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     26.6.2020  2 -מצר צעירים תחרות

 
 

 
      .צעירים יער מצר  XCCתחרות  ל שמחים להזמין אתכם ואיגוד האופניים מועדון נקודת מפגש

 
 

 .בלבדההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים 
 

. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומניםהתחרות 
על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני . המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות

למקרה , על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו. התחרות

 .פציעה או נזקשל 
  

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

 .להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים
 
 

במקרה של קטין נדרשת . כתנאי להשתתפות בתחרות ,כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור

 .   וכב וגם חתימת הורהגם חתימת הר
 קישור :נוסח כתב הויתור באתר האיגוד בקישור

 
 :רמה

 לאופני הרים בדירוג השנתי של איגוד האופניים 4התחרות ברמה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/06/כתב-ויתור-משולב-כביש-אופני-הרים-מסלול-BMX-פאמפ-טרק-נוסח-להדפסה-05-02-2020.pdf
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 לוח זמנים כללי
  שעה מיקום

 זינוקים  

 (13-14)ילדים א' + ילדים ב'  16:00 הקפות  6

 ( 15-16ילדים ספורט נערים )  16:01 הקפות 6

 (13-14) ילדות א' + ילדות ב' 16:02 הקפות 4

 אפרוחים א' + אפרוחים ב' 16:45 הקפות 3
(11-12) 

 (13-14) ספורט ילדים 16:45 הקפות 3

אפרוחיות א' + אפרוחיות ב'  16:45 הקפות 3

(11-12 ) 

 (9-10) ב' קטקטים א' + 17:15 הקפות  2

 (9-10קטקטיות א' + ב' )

 סגירה/ פתיחה  –מזכירות  18:00- 14:00 

התייצבות רוכבים לתדