינט ביניים תזכה ב 3.2.161

נקודות, הקבוצה האחרונה בנקודה אחת. הניקוד בספרינט האחרון  2-הקבוצה השלישית ב

 נקודות(. 2נקודות,  4נקודות,  6נקודות,  10לאחר סיום המרחק המלא יהיה כפול )

 

 במקרה של שוויון בנקודות, המיקום בספרינט הסיום יכריע.  3.2.162

 

 

 נקודות. 20-קבוצה העוקפת בהקפה את הדבוקה המרכזית תזכה ב

 נקודות. 20קבוצה הנעקפת בהקפה על ידי הדבוקה המרכזית יופחתו ממאזנה 

 

 התנהלות המרוץ 

של רוכבים, המורכבת מרוכב אחד מכל קבוצה, יתמקמו בעמדות שלהם לקראת  קבוצה ראשונה 3.2.163

הזינוק. חצי מהרוכבים בקבוצה זו יועמדו בטור לאורך מעקה הבטיחות בחלקו החיצוני של 

 המסלול, והחצי השני יועמד בטור בנתיב הספרינטרים עם מחזיקים.
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בוצה, תועמד בטור לאורך מעקה קבוצה שנייה של רוכבים, המורכבת מהרוכב השני של כל ק

 הבטיחות של הישורת המנוגדת של המסלול.

 

לאחר הקפה נייטרלית אחת, התחרות תוזנק בזינוק מתגלגל באמצעות יריית אקדח. במהלך 

 ההקפה הנייטרלית, על הקבוצה השנייה של הרוכבים להישאר נייחים.

 

באמצעות נגיעת יד של רוכב אחד ביד או  רוכבים מאותה קבוצה רשאים להתחלף אחד עם השני 3.2.164

 במכנס של הרוכב השני.

 

 ספרינטים יתקיימו בהתאם לתקנות הנוגעות למרוצי ספרינט. 3.2.165

 

קבוצה תיחשב כמי שהדביקה בהקפה את הדבוקה המרכזית כאשר רוכב שלה תופס את הרוכב  3.2.166

יסייע לרוכבים רודפים לתפוס את  האחרון בדבוקה הגדולה ביותר. רוכב הנושר מהדבוקה לא

 הדבוקה בהקפה, פן תפסל קבוצתו.

 

אם ברגע של ספרינט הנחשב לצורך דירוג רוכב אחד או יותר תופס את הדבוקה הגדולה ביותר,  3.2.167

הרוכב הזה ירוויח הקפה. הנקודות עבור הספרינט יינתנו מיד לרוכב שנמצא בבריחה מאחור או 

 .לרוכבים בקדמת הדבוקה

 

מרכזית עשויים להיות מורדים הקבוצות שנעקפו בשלוש הקפות או יותר על ידי הדבוקה  3.2.168

 מהמרוץ על ידי השופטים.

 

 אם רוכב סובל מנפילה או תקלה מכנית, בן קבוצתו יחליף אותו מיד. המרוץ לא ינוטרל.  3.2.169

 

קבוצה תזכה בנטרול )"הקפות חסד"( אם שני הרוכבים באותה קבוצה נופלים באותו זמן, ה 3.2.170

מטרים. עם החזרה למסלול אחד מרוכבי הקבוצה  1,000-למשך מספר ההקפות הקרוב ביותר ל

 יחזור למיקום בדבוקה בו הייתה הקבוצה לפני הנפילה.

 

רוכבים או קבוצות בנטרול לא יחזרו למסלול בק"מ האחרון. אם שני רוכבי הקבוצה נופלים בק"מ 

אם הק"מ האחרון מתחיל בתוך תקופת הנטרול המותרת לקבוצה בשל תקלה האחרון, או 

הספיקה לחזור למרוץ לפני תחילת הק"מ האחרון, קבוצה זו תופיע בדירוג לא היא ומוכרת 
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הסופי בהתאם למספר ההקפות שהרוויחה או הפסידה ולמספר הנקודות שזכתה בהן עד לרגע 

 התקלה.

 

 זג אוויר סוער, השופטים יחליטו בהתאם לטבלה הבאה:מ  אם המרוץ מופסק בשל 3.2.171

  נוער בנות נוער בנים נשים גברים 

המרוץ 

 נעצר לפני

המרוץ יחל  ק"מ 8 ק"מ 10 ק"מ 10 ק"מ 20

מחדש 

 באותו יום

המרוץ 

 נעצר בין

20-40 

 ק"מ

10-25 

 ק"מ

10-25 

 ק"מ

המרוץ  ק"מ 8-15

יוזנק 

מחדש עם 

מספר 

הנקודות 

וההקפות 

עד לרגע 

 פסקההה

המרוץ 

 נעצר אחרי

תוצאות  ק"מ 15 ק"מ 25 ק"מ 25 ק"מ 40

המרוץ נכון 

לאותו רגע 

יהפכו 

 סופיות
 

  

 סקראץ' 11§ 

  

 הגדרה 

 סקראץ' הוא מרוץ אישי למרחק מוגדר. 3.2.173

 

 ארגון התחרות 

 המרוץ יתקיים למרחקים הבאים: 3.2.174

 ק"מ 15עילית גברים            

 ק"מ 10ים             עילית נש 

 ק"מ 10נוער בנים                



 
 

41 

 

 

 ק"מ 7.5נוער בנות                

 

לצורך הגעה למספר הרוכבים המקסימאלי המותר על המסלול, יתקיימו מקצי מוקדמות על מנת  3.2.175

 לצמצם את מספר הרוכבים מבין הרוכבים הרשומים לתחרות בהתאם לטבלה:

 

 )מוקדמות( מרחק  קטגוריה

 ק"מ 10 עילית גברים

 ק"מ 7.5 עילית נשים

 ק"מ 7.5 נוער בנים

 ק"מ 5 נוער בנות
 

  

 התנהלות המרוץ

לפני הזינוק, מחצית מהרוכבים ימוקמו לאורך מעקה הבטיחות, והמחצית השנייה בטור בנתיב  3.2.176

 הספרינטרים. הזינוק יהיה מתגלגל לאחר הקפה נייטרלית אחת.

 

 רוכבים שנעקפו בהקפה על ידי הדבוקה המרכזית יעזבו את המסלול מיידית. 3.2.177

 

פיים ייקבעו ע"פ סדר ההגעה בספרינט הסיום, תוך התחשבות במספר ההקפות והמיקומים הס 3.2.178

 שכל רוכב השלים.

 

 הסעיף בוטל 3.2.179

 

 הרוכבים המעורבים. במקרה של קנוניה בין רוכבים, השופטים רשאים לפסול את 3.2.180

 

 ההקפה האחרונה תוכרז באמצעות צלצול פעמון. 3.2.181

 

 תקלות 

-רוכב שקרתה לו תקלה מוכרת זכאי לתקופת נטרול למשך מספר ההקפות הקרוב ביותר ל 3.2.182

 מטרים. בסיום הנטרול עליו להתמקם במיקום בדבוקה בו היה לפני התקלה.  1,300

 

 ם לחזור למרוץ בק"מ האחרון. כל רוכב שלא סיים את המרוץ לא ידורג.רוכבים בנטרול לא רשאי
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המרוץ עשוי להיעצר בשל נפילה רבת משתתפים. צוות השופטים יחליט אם המרוץ יוזנק מחדש  3.2.183

 למרחק המלא, או אם הוא יוזנק למרחק שנותר לסיום ברגע הנפילה מהמיקומים ברגע הנפילה.

 

 טנדם 12§ 

  

 הגדרה 

התמחות ה"טנדם" היא תחרות "ספרינט" לרוכבי טנדם. היא תתקיים בהתאם לתקנות הנוגעות  3.2.184

 לתחרויות ספרינט, למעט כמוגדר להלן.

 

 ארגון התחרות 

 כל זוג רוכבים ייחשב כמתחרה אחד. 3.2.185

 

פים ובחישוב בהתאם למספר המשתת 3.2.050המרוצים יתקיימו ע"פ הפורמט המוגדר בסעיף  3.2.186

 . לאחור ממקצי הגמר

 

מטרים או פחות, המספר המקסימאלי של המתחרים  333.33עם זאת, במסלולים באורך 

 זוגות רוכבי טנדם. 3למקצה הוא 

 

 המוקדמות יכללו הקפה אחת עם זינוק ממהירות. 3.2.187

 

 המרוצים יתקיימו על פני מספר ההקפות הבא: 3.2.188

 הקפות 6מטרים           333.33-במסלולים של פחות מ -

 הקפות 5מטרים                       333.33במסלולים של  -

 הקפות 4מטרים          333.33-במסלולים של יותר מ -

 הקפות 3מטרים               450-במסלולים של יותר מ -

 

 §13  Motor-Pacing מרוץ מאחורי אופנוע 

  

 הגדרה 

 נוע הוא מרוץ בו כל רוכב רוכב מאחורי מכתיב קצב רכוב על אופנוע.מרוץ מאחורי אופ 3.2.189

 

 אופנועים ומכתיבי קצב 
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חלופיים( העומדים בתיאור הניתן בסעיפים  2אופנועים )מהם  10האיגוד של המארגן יספק  3.2.190

. האופנועים החלופיים ישמשו מכתיבי קצב אשר האופנוע שלהם הפך 3.6.28עד  3.6.007

 שמיש עקב תקלה.לבלתי 

 

 השופטים יבדקו את האופנועים, במידת הצורך בעזרת מכונאי מנוסה בסוג זה של עבודה. 3.2.191

 

 הבדיקה תתבצע בזמן שיוגדר על ידי צוות השופטים לפני המרוץ. 3.2.192

 

לאחר הבדיקה, האופנועים יאוחסנו במקום נעול, אשר המפתחות אליו יישמרו אצל אחד  3.2.193

 ופטים. האופנועים לא יימסרו למכתיבי הקצב לפני שהם עומדים לעלות למסלול.הש

 

 בין שתי בדיקות כאלה, מכתיב קצב ייעשה שימוש באותו אופנוע כל הזמן. 3.2.194

 

 מכתיבי קצב יחזיקו ברישיון. 3.2.195

 

כתיבי קצב אלה יהיו נשיא צוות השופטים ימנה שני מכתיבי קצב חלופיים. בכל זמן התחרות, מ 3.2.196

 זמינים להניע את האופנועים החלופיים במקרה של תקלה באחד האופנועים במרוץ.

 

 ארגון התחרות 

 מרוצים מאחורי אופנוע יתקיימו למשך זמן מוגדר )שעה אחת( או לאורך מרחק מוגדר. 3.2.197

 במקרה של מרוץ למרחק מוגדר, המרחק יהיה:

 ק"מ 25מוקדמות:  -

 ק"מ כל אחד 30ם של קטעי 2גמר:  -

 

 כל המקצים יתקיימו באותו יום. 3.2.198

 

 השופטים יקבעו את מספר המקצים בהתאם למספר הרוכבים הרשומים להתמחות. 3.2.199

 

 רוכבים. 8-יתקיימו שני מקצים לפחות ובכל אחד ישתתפו לא יותר מ 

 

במקום הרביעי במקצה  אם יתקיימו שני מקצים, שלושת הראשונים בכל מקצה והרוכב שסיים

 המהיר ביותר יעפילו לגמר.
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אם יתקיימו שלושה מקצים, שני הראשונים בכל מקצה והרוכב שסיים במקום השלישי במקצה 

 המהיר ביותר יעפילו לגמר.

 

מקצה באם יתקיימו ארבעה מקצים או יותר, הראשון בכל מקצה והרוכב שסיים במקום השני 

 המהיר ביותר יעפילו לגמר.

 

 דקות ביניהם. 30הגמר יכלול שני קטעים עם הפסקה של  3.2.200

 

 בכל קטע יוענק הניקוד הבא לרוכבים: 3.2.201

 נקודות 50 ראשון

 נקודות 35 שני

 נקודות 25 שלישי

 נקודות 17 רביעי

 נקודות 11 חמישי

 נקודות 7 שישי

 נקודות 4 שביעי

 
 

נקודות של כל רוכב משני הקטעים. במקרה של תיקו, הניקוד המיקום הסופי ייקבע על פי סכום ה 3.2.202

 בקטע המהיר יותר יכריע.

 

 התנהלות המרוץ 

(, ימוקם לאורך המסלול בנקודה ששליש מרוחב Stayer’s Lineהנשאר )  קו הפרדה, המכונה קו 3.2.203

ק החל מטרים מהקצה החיצוני של המסלול. 2.5-המסלול נמצא משמאלה, אבל לא פחות מ

 הנותר יהיה רחב מספיק כדי לאפשר לשלושה רוכבים לרכוב זה לצד זה.

 

. אם משתתף יעשה כן, ליריביו אסור לעקוף אותו מבפנים, פן אין לרכוב מחוץ לקו ההפרדה 3.2.204

 ייפסלו. 

 

רוכב המנסה לעקוף רוכב אחר רשאי לעלות מעל קו ההפרדה רק על מנת לעקוף את הרוכב  3.2.205

אבל עליו להשאיר בכל זמן מרווח מקסימאלי על מנת לאפשר לרוכבים אחרים לעקוף גם מימין, 

 הם מימין.



 
 

45 

 

 

 

 עמדת הזינוק של כל רוכב ושיוך אופנוע לרוכב יקבעו בהגרלה שתתבצע על המסלול. 3.2.206

 

עמדת הזינוק לקטע הראשון של הגמר תקבע גם היא בהגרלה שתתבצע על המסלול. עמדת 

 לקטע השני של הגמר תהיה הפוכה מזו של הקטע הראשון. הזינוק

 

 לכל רוכב יהיה אותו מכתיב קצב לאורך כל התחרות. 3.2.207

 

מכתיבי הקצב ייכנסו למסלול ללא הרוכבים. לאחר סימון מהמזניק, מכתיבי הקצב, לאחר שניתנו  3.2.208

 להם מספר הקפות לבצע חימום, יתמקמו בעמדות הזינוק שלהם.

 

 הרוכבים יתמקמו בטור בסדר מוגדר לפני הזינוק. 3.2.209

 

הזינוק יתבצע באמצעות יריית אקדח. בתוך הקפה אחת, על הרוכבים להתמקם מאחורי מכתיבי  3.2.210

 הקצב שלהם.

 

ההקפה האחרונה של הרוכב המוביל תוכרז באמצעות צלצול פעמון. המיקום ייקבע על פי הסדר  3.2.211

ועל פי מספר ההקפות שהשלימו, כאשר לאחר שהרוכב הסיום כבים את קו בו חוצים הרו

 הראשון חוצה את קו הסיום, הרוכבים האחרים יחצו אותו פעם אחת בלבד. 

 

במרוצים למשך זמן מוגדר, צלצול הפעמון יהיה דקה אחת לפני תום השעה. ברגע המדויק בו  3.2.212

חת, ושופט הסיום יקבע את המיקומים בחציית תמה השעה, מודד הזמנים יירה יריית אקדח א

 קו הסיום הראשונה ע"פ המרחק שכל רוכב השלים.

 

לאחר שרוכב נעקף בהקפה על ידי המוביל, הוא אינו רשאי לעצור, פן ייפסל לאחר מתן אזהרה  3.2.213

 אחת.

 

 הקפות על ידי המוביל יורד מהמרוץ. 5-כל רוכב שנעקף ב 3.2.214

 

 י קצב שיבצעו את העבירות הבאות ייענשו כמוגדר להלן:מכתיב 3.2.215

 חומרה דגל עונש 

 A ירוק אזהרה
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 B ירוק וצהוב פרנק שוויצרי 500קנס של 

פרנק שוויצרי  750קנס של 

 יום 15-והרחקה ל

 C צהוב

פרנק  1,000קנס של 

 3עד  1-שוויצרי והשעיה ל

 חודשים

 D אדום

 
  

 רביעית תשלישי שנייה ראשונה עבירה: 

רכיבה מעל קו  1

עם יריב  יםהנשאר

 10-במרחק פחות מ

 מטרים

A B C D 

רכיבה מעל קו  2

עם יריב  יםהנשאר

 המנסה לעקוף

B C D  

רכיבה מעל קו  3

 לצד יריב יםהנשאר

B C D  

המבוצעת  1עבירה  4

 על ידי רוכב נעקף

B C D  

 3או  2עבירה  5

המבוצעת על ידי 

 רוכב נעקף

C D   

סימת המיקום בין ח 6

הרוכב לבין המעקה 

כאשר יריב מנסה 

 לעקוף

B C D  

חסימת המיקום בין  7

הרוכב לבין המעקה 

כאשר שני יריבים 

 מנסים לעקוף

C D   

חיתוך יריב כלפי  8

מטה כאשר יש פער 

C D   
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 5-של פחות מ

 מטרים

ניסיון לעקוף ארבעה  9

 בשורה

D    

    D עקיפה מבפנים 10

עם יד אחת רכיבה  11

 בלבד על הכידון

A B C D 

 
  

במקרה של תקלה באופנוע או תקלה מוכרת לרוכב לפני שהרוכבים מצטרפים למכתיבי הקצב  3.2.216

 שלהם, המרוץ יופסק ויוזנק מחדש.

 

במידה ותקלה כזו קורית אחרי שהרוכבים הצטרפו למכתיבי הקצב שלהם, יוענק לרוכב "נטרול" 

 5ההקפות האחרונות, או  5-מטרים, למעט ב 1,500-קרוב ביותר ללמשך מספר ההקפות ה

הדקות האחרונות במרוצים למשך זמן מוגדר, אז המרוץ ימשיך ללא נטרול. הרוכב ימוקם 

בתוצאות במקום בו היה ממוקם בתחרות ברגע התקלה אם השופטים מחליטים כי מיקום זה 

 ון.היה ברור וסופי. אם אין זה המקרה, הוא ימוקם אחר

 

אם המסלול הופך לבלתי ניתן לרכיבה תחרותית, המרוץ יוזנק מחדש ומההתחלה אלא אם הוא  3.2.217

ההקפות האחרונות, או במהלך שתי הדקות האחרונות במרוצים לפי זמן  10הופסק במהלך 

מוגדר. במקרה כזה הרוכבים ידורגו על פי המיקום שלהם בפעם האחרונה בה חצו את קו 

 הסיום.

 

 מרוץ אלימינציה 14§ 

  

 הגדרה 

 מרוץ אלימינציה הוא מרוץ אישי בו בכל ספרינט ביניים הרוכב האחרון מורד מהמרוץ. 3.2.218

 

 ארגון התחרות 

 ארגון התחרות יהיו בהתאם לתקנות הספציפיות למרוץ. 3.2.219

 

 התנהלות המרוץ 
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ה הבטיחות, והמחצית השנייה תועמד בטור לפני המרוץ, מחצית מהרוכבים יועמדו לאורך מעק 3.2.220

 בנתיב הספרינטרים. 

 

הזינוק יהיה זינוק מתגלגל לאחר הקפה נייטרלית אחת בה הרוכבים ירכבו בדבוקה אחת  3.2.221

 במהירות מתונה.

 

מטרים, או בכל הקפה  333.33-ספרינט יתקיים בכל הקפה שנייה במסלולים הקצרים מ 3.2.222

 מטרים או יותר.  333.33במסלולים באורך 

 

מטרים, כל הקפה שבסופה יתקיים ספרינט תוכרז על ידי צלצול  333.33-במסלולים הקצרים מ

 פעמון.

 

לאחר כל הקפת ספרינט, הרוכב האחרון, בהתאם למיקום הגלגל האחורי שלו על קו הסיום,  3.2.223

 יורד מהמרוץ.

שני ספרינטים, הם יהיו אלה שיורדו  אם אחד הרוכבים או יותר נעקף בהקפה או פורש בין

 מהמרוץ בספרינט הבא.

 

במקרים מסוימים, השופטים רשאים להוריד מהמרוץ רוכב אחר מזה שסיים אחרון בספרינט 

)למשל רוכב שרכב על הרצועה הכחולה(. נשיא צוות השופטים יהיה אחראי על קבלת ההחלטה 

 ומשופטים אחרים.  Judge referee-איזה רוכב להוריד, בהתבסס על מידע שיקבל מה

 

בכל מקרה, ההחלטה איזה רוכב להוריד חייבת להתקבל ולהתפרסם לפני שהרוכבים חוצים את 

קו הרדיפה בישורת האחורית אחרי הספרינט. אם לא ניתן להגיע להחלטה עד אז, אף רוכב לא 

 הזינוק. יורד עד לספרינט הבא. מידע זה יועבר לרוכבים על ידי הרמת דגל ירוק בקו

 

רוכב שהורד מהמרוץ יעזוב את המסלול באופן מיידי, אחרת ייפסל. במקרה שהרוכב לא עוזב 

את המסלול באופן מיידי, נשיא צוות השופטים רשאי להחליט לנטרל את המרוץ על מנת לפנות 

 את הרוכב מהמסלול.

 

3.2.223 

 ביז

ורדה שלהם )לדוגמה, הרוכב רוכבים שהורדו מהמרוץ ימוקמו בתוצאות בסדר הפוך לזמן הה

 הראשון שהורד מדורג אחרון, הרוכב השני שהורד מדורג לפני האחרון וכן הלאה(.
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שני הרוכבים הנותרים אחרונים יתמודדו זה מול זה בספרינט הסיום. המיקום שלהם ייקבע על  3.2.224

 על קו הסיום. ים שלהםהקדמי יםפי מיקום הגלגל

 

 שוי להרוויח הקפה לא תלקח בחשבון.העובדה שרוכב ע 3.2.225

 

במקרה של תקלה מוכרת בה מעורבים רוכב אחד או יותר, כפי שיוחלט על ידי נשיא צוות  3.2.226

מטרים  1300-השופטים, המרוץ ינוטרל מיידת למשך לא יותר ממספר ההקפות הקרוב ביותר ל

הרוכבים על המסלול  על מנת לאפשר לרוכבים הרלוונטיים לחזור לדבוקה. במקרה בו כל

דקות לכל היותר על מנת לאפשר לכל  3מעורבים בתקלה מוכרת, המרוץ ינוטרל למשך 

 הרוכבים הרלוונטיים לחזור למרוץ.

 

הנטרול יסומן על ידי הרמת דגל צהוב בקו הזינוק, ובמשך הנטרול כל הרוכבים במרוץ ירכבו 

ים של רוכבים לפני הדבוקה או בדבוקה אחת במהירות מתונה. לא יילקחו בחשבון המיקומ

 אחריה ברגע התקלה.

 

המרוץ יוזנק מחדש על ידי הורדת הדגל הצהוב וירייה באקדחו של המזניק. רוכבים אשר לא 

יחזרו למרוץ עד לרגע זה יורדו מהמרוץ ומיקומם ייקבע על פי הזמן בו הורדו מהמרוץ. צלצול 

 ט.פעמון בהקפה הבאה יסמן את תחילתה של הקפת ספרינ

 

למעט במקרה שבו כל הרוכבים במרוץ סובלים מתקלה מוכרת, מהרגע בו ארבעה רוכבים או 

פחות נשארים על המסלול, לא יתאפשר נטרול, וכל הרוכבים שלא יסיימו יורדו מהמרוץ ומיקומם 

 ייקבע על פי הזמן בו הורדו מהמרוץ.

 

3.2.226 

 ביז

 ם ייפסלו.במקרה של קנוניה בין רוכבים, הרוכבים המעורבי

 (Six-Day Racesמרוצי שישה ימים ) 15§ 

 שעות של זמן תחרות. 24"מרוץ שישה ימים" יימשך שישה ימים רצופים ולפחות  3.2.227

 

 .3.2.227המארגן חופשי לקבוע את משך המרוצים ואת תכנית המרוצים בכפוף לסעיף  3.2.228

 

רוכבים אשר כולם ירכבו עם חולצות שעליהן  3או  2מרוץ שישה ימים הוא מרוץ לקבוצות בנות  3.2.229

 .1.3.044מספרים זהים כמוגדר בסעיף 
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 מטרים לפחות. 140מרוץ שישה ימים יתקיים על מסלול שאורכו  3.2.230

 

 המארגן יקבע את מספר הקבוצות בהתאם לאורך המסלול. 3.2.231

 

דיקאפ(, הלוח המואר האלקטרוני יאופס לכל בתחילת תחרויות מדיסון/מרדף )למעט תחרויות הנ 3.2.232

 הקבוצות.

 לאחר סיום המדיסון/מרדף, הלוח יציג שוב את המיקומים הכלליים העכשוויים במרוץ.

 

ביום האחרון של המרוץ, כאשר מתחיל המדיסון/מרדף האחרון, הלוח יציג את המיקום הכללי 

 העכשווי בכל רגע נתון. 

 

 הסעיף בוטל 3.2.233

 

במקרה של תקלה מכנית שתוכר על ידי צוות השופטים, או במקרה של נפילה של רוכב,  3.2.234

ק"מ(.  1.5-מטרים )מספר ההקפות הקרוב ביותר ל 1500הקבוצה תהיה זכאית לנטרול של עד 

במקרה של תקלה שאינה מוכרת על ידי השופטים, או כאשר תקופת הנטרול תמה, אחד מרוכבי 

ידה והדבר אינו קורה הקבוצה תיקנס מיקום בו קרתה התקלה. בהקבוצה ימשיך במרוץ מהמ

 במספר ההקפות שהפסידה.

 

הרוכב שנשאר במרוץ הקפות שהקבוצה הרוויחה, כאשר אחד מחבריה נוטרל, ייחשבו רק אם  3.2.235

 השלים את כל המרחק, כלומר לא פספס אף חילוף.

 

 10לה רוכב אחד בלבד תעזוב את המסלול קבוצה שנותר במהלך מדיסון/מרדף לפי זמן,  3.2.236

 הקפות לפני הסיום.

 

שתורכב  תמנהל המסלול, בהסכמת נשיא צוות השופטים, יהיה רשאי ליצור קבוצה זמני 3.2.237

מרוכבים שחברי קבוצתם נוטרלו. רוכבים כאלה ילבשו חולצות ומספרים זהים. כדי לקבוע את 

פות שהשלימה כל אחת מן הקבוצות אליהן מיקומה הזמני של קבוצה זמנית, מספר ההק

השתייכו חברי הקבוצה הזמנית יחובר, יעוגל למטה למספר הזוגי הקרוב ביותר, ויחולק 

 בשתיים.
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כאשר הקבוצה הזמנית מפורקת, הקפות שהורווחו או הופסדו ונקודות שנצברו ייחשבו לטובת 

 כיבו את הקבוצה הזמנית.הדירוג הכללי של הקבוצות המקוריות מהן הגיעו הרוכבים שהר

 

אם רוכב מנוטרל, חברו לקבוצה ימשיך לבדו ברדיפה במהלכה נוטרל הרוכב, בהתאם לסעיפים  3.2.238

 . אם הרוכב שנוטרל אינו מסוגל להמשיך למרדף הבא, הקבוצה תנוטרל.3.2.236-ו 3.2.235

 

אליה בדירוג לאחר המרדף, הקבוצה תדורג במיקום זהה לזה של הקבוצה הקרובה ביותר 

הכללי בתחילת המרדף, כולל הקפות שהפסידה קבוצה זו במהלך המרדף. הקפות שקבוצה זו 

 הרוויחה במהלך המרדף לא ייחשבו.

 

 יתרה מכך, הקבוצה המנוטרלת תיענש בהפסד של הקפה אחת.

 

ד שעות לכל היותר. מעבר לזמן זה הרוכב יור 36רופא התחרות רשאי לנטרל רוכב למשך  3.2.239

 מהמרוץ.

 

 אם רוכב פורש מהמרוץ, קבוצתו תפורק. הרוכב הנותר ישתתף בכל האירועים האישיים. 3.2.240

 שעות, הוא ייפסל. 48אם הוא לא נכלל בקבוצה אחרת בתוך 

 

אם נוצרת קבוצה חדשה, מיקומה יהיה על פי המיקום של הקבוצה הטובה ביותר מבין אלה  3.2.241

 אחת. , בהפחתה של הקפהשפורקו

 

 .2-הנקודות שצברו שתי הקבוצות יחוברו ויחולקו ב

 

 נקודות יוענקו באופן הבא: 3.2.242

מטרים(:  1000 – 500אלימינציה, נגד שעון קבוצתי )-אירוע קבוצתי: מדיסון, מדיסון -

 נקודות 4, 6, 8, 10, 12, 20

חורי אופנוע(, אירוע אישי: מרוץ נקודות, אלימינציה, נגד שעון )הקפה אחת(, דרני )מא -

 נקודות 2, 3, 4, 5, 6, 10סקראץ', קירין: 

ספרינטים,  6נקודות. הניקוד יוכפל במדיסון האחרון )מקסימום  1, 2, 3, 5ספרינט:  -

 הקפות( 10אחד בכל 
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מכיוון שלא ניתן לקיים את כל האירועים הקבוצתיים עם כל הקבוצות על המסלול באותו זמן, יש  3.2.243

 ועים לפי מקצים. הנוהל הבא יחול:לקיים את האיר

, 10מקצה אחד עם הקבוצות בחצי העליון של הדירוג הכללי, עם רוכב אחד או קבוצתי:  .א

8 ,6 ,4 ,2. 

 .2, 4, 6, 8, 10 קבוצתי )חילוף אחד באמצע המרוץ(  -

 2, 4, 6, 8, 10, 15מדיסון  -

ו קבוצתי: מקצה אחד עם הקבוצות בחצי התחתון של הדירוג הכללי, עם רוכב אחד א

10,8,6,4,2. 

 .2, 4, 6, 8, 10 קבוצתי )חילוף אחד באמצע המרוץ(  -

 .2, 4, 6, 8, 10, 15מדיסון  -

 1, 2, 3, 4, 5 שני מקצים עם קבוצות מהחצי העליון של הדירוג הכללי, עם רוכב אחד,  .ב

, 2, 3, 4, 5 שני מקצים עם קבוצות מהחצי התחרתון של הדירוג הכללי, עם רוכב אחד,

1. 

 

 קפות שקבוצות הרוויחו במרוצים מאחורי אופנוע לא ייחשבו לצורך הדירוג הכללי.ה

 

במרוצי מדיסון/מרדף במסגרת מרוץ שישה ימים, המיקום ייקבע לפי המרחק בהתאם למספר  3.2.244

 ההקפות שהשלימה כל קבוצה, בתוספת ניקוד שנצבר. 

 

 100זכו בהקפת בונוס אחת עבור כל למעט המדיסון/מרדף הסופי במרוץ שישה ימים, קבוצות י

 נקודות שיצברו.

 

הקפות בונוס עשוית להיות מוענקות גם באירועים מיוחדים כמו מרוצים נגד השעון, אבל רק אם 

 לכל הקבוצות ניתנה הזדמנות להשתתף באירוע.

 

 כל הנקודות שנצברו באירועים קבוצתיים ואישיים ייחשבו לצורך הדירוג הכללי. 3.2.245

 

על המסלול לפחות רוכב אחד מכל קבוצה היה ל ההקפות שקבוצות הרוויחו במרוצים בהם כ

 ייחשבו לצורך הדירוג הכללי.

 

 הקפות שקבוצות הרוויחו במרוצי אלילמינציה לא ייחשבו לצורך הדירוג הכללי.
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ס מספר ההקפות בכל יום, בנוסף לדירוג הספציפי לאירוע או למרוץ, יהיה גם דירוג כללי על בסי 3.2.246

 שקבוצות השלימו והנקודות שצברו.

 

המרחק הכולל שהושלם לאורך ששת ימי התחרות, המבוטא באמצעות מספר שלם של הקפות, 

 ומספר הנקודות שנצברו, יקבע את הדירוג הכללי.

 

דירוג הנקודות ישמש להפרדה בין קבוצות עם מספר זהה של הקפות. הקבוצה עם מספר 

 תר, ללא קשר למספר הנקודות, תוכרז כמנצחת.ההקפות הגדול ביו

 

על מנת להפריד בין קבוצות עם מספר זהה של הקפות ומספר זהה של נקודות, יילקח בחשבון 

 סדר הסיום של הקבוצות בספרינט האחרון.

 

 (Omniumרב )-קרב 16§ 

  

 הגדרה 

ספר מקסימאלי של רב הוא תחרות אחת המורכבת מארבעה אירועים בהשתתפות מ-קרב 3.2.247

 ( אשר יתקיימו ביום אחד בסדר הבא:3.1.009רוכבים על פי מגבלות המסלול )סעיף 

 סקראץ' .1

 ק"מ לעילית גברים 10

 ק"מ לעילית נשים 7.5

 ק"מ לנוער בנים 7.5

 ק"מ לנוער בנות 5

 מרוץ טמפו )קצב( .2

 ק"מ לעילית גברים 10

 ק"מ לעילת נשים 7.5

 ק"מ לנוער בנים 7.5

 ר בנותק"מ לנוע 5

 מרוץ אלימיניציה .3

 מרוץ נקודות .4

 ק"מ לעילית גברים 25

 ק"מ לעילית נשים 20

 ק"מ לנוער בנים 20
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 ק"מ לנוער בנות 15

 

3.2.247 

 ביז

בתחרויות בהן מספר הרוכבים הרשומים חורג ממספר הרוכבים המקסימאלי המותר לפי 

 בוצע באופן הבא:מגבלת המסלול ולא קיימת שיטת העפלה לקביעת המשתתפים, ההעפלה ת

 

כל הרוכבים הרשומים ישתתפו במקצי מוקדמות מרוץ נקודות למרחק, מספר הקפות ומספר 

ספרינטים המוגדר בתקנות מקצי מוקדמות של מרוץ נקודות. המקצים יתוכננו באופן שיאפשרו 

העפלה של לא יותר ממספר הרוכבים המקסימאלי התואם את מגבלות המסלול, אבל אין הכרח 

פר המקסימאלי המותר של הרוכבים יעפילו. מספר זהה של רוכבים מכל מקצה יעפילו שהמס

 רב.-לקרב

 

רב ידורגו יחד במקום האחרון. כל הרוכבים שלא סיימו את -כל הרוכבים שלא העפילו לקרב

 (.DNFמקצה המוקדמות לא ידורגו )

 

 ארגון התחרות 

 ת בין שני אירועים.דקו 30היכן שניתן, תהיה הפסקה של לפחות  3.2.248

 

ק לאירוע הבא והוא ייחשב כמי שפרש נכל רוכב שאינו מנסה לזנק לאירוע לא יורשה לז 3.2.249

 . DNFמהתחרות. לפיכך הוא יופיע בסוף דף התוצאות עם הכיתוב 

 

3.2.249 

 ביז

בכל המרוצים, הרוכבים יועמדו לאורך מעקה הבטיחות ובטור בנתיב הספרינטרים בסדר 

. רב-לקרבהאחרון  UCI-ר ברשימת הזינוק. במרוץ הסקראץ', הסדר ייקבע על פי דירוג ההמוגד

-במרוצי הטמפו, האלימינציה ומרוץ הנקודות, הסדר ייקבע על פי הדירוג הכללי הזמני של הקרב

 רב. 

 

 דירוג 

האלה  תוצאות מלאות לכל שלושת האירועים הראשונים יופקו ויפורסמו. בשלושת האירועים 3.2.250

נקודות, כל רוכב שסיים  38-נקודות, כל רוכב שסיים שני יזכה ב 40-בלבד, כל מנצח יזכה ב

 נקודות וכן הלאה.  36-שלישי יזכה ב

 

 ואילך יזכו בנקודה אחת כל אחד.  21-רוכבים שסיימו במקום ה
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ות שצבר כל רוכב, לפני הזינוק למרוץ הנקודות, יוכן ויפורסם דירוג כללי על פי סכום הנקוד 3.2.251

הנקודות שצברו בשלושת האירועים הראשונים. והרוכבים יזנקו למרוץ הנקודות כשלזכותם 

הרוכבים יצברו נקודות, או שיופחתו להם נקודות ממאזן זה לפי מספר ההקפות שירוויחו או 

 יפסידו ומספר הנקודות שיצברו במהלך מרוץ הנקודות.

 

 ך מרוץ הנקודת. רב הכללי יעודכן במהל-דירוג הקרב

 

 רב הוא הרוכב שצבר את מספר הנקודות הגבוה ביותר.-מנצח הקרב

 

3.2.251 

 ביז

כל רוכב הפורש מאחד האירועים ייחשב כמי שפרש מהתחרות ויופיע בתוצאות אחרי הרוכב 

 .DNFהאחרון שהשלים את המרוץ, עם הכיתוב 

 

 נקודות.  40בהפחתת למעט במרוץ האלימינציה, כל רוכב שהורד מהתחרות ייענש 

 

3.2.251 

 טר

במרוץ הסקראץ', כל רוכב שלא סיים את המרוץ בגלל נפילה, או שלא יכל לחזור למסלול בק"מ 

האחרון, ימוקם בתוצאות )ויזכה במספר הנקודות התואם( במיקום הפנוי הבא בהתחשב 

 במספר ההקפות ומספר הרוכבים שנשארו במסלול באותו רגע. 

 

נקודות בהתאם לסעיף  40רוכב המפסיד שתי הקפות ייענש בהפחתת  במרוץ הסקראץ',

ביז, ועשוי להיות מורד מהאירוע. הדירוג שלו ייקבע לפי מספר הרוכבים על המסלול  3.2.251

 באותו רגע. 

 

ובמרוץ הטמפו, רוכב שאינו מסוגל לחזור למסלול במהלך הק"מ האחרון, במרוץ הנקודות 

 בע בהתחשב במספר הרוכבים שנותרו על המסלול באותו רגע.מיקומו בספרינט האחרון ייק

 

במקרה של תיקו בדירוג הסופי, המיקום בספרינט האחרון באירוע האחרון, מרוץ הנקודות, הוא  3.2.252

 שיכריע.

 

 נגד השעון ממהירותהקפה  17§ 

  

 הגדרה 

 חת עם זינוק ממהירות.הקפה נגד השעון ממהירות הוא מרוץ נגד השעון למשך הקפה א 3.2.253
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 התנהלות המרוץ 

 הרוכבים ינזקו על פי סדר שייקבע על ידי השופטים. 3.2.254

 

הרוכב ייכנס למסלול מיד לאחר שייעקף על ידי הרוכב הקודם כאשר הוא מפעיל את מכשיר  3.2.255

 מדידת הזמנים.

 

ות וההקפה בה נמדד הזמן הוא המרחק שעל הרוכב לרכוב כולל החלק בו צובר הרוכב מהיר 3.2.256

 קבוע בהתאם לאורך המסלול:

 הקפות 3.5מטרים או פחות:           250מסלול באורך 

 הקפות 3.0מטרים:           285.714מסלול באורך 

 הקפות 2.5מטרים:             333.33מסלול באורך 

 הקפות 2.0מטרים או יותר:       400מסלול באורך 

 

 המטרים האחרונים. 200-של תיקו, הרוכבים ידורגו על פי הזמן שנמדד להם ב במקרה 3.2.257

 

 במקרה של תקלה, הרוכב יהיה זכאי לזנק בשנית. יותר רק זינוק אחד נוסף לכל רוכב. 3.2.258

 

 מרוץ טמפו )קצב( 18§ 

  

 הגדרה 

בו זוכים הרוכבים מרוץ טמפו הוא התמחות בה המיקומים הסופיים נקבעים לפי ניקוד  3.2.259

 בספרינטים ולפי הקפות שהרוכבים מרוויחים.

 

 ארגון התחרות 

(, חוקי מרוץ הנקודות יחולו גם במשתמעפרק זה )גם -למעט בנוגע לפרטים הספציפיים בתת 3.2.260

 במרוץ הטמפו.

 

צלצול ההקפות הראשונות יתקיים ספרינט בכל הקפה. לאחר סיום ההקפה הרביעית,  4לאחר  3.2.261

 פעמון יסמן את תחילת הקפות הספרינט.

 

 הרוכב הראשון בכל ספרינט יזכה בנקודה אחת, כולל בספרינט הסיום. 3.2.262
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 נקודות. 20-כל רוכב שעוקף בהקפה את הדבוקה המרכזית זוכה ב

 

 נקודות. 20כל רוכב שנעקף בהקפה על ידי הדבוקה המרכזית, יופחתו ממאזנו 

 

 התנהלות המרוץ 

לפני הזינוק, מחצית הרוכבים יועמדו לאורך מעקה הבטיחות, והמחצית השנייה בנתיב  3.2.263

 הספרינטרים.

 

הזינוק יהיה זינוק מתגלגל לאחר הקפה נייטרלית אחת בה הרוכבים ירכבו בדבוקה אחת  3.2.264

 במהירות מתונה.
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 במרוצי מסלול UCIדירוג   -שלישי פרק 

 הפרק לא תורגם 

  

 באופני מסלול UCI-סבב גביע העולם של ה -פרק רביעי 

 הפרק לא תורגם 
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 שיאי עולם  -פרק חמישי 

  

 אבחנות כלליות 

 יכיר אך ורק בשיאי עולם במרוצי מסלול בקטגוריות ובהתמחויות הבאות: UCI-ה 3.5.001

 

 זינוק ממהירות:

 

 מטרים. 500-מטרים ו 200כל הקטגוריות: 

 

 :זינוק מהמקום

 

ק"מ  4ק"מ,  4מטרים בלבד(, ק"מ,  250גברים: ספרינט קבוצתי )על מסלולים באורך 

 קבוצתי, רכיבת שעה

 

ק"מ,  3מטרים,  500מטרים בלבד(,  250נשים: ספרינט קבוצתי )על מסלולים באורך 

 ק"מ קבוצתי, רכיבת שעה 4

 

 4ק"מ,  3מ, מטרים בלבד(, ק" 250נוער בנים: ספרינט קבוצתי )על מסלולים באורך 

 ק"מ קבוצתי

 

 2מטרים,  500מטרים בלבד(,  250נוער בנות: ספרינט קבוצתי )על מסלולים באורך 

 ק"מ קבוצתי 4ק"מ, 

 

 .UCI-"שיא העולם" הוא קניינו של ה 3.5.002

 

הוא המחזיק הבלעדי של כל זכויות השיווק, הצילום והזכויות האחרות  UCI-ה

רשאי למסור את הזכויות  UCI-עולם או שיא אחר. ההנוגעות לכל ניסיון לקבוע שיא 

 האלה בכל תנאי שהוא יקבע.

 

 להכיר ולאשר שיא עולם.רשאי  UCI-רק ה 3.5.003
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תעד את השיאים האולימפיים העדכניים ויפרסם רשימה עדכנית שלהם י UCI-ה 3.5.004

 באופן קבוע.

 

חדים לקבוע שיאים מחוץ לתחרות, ניתן לקבוע שיאים בתחרויות או בניסיונות מיו 3.5.005

 הרלוונטיות. UCI-אשר יתקיימו גם הם בהתאם לתקנות ה

 

. אישור כזה כפוף UCI-כל ניסיון מיוחד לשבור שיא מחייב אישור מראש בכתב מה 

, כולל, אך לא מוגבל, לדרישות האנטי דופינג של UCI-לדרישות המוגדרות על ידי ה

 UCI Registered-מיוחד חייבים להיות כלולים ברוכבים המבצעים ניסיון . UCI-ה

Testing Pool לספק מידע מדויק ומעודכן לגבי המקום בו הם שוהים ,

(whereabouts ולהיות כפופים לבדיקות אנטי דופינג שייאספו וייבחנו בהתאם ,)

. אם רוכב אינו UCI-לתכנית הדרכון הביולוגי לספורטאי כפי שהיא מיושמת על ידי ה

או שאין לו דרכון ביולוגי, כל ההוצאות הכרוכות  Registered testing pool-כלול ב

 בבדיקת הרוכב יוטלו על הרוכב.

 

יתרה מכך, על ניסיון מיוחד לקבל אישור מראש בכתב מהאיגוד הלאומי של הרוכב.  

 לא יאוחר מחודשיים לפני הניסיון. UCI-על אישור זה להגיע ל

 

יא לא יתקיימו במקביל לאליפות העולם, למעט שיא ניסיונות מיוחדים לקביעת ש

 ברכיבת שעה. 

 

הציבור והעיתונות יוכלו להיות נוכחים לאורך כל ניסיון קביעת השיא. מספר הצופים  3.5.006

-והעיתונאים עשוי להיות מוגבל לצרכי ביצוע ספורטיבי, בכפוף לאישור מראש מה

UCI. 

 

 רוכב או הקבוצה ירכבו על המסלול לבדם.במהלך ניסיונות קביעת שיא ה 3.5.007

 

 בלבד. UCI-שיאים יישברו על מסלולים המאושרים על ידי ה 3.5.008

 

 ניתן לעשות שימוש רק באופניים העומדים בתקנות מרוצי מסלול.

 

 ייעשה שימוש במכונת הזנקה בכל ההתמחויות עם זינוק מהמקום, כולל רכיבת שעה. 
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השיא מתקיים במדינה אחרת מזו של האיגוד הלאומי של הרוכב,  אם ניסיון קביעת 3.5.009

שני האיגודים יגיעו להסכם אשר יבטיח שהניסיון יתקיים בתנאים הטובים ביותר 

 האפשריים, במיוחד בכל הנוגע לשיטור, מדידת זמנים, שיפוט ובדיקות סמים.

 

)כולל הוצאות הנסיעה  כל העלויות הכרוכות בניסיון קביעת שיא יוטלו על הרוכב 3.5.010

והלינה של השופטים הבינלאומיים, שופט בדיקות הסמים, בדיקות המעבדה והוצאות 

 (.UCI-נוספות של ה

 

החזר אם הניסיון מתקיים במדינה אחרת, האיגוד הלאומי של המדינה זכאי לקבל 

 בגין ההוצאות שהיה עליו לשאת בהן.

 

חד עם הרוכב, לשלם את ההוצאות האיגוד הלאומי של המארגן יישא באחריות, בי

 הכרוכות בניסיון.

 

 מדידת זמנים 

זמנים בניסיונות שבירת שיא יימדדו אלקטרונית בכל הקפה בדיוק של אלפית  3.5.011

 השנייה.

 

מדידת זמנים אלקטרונית במהלך ניסיון שבירת שיא ברכיבת שעה חייבת להיות  3.5.012

דידה זו תתבצע על ידי שני מודדי זמנים מגובה על ידי מדידת זמנים ידנית. מ

 מוסמכים על ידי האיגוד הלאומי של המדינה בה מתקיים הניסיון.

 

הזמנים הנמדדים ימולאו בגיליון מדידת הזמנים על ידי מודד הזמנים אשר יחתום על  3.5.013

 הגיליון.

 

 תיקוף 

קח על התחרות כחבר בינלאומי פי UCIשיא שנקבע בתחרות יאושר רק אם שופט  3.5.014

 .3.5.016צוות השופטים, וחתם על הדו"ח המתואר בסעיף 
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כל ניסיון קביעת שיא יאושר מראש בכתב על ידי האיגוד הלאומי של המדינה בה הוא  3.5.015

בינלאומי לפקח על ניסיון קביעת השיא. בניסיון  UCIמתבצע. האיגוד ימנה שופט 

 את השופט. ימנה UCI-קביעת שיא ברכיבת שעה, ה

 

 דו"ח 

ייכתב בהתאם למודל שיסופק דו"ח תמציתי המתאר את הנסיבות בהן השיא נקבע  3.5.016

הבינלאומי ועל ידי  UCI-. הדו"ח ייכתב וייחתם מיידית על ידי שופט הUCI-על ידי ה

 שופט אחד נוסף שנכח לפחות, ועל ידי הרוכב שקבע את השיא. 

 

 1ראה נספח 

 

-הבינלאומי ישלח את הדו"ח, בצירוף גיליון מדידת הזמנים המקוריים, ל UCI-שופט ה 3.5.017

UCI. 

 

 אנטי דופינג 

שיא עולם יאושר רק אם התקיימה הדרישה לפיה הרוכב עבר בדיקת סמים מיד  3.5.018

 ולאחר תום המרוץ. באירועים קבוצתיים, כל חברי הקבוצה שקבעה את השיא יעבר

 בדיקת סמים. 

 

 .UCI-ים תתבצע בהתאם לתקנות בדיקות הסמים של הבדיקת הסמ

 

 WADAהשיא יאושר רק על בסיס תעודה שתתקבל ממעבדה המאושרת על ידי 

המצביעה על כך שתוצאת הבדיקה לא הייתה חיובית )כלומר שלא נמצא חומר 

 אסור(.

 

 אישור 

 ת.אף שיא לא יאושר אלא אם הוא נקבע בהתאם לכל התקנות הרלוונטיו 3.5.019

 

 שיא שנשבר באותו יום לא יאושר. 3.5.020

 

שיאים שייקבעו במהלך תחרות גביע העולם, אליפות העולם והמשחקים האולימפיים  3.5.021

עשויים להיות מאושרים באמצעות עותק מוסמך של דף התוצאות הרשמי, חתום על 
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יתן להגיש . במקרה של מחלוקת, נUCI-שופט הטכני של הידי נשיא צוות השופטים וה

 , בכפוף לסעיפים הבאים.UCI-בקשה לאישור לוועד המנהל של ה

 

 . UCI-, שיא עולם יוכר רק אם יאושר על ידי ה3.5.021בלי לגרוע מסעיף  3.5.022

 

בקשה לאישור תוגש על ידי הרוכב שקבע את השיא או על ידי האיגוד הלאומי שלו.  3.5.023

לא יאוחר מחודש אחד מהתאריך  UCI-ה העל מנת שתידון, על הבקשה להגיע למט

 בו השיא נקבע.

 

יחשוב כי קיימות נסיבות התומכות באי מתן אישור, הוא יזמין את הרוכב  UCI-אם ה 3.5.024

או את נציגו להבהיר את הנסיבות הללו בטרם יקבל החלטה. אם דבר זה לא נעשה 

 .CAS-והשיא לא מאושר, הרוכב רשאי להגיש ערעור ל

 

ויפרסם רשימה עדכנית שלהם באופן  המאושרים יתעד את השיאים העולמיים UCI-ה 3.5.025

 קבוע.

 

 שיא ברכיבת שעה 

שיא העולם ברכיבת שעה הוא המרחק הגדול ביותר שנרכב בשעה אחת על אופניים  3.5.026

 של התקנון. 1.3.019-ו 1.3.010עד  1.3.006מסורתיים כמוגדר בסעיפים 

 

 יף בוטלהסע ביז 3.5.026

 

 ימים לפני תאריך ניסיון קביעת השיא. 15האופניים יימסרו לוועדת הציוד לאישור  3.5.027

 

 .3.6.084הרוכב מזנק מקו הרדיפה כמוגדר בסעיף  3.5.028

 

על ההקפה האחרונה )או ההקפה בה , באמצעות צלצול פעמון, הזמנים יכריזמודד  3.5.029

כוב הוא פחות מהזמן הממוצע בו השלים תגמר השעה(, כאשר הזמן שנותר לר

 הרוכב הקפה אחת של המסלול. 

 

הניסיון ייגמר כאשר הרוכב יחצה את קו הרדיפה ממנו הוא זינק. הסיום יוכרז  3.5.030

 באמצעות שתי יריות אקדח.
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 המרחק שנרכב במשך שעה אחת יחושב באופן הבא: 3.5.031

 

 

 כאשר

D כב בשעה אחת= המרחק שנר 

LPi אורך המסלול = 

TC מספר ההקפות שהושלם לפני ההקפה האחרונה = 

DiC המרחק הנוסף = 

TTC זמן ההקפה המלאה האחרונה = 

TTR הזמן שנותר לרכוב בתחילת ההקפה האחרונה = 

 

המרחק שנרכב יעוגל למטה למטר הקרוב ביותר. שיא העולם לא יישב בפחות ממטר  3.5.032

 אחד.

 

אם, בין תום השעה לבין סיום ההקפה האחרונה, קורית תקלה המונעת מהרוכב  3.5.033

 להשלים את ההקפה, המרחק הנוסף יחושב בהתאם לזמן ההקפה הקודמת.

 

 ביצוע השעה הטוב ביותר מאחורי אופנוע 

ביצוע השעה הטוב ביותר מאחורי אופנוע הוא המרחק הגדול ביותר שנרכב בשעה  3.5.034

 . 1.3.010עד  1.3.006ופניים בהתאם לסעיפים אחת על א

 

ועל הלבוש  3.6.051עד  3.6.029על האופנוע לעמוד בתנאים המוגדרים בסעיפים 

. בשום מקרה לא 3.6.063בתנאים המוגדרים בסעיף  דשל מכתיב הקצב הרכוב לעמו

 יורכב גליל מאחורי הגלגל האחורי.

 

יום לפני ניסיון קביעת  15ישור לפחות האופניים והאופנוע יימסרו לוועדת הציוד לא

 הביצוע הטוב ביותר.

 

 הנוגעים לתקנות שיא ברכיבת שעה יחולו. 3.5.033עד  3.5.028סעיפים  3.5.035
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פרק 

  -שישי 

 ציוד ותשתית

 מכונות הזנקה 1§ 

שניות  5-במכונת הזנקה ייבנו באופן שהן יהיו קלות לתפעול, וניתנות להסרה משטח המסלול  3.6.001

ל את אישורו של השופט הטכני או נשיא צוות בלכל היותר. הן צריכות להיבדק על ידי ולק

 השופטים.

 

מכונת ההזנקה האופניים יוחזקו בתנוחה אנכית, ללא קשר לשיפוע של המסלול. לשם כך,  3.6.002

 תורכב על גבי רגליים מתכווננות.

 

 מעצור שתופס את הקצה של החישוק של הגלגל האחורי.האופניים יוחזקו בחוזקה על ידי  3.6.003

 

 גובה המעצור ורוחבו יהיו מתכווננים כך שהוא יוכל לעצור חישוקים ברוחב שונה.  3.6.004

 

 המעצור ישחרר את הגלגל האחורי ברגע הזינוק, כך שהמתחרה יזנק בדיוק באותו רגע. 3.6.005

 

על ידי מערכת אלקטרונית אשר תפעיל בו זמנית את המעצור של מכונת ההזנקה ישוחרר  3.6.006

 מערכת מדידת הזמנים.

 

 אופנועים לרכיבה מאחורי אופנוע 2§ 

 .3.6.028אופנועים המשמשים לאימונים יעמדו בתקנות האיור בסעיף  3.6.007

כל המידות באיור יימדדו ממרכז הציר של הגלגל האחורי, או מנקודה קבועה על השלדה 

 הניתן למרכז הציר של הגלגל האחורי, ומהקרקע. הקרובה ככל

 

 , והם יופעלו על ידי נהג אחד.האופנועים יהיו אופנועי יחיד, ללא ציון היצרן והמודל 3.6.008

 

 המנוע והשלדה יהיו תואמים בדיוק לסטנדרטים של המודל המקורי כפי שהוגדר על ידי היצרן. 3.6.009

 

 מנוע 

 סמ"ק. 1,000-ל 500בין  נפח המנוע יהיה 3.6.010

 

 הם אסורים. Flat Tweenהמנועים יהיו בעלי צילינדר אחד או שניים, מהסוג האנכי. מנועי  3.6.011
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 שלדה 

מ"מ לכל היותר. בולם  350האופנוע יהיה מסוג הזמין לרכישה מסחרית. רוחב השלדה יהיה  3.6.012

 30באותו קוטר של צינורות השלדה, כלומר הזעזועים האחורי יוסר ויוחלף על ידי צינור עגול 

 מ"מ.

 

 אוכף 

מ"מ. תנוחתו של  350מ"מ ובאורך  300האוכף, מסוג הזמין לרכישה מסחרית, יהיה ברוחב  3.6.013

מכתיב הקצב תהיה מה שמכונה "עמידה", והאוכף יהיה נטוי כלפי מטה )בחלקו הקדמי(. אין 

בד וכו' אשר עשויים להעניק הגנה נוספת אסורים  לבצע כל שינוי באוכף, הוספת ריפוד, עור,

מ"מ מקדימה ביחס  250-מ"מ מהקרקע ו 800בתכלית. הקצה הקדמי החיצוני של האוכף ימוקם 

מ"מ  1030לניצב העובר דרך הציר של הגלגל האחורי. הקצה האחורי של האוכף ימוקם 

 מהקרקע ויישק לניצב העובר דרך הציר של הגלגל האחורי. 

 

 ליםגלג 

מ"מ.  650הגלגלים יורכבו מחישוקי מתכת ושפיצים מסחריים. הם יהיו בקוטר מקסימאלי של  3.6.014

 .x 19  400או  350, גלגל אחורי 350x19צמיגים: גלגל קדמי 

 

 מעצור אמין יותקן על הגלגל הקדמי. המעצור על הגלגל האחורי ישמש רק להאטת האופנוע. 3.6.015

 

 כידון 

מ"מ לכל היותר )הרוחב יימדד  700כידון יהיה עשוי מחתיכה אחת. רוחבו בחלק האחורי יהיה ה 3.6.016

 בקצה החיצוני של נקודות האחיזה(. 

 

מ"מ. הגובה  1500-ל 1000פה יהיה בין צשתי נקודות האחיזה יהיו באותו גובה. הגובה מהר 3.6.017

 עשוי להיות מתכוונן בתוך הטווח הזה.

 

של נקודות האחיזה על הכידון יעברו דרך אותו ניצב העולה מהקרקע דרך  יםהאחורי וותהקצ 3.6.018

 מ"מ מהציר של הגלגל האחורי. 250הנקודה הקדמית ביותר של האוכף, כלומר 
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אף ידית או מכווין לא יחרגו, בטווח האופרטיבי שלהן, מעבר לנקודה האחורית ביותר של נקודות  3.6.019

זה אסורים יידיות או ווים או תוספות אחרות המורכבות על נקודות האח האחיזה. מכשירי עור,

 בתכלית.

 

כל מכתיב קצב יאחז את הכידון בשתי ידיו. נהיגה עם יד אחת תותר רק לצורך כיוונון המנוע או  3.6.020

 במקרה של סכנה.

 

 הדומי רגליים 

שמאל. כל הדום רגליים יורכב מ"סוליה"  הדומי רגליים יקובעו לצינורות השלדה מצד ימין ומצד 3.6.021

 ."תא" לבהונותומ

 

מ"מ בסך  240מ"מ ובאורך  120ה"סוליה" של הדום הרגליים תורכב מפלטה שטוחה ברוחב  3.6.022

-חלק הקדמי ומ במ" 80 גובה ה"תא" יהיההכל. החלק האחורי שלה יעוגל לצורה של חצי עיגול. 

 ליה.רותך לסויא הוחלק האחורי. מ במ" 200

 

מרכז הדום הרגליים ימוקם על אותו ניצב העולה מהקרקע דרך הנקודה הקדמית ביותר של  3.6.023

מ"מ  240האוכף והאחורית ביותר של הכידון. החלק הקדמי של ההדום יקובע בגובה של 

 מהקרקע. 

 

היה זהה עבור החלק האחורי יהיה מתכוונן. עם זאת, הגובה של שני ההדומים יכוון כך שהוא י 3.6.024

 כל האופנועים שנעשה בהם שימוש בתחרות.

 

 מ"מ לכל היותר. 650הרוחב הכללי בין הקצוות החיצוניים של שני הדומי הרגליים יהיה  3.6.025

 

 גליל 

מ"מ לכל היותר. רוחב הגליל  35על כל אופנוע יורכב מאחורי הגלגל האחורי גליל שקוטר צינורו  3.6.026

 מ"מ מהקרקע. 335מצע הציר של הגליל יהיה בגובה מ"מ. א 600יהיה 

מ"מ  35באמצעות מוטות פלדה שטוחים. המוטות יהיו ברוחב הגליל יותקן מאחורי השלדה  3.6.027

מ"מ יחזיקו את הגליל  6מ"מ ובעובי  35שני מרחיקים עשויי פלדה ברוחב  מ"מ. 6ובעובי 

מ"מ,  50הגליל יהיה מתכוונן בקפיצות של במיקום הנכון. המרחק בין הציר של הגלגל האחורי ו

 מ"מ. 800-מ"מ ל 600בין 
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3.6.028 

 

 אופניים ממונעים 3§ 

מכיוון שהאופניים הממונעים אמורים להחליף הכתבת קצב אנושית, ההגנה שהם מספקים  3.6.029

 זו של אופניים רגילים.תהיה מבחינה עקרונית כמו מהתנגדות האוויר 

 

אף חלק של האופניים הממונעים לא יצופה בעור, גומי, לבד או חומרים אחרים העשויים לשמש  3.6.030

 מלאכותי. )שובר רוח(  כמגן רוח

 

 האופניים הממונעים יעמדו בקפדנות בכל התנאים המוגדרים להלן. 3.6.031

 



 
 

70 

 

 

 מנוע 

ל היותר, אשר ישמש רק על מנת לסייע סמ"ק לכ 100על האופניים הממונעים יותקן מנוע בנפח  3.6.032

 למכתיב הקצב לדווש.

 

 ( אסור. גלגל שיניים קדמי קבוע הנו חובה.free wheelהשימוש בפריילוף ) 3.6.033

 

 שלדה 

 האופניים הממונעים יהיו אופני יחיד עם אוכף אחד. 3.6.034

 

נורות הדומים בכל מובן לאלה מהם האופניים הממונעים, כולל המזלג הקדמי, יהיו עשויים מצי 3.6.035

 מורכבים אופניים רגילים.

 

מ"מ )המרחק יימדד  580-מ"מ ל 560גובה השלדה עם שיפוע דומה לזה של אופניים יהיה בין  3.6.036

 .בין הציר המרכזי לציר של הצינור העליון(

 

 מ"מ. 290-מ"מ ל 230גובה הציר המרכזי מהקרקע יהיה בין  3.6.037

 

 מ"מ. 380-רוחב הקרנק כולל הפדלים יהיה לא יותר מ 3.6.038

 

 אוכף 

מ"מ,  300-האוכף יהיה אוכף מרוצים עשוי עור הזמין לרכישה מסחרית. אורכו יהיה לא יותר מ 3.6.039

 מ"מ. האוכף יבלוט למרחק שווה משני צידי השלדה.  180-ל 150ורוחבו יהיה בין 

 

וספת ריפוד, עור, בד וכו' אשר עשויים לספר הגנה נוספת אסורים ה אין לבצע כל שינוי באוכף. 3.6.040

 בתכלית.

 

 הקצה הקדמי ביותר של החלק העליון של האוכף ימוקם:  3.6.041

 מטרים ויותר 200ההיגוי )הד סט( במסלולים של ציר בורג שמעל מ"מ מה 450 .א

 ריםמט 200-מ"מ מהבורג שמעל ציר ההיגוי )הד סט( במסלולים הקצרים מ 400 .ב

 

 מ"מ. 870גובה החלק האחורי של הכידון מהקרקע יהיה מינימום  3.6.042
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 כידון 

מ"מ לכל היותר )המרחק יימדד מהקצוות  50הכידון יהיה עשוי חתיכה אחת ורוחבו יהיה  3.6.043

 החיצוניים של נקודות האחיזה(.

 

י )הד סט(, כאשר מיקומו של מ"מ מתחת לגובה הבורג שמעל לציר ההיגו 30הכידון ימוקם  3.6.044

מ"מ מהקרקע  870מ"מ מהקרקע. נקודות האחיזה יהיו לפיכך בגובה  900הבורג יהיה בגובה 

 )המרחק יימדד בחלק העליון שלהן(.

 

מ"מ מהקרקע )המרחק  920מטרים, גובה נקודות האחיזה יהיה  200-במסלולים הקצרים מ

 יימדד בחלק העליון שלהן(.

 

מ"מ מאחורי הבורג שמעל ציר ההיגוי  200-אחורית ביותר של הכידון תהיה לא יותר מהנקודה ה 3.6.045

)הד סט(. קצות הצינורות ייסתמו, וניתן לכסות את נקודות האחיזה בסרט מבודד. חל איסור על 

 נקודות אחיזה עשויות גומי. 

 

 גלגלים 

 מ"מ. 55ורכב עליהם צמיג ברוחב מ"מ, וי 650קוטרם יהיה מתכת.  ימחישוק ויורכב יםהגלגל 3.6.046

 

 מ"מ. 42מ"מ, ויורכב עליו צמיג ברוחב  700הגלגל האחורי יהיה בקוטר  3.6.047

 

 מיכל דלק 

, ושמן מ"מ, אשר יכיל תערובת דלק 265מ"מ ואורכו  180מיכל הדלק, בצורת צילינדר שקוטרו  3.6.048

 ההיגוי. Pinעל יורכב 

  

 מגן בוץ 

 ץ יהיה עשוי פלדה. מגן הבו 3.6.049

 

מ"מ לכל היותר. הוא יהיה עשוי חתיכה אחת וייצור מגן משני  70רוחב מגן הבוץ האחורי יהיה  3.6.050

הצדדים. הנקודה הקדמית ביותר שלו תקובע לצינורות השלדה, והנקודה האחורית ביותר שלו 

על ציר ההיגוי לבין מ"מ. המרחק בין הבורג שמ 140תקובע לציר הגלגל האחורי. גובהו יהיה 

מ"מ. המרחק בין הקצה האחורי של האוכף  1250הנקודה האחורית ביותר של מגן הבוץ יהיה 

 מ"מ לפחות.   500לביו הניצב העולה מהקרקע ועובר בקצה האחורי של מגן הבוץ יהיה לפיכך 
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3.6.051 

 

 על אופנוע לבוש מכתיבי הקצב 4§ 

 קצב ילבשו מעיל עור במידות הבאות: מכתיבי 3.6.052

 ס"מ 67אורך החלק האחורי לא כולל הצווארון           -

 ס"מ 45רוחב החלק האחורי בגובה השרוולים            -

 ס"מ 35רוחב החלק הקדמי בגובה השרוולים             -

 ס"מ 120היקף החזה כפי שנמדד מתחת לזרועות        -

 ס"מ 120                     היקף בתחתית המעיל           -

 ס"מ 60אורך המעיל מתפר הכתף למרפק                 -

 ס"מ 40ראשי         -היקף השרוול מסביב לשריר הדו -

 ס"מ 28היקף השרוול מסביב לפרק כף היד                -

 ס"מ 44היקף הצווארון                                           -

 ס"מ 3.5                                       גובה הצווארון     -

 

הצווארון ייסגר באמצעות שני ווים. הרוכסן של המעיל יהיה בחלק האחורי וייסגר מלמטה  3.6.053

 למעלה.

 

 אין לפתוח את המעיל במהלך מרוץ או לבצע בו כל שינוי שמטרתו לתת יתרון לרוכב מסוים. 3.6.054
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 בשו מכנסיים, ללא חותלות, במידות הבאות:מכתיבי קצב יל 3.6.055

 ס"מ 94אורך הרגל בחלק החיצוני          -

 ס"מ 68אורך הרגל בחלק הפנימי           -

 ס"מ 102היקף המותן                           -

 ס"מ 114היקף האגן מסביב לעכוז          -

 ס"מ 72היקף הירך                            -

 ס"מ 48                היקף מעל לברך    -

 ס"מ 36היקף מתחת לברך                 -

 ס"מ 40היקף השוק                           -

 ס"מ 30היקף הכרסול                        -

 

ס"מ, ובחלקה האחורי מופנה כלפי מטה יהיה זנב  22למכנסי העור תהיה גם חגורת בד ברוחב  3.6.056

 ס"מ. 9חב ס"מ וברו 48גומי באורך 

 

ס"מ מהכרסול. פתחים  40למכנסיים לא יהיו פתחים למעט בחלק החיצוני של כל רגל, לאורך  3.6.057

 אלה יאובטחו על ידי רוכסן הנסגר מלמעלה למטה.

 

 המכנסיים יוחזקו על ידי רצועות ויאובטחו מאחור על ידי טבעות גומי.  3.6.058

 

י קצב ילבשו רק חולצה צמודה ודקה ומכנסי רכיבה. המעיל מתחת לחליפות עור אלה, מכתיב 3.6.059

צריך להיסגר מבלי למתוח את התפרים או הרוכסן. החולצה תהיה בעלת עובי אחיד ואסור לה 

 לכלול ריפוד. לא יהיו פתחים בחולצות או בגדים תחתונים.

 

 הן יוחזקו על ידי ביריות. מכתיבי קצב ילבשו רק זוג גרביים אחד.  3.6.060

 

 רק מגפי עור סגורים לחלוטין בגודל נורמלי יותרו. 3.6.061

 

קסדה קשיחה תיחבש בכל זמן של אימון או מרוץ. אין להסיר את הקסדה או להתיר את  3.6.062

 3רצועותיה במהלך המרוץ. כיסויי אזניים המחוברים לקסדה לא יבלטו יותר מאשר ס"מ אחד על 

 ס"מ.
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 אופניים ממונעיםלבוש מכתיבי הקצב על  5§ 

 כל מכתיבי הקצב ילבשו את אותו ביגוד: 3.6.063

 חולצה קלה עם שרוול קצר .א

חולצת רכיבה עם כיסים. תותר חולצה עם שרוולים ארוכים. השופטים רשאים לאשר  .ב

 לבישת חולצת רכיבה נוספת.

 מכנסי רכיבה )צמודים, שחורים המגיעים עד אמצע הירך( .ג

נות "נעלי רכיבה" וגרביים שחורות לגמרי או לבנות נעליים שחורות מיוחדות המכו .ד

 לגמרי.

מעבר לפרק כף  תאך לא כפפות המגיעו  זוג כפפות רכיבה או כפפות אחרות ללא מילוי .ה

 .היד

)מהסוג אותו לובשים במרוצי סוסים(. הכובע לא יכלול כיסויי אזניים או רצועות  כובע .ו

 ותי.עור, לבד או בד אשר עשויות לשמש כמגן רוח מלאכ

 

 דרישות טכניות ואישור וולדרומים 

 וולודרומים 6§ 

-ייערכו רק בוולודרומים המאושרים על ידי ה UCI-אירועי אופני מסלול בלוח האירועים של ה 3.6.064

UCIכיוצא דופן לכלל זה, ה .-UCI  ,רשאי לכלול בלוח מרוצים המתקיימים בוולודרומים אחרים

 הבטיחות. בתנאי שהם עומדים בכל דרישות

אירועי אופני מסלול בלוח האירועים הלאומי יכולים להתקיים במסלולים המאושרים על ידי 

 .UCI-האיגוד הלאומי או על ידי ה

 

 אלא אם הם עומדים בתנאים הבאים. UCI-וולודרומים לא יאושרו בדרך כלל על ידי ה 3.6.065

 

רכיבים את מבנה המסלול יעמדו בדרישות היציבות וההתנגדות של החומרים והקיבועים המ 3.6.066

החוקיות הנוגעות לבטיחות ולבנייה במדינה בה הוא נבנה ויקחו בחשבון את התנאים 

 הגיאולוגיים והאקלימיים הספציפיים.

יחד עם עמידה כללית של הבנייה וחומרי הבנייה בדרישות ובסטנדרטים אלמנטים אלה, 

הבלעדית של הבעלים, הקבלן, האדריכל, המהנדס  הטכניים והמינהל התקין, נותרים באחריות

-המייעץ, המפעיל, המשתמש, המארגן או אחרים, בהתאם לחקיקה או התקנות המקומיות. ה

UCI .פטור מכל אחריות בהיבט זה 

אינו מבוסס על המאפיינים הטכניים והמבניים שלו, אלא רק  UCI-אישור של וולודרום על ידי ה

אינו אחראי לכל  UCI-ה וניים שלו בתקנות פרק זה במועד הבדיקה.על עמידת המאפיינים החיצ
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פגם או ליקוי המצוי בתחום שמעבר למהותה של בדיקה זו, או כאלה שנוצרים או שמתגלים 

 לאחר הבדיקות שאישור הוולודרום מבוסס עליהן.  

 

 גיאומטריית המסלול 

 צורה 

 לים המחוברים על ידי שני קווים מקבילים וישרים.הקצה הפנימי של המסלול יורכב משני עיקו 3.6.067

 כך שהמעבר הוא הדרגתי. נהתוכנתהכניסה לפניות והיציאה מהן 

השיפוע של המסלול ייקבע תוך התחשבות ברדיוס של העיקולים והמהירות המירבית 

 שהרוכבים מגיעים אליה בהתמחויות השונות.

 

 אורך 

 מטרים )כולל(. 500-ל 133אורך המסלול יהיה בין  3.6.068

אורך המסלול יהיה כזה שמספר שלם של הקפות או חצאי הקפות יתן מרחק של ק"מ אחד 

 ס"מ. 5בדיוק, בטווח של 

מטרים. לצורך פיתוח ענף  250באליפויות העולם והמשחקים האולימפיים אורך המסלול יהיה 

 מצאים כבר בשימוש.רשאי להעניק פטור מדרישה זו לוולודרומים הנ UCI-אופני המסלול, ה

 

ס"מ מעל הקצה הפנימי של המסלול )הקצה העליון של הרצועה  20אורך המסלול יימדד  3.6.069

 הכחולה(.

 

 רוחב 

מטרים  7יהיו ברוחב  2-ו 1רוחב המסלול יהיה אחיד לכל אורכו. מסלולים מאושרים בקטגוריות  3.6.070

 מטרים. 5-ורציונאלי לאורכם, ולא פחות מלפחות. מסלולים אחרים צריכים להיות ברוחב פרופ

 

 רצועה כחולה 

אזור הניתן לרכיבה, בצבע "כחול שמיים", המכונה "הרצועה הכחולה", יותקן לאורך הקצה  3.6.071

מרוחב המסלול, והמשטח שלה יהיה  10%הפנימי של המסלול. רוחב הרצועה הזו יהיה לפחות 

 תוב או פרסום בשטח זה אסור.בעל מאפיינים זהים לאלה של המסלול. כי

 

למעט רוכבים כשהם על האופניים, אף אדם או חפץ לא יימצא על הרצועה הכחולה כאשר רוכב 

 אחד או יותר נמצאים על המסלול.

 



 
 

76 

 

 

 אזור בטיחות 

הכולל של אזור הרוחב מיד בחלקה הפנימי של הרצועה הכחולה יותקן ויסומן אזור בטיחות.  3.6.072

 2.5-מטרים או יותר, ו 250מטרים לפחות במסלולים באורך  4ה הכחולה יהיה הבטיחות והרצוע

 מטרים. 250-מטרים לפחות במסלולים הקצרים מ

 

למעט השופטים, רוכבים כשהם על האופניים או אנשים אחרים המורשים על ידי נשיא צוות 

כאשר ישנו רוכב השופטים, אף רוכב או חפץ )כולל מכונות הזנקה(, לא יימצא באזור הבטיחות 

 על המסלול.

 

3.6.072 

 ביז

ס"מ, תוצב בקצה הפנימי של אזור  120באופן שישמור על בטיחות הרוכבים, בגובה גדר הבנויה 

 הבטיחות, למעט אם מתקיימות הנסיבות הבאות:

אין הפרשי גובה או שיפועים פתאומיים בין אזור הבטיחות לבין מרכז המסלול או בתוך  .1

 מרכז המסלול.

מטרים מהרצועה הכחולה, לא יימצא כל אדם או חפץ  10זור הבטיחות ובטווח של בא .2

 3.6.072בהתאם לסעיף 

 הגדר תהיה שקופה ובשום מצב לא ייתלו עליה פרסומות.

ממרכז המסלול, אמצעי בטיחות נוספים מטרים  1.5-יותר מהמסלול גבוה בבמקומות בהם 

 מנוע פציעות של ספורטאים. שערים בגדר יותקנויותקנו, כגון רשתות, פנלים וכדומה על מנת ל

עם בריחים פשוטים ואמינים. עליהם להיות סגורים בכל זמן שבו מתקיימים אימונים או מרוצים 

 על המסלול. 

 

 פרופיל 

בכל נקודה על המסלול, חתך הרוחב של פני השטח של המסלול יהיה קו ישר. בעיקולים,  3.6.073

 המסלול לרצועה הכחולה יהיה מעוקל.המעבר מהקצה הפנימי של 

 

3.6.073 

 ביז

חייב להיות פנוי מכל  לפחות מטרים 3בגובה בכל נקודה על פני המסלול ואזור הבטיחות, ניצב 

 מכשול. 

 משטח 

הסובלנות לחריגה   המשטח של המסלול יהיה לגמרי שטוח, אחיד ולא עשוי מחומר שורט. 3.6.074

מטרים. הציפוי יהיה אחיד בכל  2ס"מ לאורך  5-א יותר ממהדרישה למשטח שטוח תהיה ל

המובנים לכל אורך ורוחב המסלול. ציפוי המיועד לשפר את איכויות הגלגול של חלק אחד בלבד 

 של המסלול אינו מותר.
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 .י הסימון על המסלולושל קווברורה צבע המשטח של המסלול יהיה כזה שיאפשר ראות טובה  3.6.075

 

 סימונים 

 בעצ

כל קו, פרסומת או סימון אחר על המסלול ייושם בצבע או מוצר מונע החלקה ושאינו משנה את  3.7.076

 איכויות האחיזה, החיכוך או האחידות של המשטח. 

 

 יםס"מ מקו הנשאר 50בתוך רצועה שגבולותיה בין  יםפרסום על המסלול ימוקם מעל קו הנשאר 3.7.077

)הקצה החיצוני של המסלול(. אין למקם פרסום בטווח של מטר ס"מ ממעקה הבטיחות  50לבין 

מטרים מקו הסיום, מרחק  3מטרים, או בטווח של  200-אחד מכל צד של קוי הרדיפה, קו ה

 הנמדד מהקצה החיצוני של הרצועה הלבנה.

 

הקווים ס"מ.  5יהיו בעלי רוחב קבוע של  3.6.081עד  3.6.079קווי האורך המתוארים בסעיפים  3.6.078

 ס"מ. 4הניצבים )קווי הרוחב( יהיו בעלי רוחב קבוע של 

 

 סימוני אורך: 

 קו המדידה 

המכונה "קו המדידה", יצויר במרחק קו, בצבע שחור על רקע בהיר או בצבע לבן על רקע כהה,  3.6.079

מטרים ויסומן בכל חמישה מטרים.  10ס"מ מהקצה הפנימי של המסלול, ימוספר בכל  20של 

 מדידה של קו המדידה תימדד מהקצה הפנימי של הקו.ה

 

 קו הספרינטרים 

 ס"מ מהקצה הפנימי של המסלול.  85קו אדום, המכונה "קו הספרינטרים", יסומן במרחק של  3.6.080

 המרחק יימדד מהקצה הפנימי של הקו האדום.

 

 קו הנשארים 

 2.45של שליש מרוחבו הכולל של המסלול, או קו כחול, המכונה "קו הנשארים", יצויר במרחק  3.6.081

 מטרים )הגדול מביניהם(, מהקצה הפנימי של המסלול.

 

 המרחק יימדד מהקצה הפנימי של הקו הכחול.
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 קווים ניצבים )רוחביים( 

 קו סיום 

קו הסיום ימוקם לקראת סופה של אחת הישורות אך במרחק של כמה מטרים לפחות מהכניסה  3.6.082

 וסמוך ליציע המרכזי. לעיקול,

 

 ס"מ. 72ס"מ באמצע של רצועה לבנה ברוחב  4הוא יסומן על ידי קו רוחבי שחור ברוחב 

 

של גדר השטוח הסימון של קו הסיום על המסלול יימשך עד לקצה העליון של המשטח 

 הבטיחות.

  

 מטרים 200קו  

. מקו זה יימדדו הזמנים בתחרויות מטרים לפני קו הסיום 200קו לבן יצויר לרוחב המסלול  3.6.083

 הספרינט.

 

 קווי רדיפה 

שני קווים אדומים באורך של מחצית מרוחב המסלול, יצוירו לרוחב, מיושרים בדיוק זה מול זה,  3.6.084

 בדיוק באמצעה של כל ישורת על מנת לסמן את קווי הסיום באירועי רדיפה.

 

 ציוד 

 מנהרת גישה 

, הממוקם בחלקו הפנימי של אזור הבטיחות, חייב להיות נגיש על ידי מנהרה מרכז המסלול 3.6.085

 אחת לפחות.

 

 אזור הרוכבים 

ואזורי חימום לרוכבים. כמו כן יהיו לאזורי הלבשה בתוך מרכז המסלול, אזורים מסוימים ייועדו  3.6.086

 אזורי המתנה סמוך לקווי הרדיפה ולקו הסיום. 

 

 גידור 

החיצוני של המסלול יוקף בגדר בטיחות להגנה על הרוכבים והצופים. עליה להיות יציבה  הקצה 3.6.087

ס"מ. על חלקה הפנימי להיות חלק ושלם בגובה  90ומותקנת בחוזקה, בגובה כולל של לפחות 

 ס"מ לפחות מעל המסלול. לא יהיו לה חלקים בולטים. 65של 
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מטרים או יותר מתחת לגובה הקצה  1.5במקומות בהם האזור במחוץ למסלול הוא בגובה  

החיצוני של משטח המסלול, אמצעי הגנה נוספים )רשתות, פנלים וכדומה( יותקנו על מנת 

 להפחית את הסיכון לפציעה במקרה בו הרוכבים עוזבים בטעות את המסלול.

 

 ביחס לצבע המסלול.צבע הגדר החיצונית יהיה מנוגד באופן ברור 

 

יצונית ייפתחו כלפי חוץ בלבד, ויותקנו עליהם בריחים פשוטים ואמינים. שערים לאורך הגדר הח

 הם יהיו סגורים בכל זמן בו מתקיימים אימונים או מרוצים על המסלול.

 

 שונות 

מונה הקפות הנראה בבירור על ידי הרוכבים והצופים, ופעמון שצלצולו נשמע בבירור בכל אזור  3.6.088

 ום.המסלול, יוצבו ליד קו הסי

 

באירועי רדיפה, מוני הקפות ופעמונים ימוקמו משני צידי המסלול סמוך לקווי הרדיפה בהתאם 

 .3.2.066לסעיף 

 

)זמנים מערכת מדידת זמנים הכוללת מכונות הזנקה, רצועות מגע ותצוגה אלקטרונית יסופקו  3.6.089

פיניש לסייע בשיפוט -ופיניש או וידא-עד אלפית השנייה, הקפות, נקודות וכו'(, מערכת פוטו

 הסיומים, ומערכת כריזה כללית הניתנת לשמיעה בבירור בכל מתחם הוולודרום.

 

רצועות מגע חייביות להיות מונחות לכל רוחב המסלול, או שיותקן גלאי זמן מאושר כמו קרני 

 אור.

 

 תאורה 

 תסופק תאורה מתאימה העומדת בתנאי הבטיחות החלים באותה מדינה. 3.6.090

 

מערכת התאורה תכלול מערכת תאורת חירום הפועלת במנותק מזרם החשמל המרכזי, 

, ולהיכנס לפעולה דקות 5( למשך LUXלוקס ) 100המסוגלת לספק תאורה בעוצמה של לפחות 

 מיד עם נפילת מערכת החשמל הרגילה.

 

במהלך  (.LUXלוקס לפחות ) 300במהלך אימונים ללא צופים, תאורה אנכית תהיה בעוצמה של 

לוקס לפחות תדרש באליפויות עולם והמשחקים האולימפיים  1400תחרויות, עוצמה של 
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לוקס  500, ולפחות 2לוקס לפחות בוולודרומים בקטגוריה  1000(, 1)וולודרומים בקטגוריה 

 .4-ו 3בוולודרומים בקטגוריות 

 

 מתחמים ומתקנים לשופטים 

 במה לשופטי סיום  

  בקו ישר עם קו הסיום.שופט הסיום, אשר תמוקם בחלק המרכזי של המסלול תסופק במה ל 3.6.091

 

 מתחם לצוות השופטים 

 יסופק מתחם בגודל מספק לצוות השופטים במרכז המסלול סמוך לקו הסיום. 3.6.092

 

 Referee-מתחם ל 

זור שקט מחוץ למסלול. היא צריכה להיות ממוקמת בא Judge referee-יש לספק עמדה ל 3.6.093

ומבודד ממנו ניתן לראות את כלל המסלול ללא הפרעה, לדוגמה בחלקו העליון של היציע מעל 

לבין השופטים  Judge referee-קו הסיום. במהלך תחרויות, יש לספק מכשיר קשר בין ה

 האחרים, כולל נשיא צוות השופטים והמזניק.

 

בנוסף גם מערכת לצילום וידאו עם  Judge Referee-יש לספק ל 2-ו 1בוולודרומים בקטגוריה 

 הילוך איטי וחוזר, אשר מאפשרת בחינה של כל הצילומים מהמרוץ.

 במה מרכזית למזניק 

3.6.093 

 ביז

באמצע החלק המרכזי של המסלול, בקו ישר עם שני קווי הרדיפה, תוצב במת המזניק. שטחה 

 מ"ר, והיא תהיה מורמת מגובה המסלול. 4עד  3יהיה 

 

 ר וולודרומיםאישו 

קטגוריות על בסיס האיכות הטכנית של  4-במועד האישור שלהם, וולודרומים ידורגו באחת מ 3.6.094

המסלול והמתקנים הנלווים לו. הקטגוריה קובעת את רמת התחרות אשר ניתן לארגן בוולודרום, 

 כמוגדר בטבלה הבאה:

 

 רמת אירועים גורם מאשר קטגוריה

1 UCI לית אליפות עולם עי

 ומשחקים אולימפיים

2 UCI גביע עולם 

 אליפות יבשת
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 אליפות עולם לנוער

3 UCI  אירועים בינלאומיים

 אחרים

 אירועים לאומיים איגוד לאומי 4
 

 

3.6.095 

 

יעמדו בקריטריונים הבאים )המחושבים לצורך רכיבה בטוחה  2-ו 1וולודרומים בקטגוריה 

 קמ"ש(: 110עד  85במהירות של 

 מ' 400 מ' 333.33 מ' 285.714 מ' 250 המסלולאורך 

 מ' 28-50 מ' 25-35 מ' 22-28 מ' 19-25 רדיוס הפניות

 מ' 7-10 מ' 7-9 מ' 7-8 מ' 7-8 רוחב
 

  

 קמ"ש לפחות. 75ירות של הוולודרומים אחרים יתוכנו כך שיאפשרו רכיבה בטוחה במ

 

 הלאומי של המדינה בה הוולודרום ממוקם. בקשות לאישור וולודרום יוגשו על ידי האיגוד 3.6.096

 

לפחות חודשיים לפני תאריך הבדיקה המתוכנן. היא תלווה בפירוט טכני  UCI-הבקשה תוגש ל 3.6.097

 .UCI-הסטנדרטי של הלפי המודל 

 

  רשאי לבקש מידע או מסמכים נוספים. UCI-ה

 

ות מומחה האחראי על ביצוע מדידת האיגוד הלאומי יארגן את הבדיקה של הוולודרום בנוכח 3.6.098

. במעמד זה, תבוצע רכיבת מבחן של מספר UCI-המרחקים בתקנון, תחת פיקוח של נציג ה

 רוכבים על המסלול. 

 

כל ההוצאות הכרוכות בבדיקת הוולודרום ישולמו על ידי מגיש הבקשה, כאשר האיגוד הלאומי 

 ערב יחד איתו לתשלום.

 

התאם לתנאים המפורטיים במסמך ההתחייבויות הפיננסיות ישולמו ב UCI-עלויות נציג ה

(Financial Obligations.אשר בתוקף ) 

 

וייחתם גם על ידי האחראי על מדידת המסלול  UCI-דו"ח בדיקה מפורט ייכתב על ידי נציג ה 3.6.099

 ונציג של האיגוד הלאומי.
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ביל לדחיית הבקשה לאישור, הוא יזמין את סובר כי יש היבטים מסוימים העלולים להו UCI-אם ה 3.6.100

הגורמים המבקשים לתת הסבר לגבי היבטים אלה בטרם תתקבל החלטה. במידה והדבר לא 

 .CAS-קורה, והבקשה לאישור נדחית, האיגוד הלאומי רשאי לפנות ל

 

ור כל חידוש או שינוי של המתקנים לאחר בדיקת הוולודרום יבטלו את תוקף האישור. איש 3.6.101

 .ואילך 3.6.097מחדש כפוף לנוהל המתואר בסעיף 

  



 
 

83 

 

 

 קבוצות אופני מסלול -פרק שביעי 

 הפרק לא תורגם 

 אירועיםלוח  - מיניפרק ש

 הפרק לא תורגם 

 מסטרס  -תשיעי פרק 

 לא תורגםהפרק  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


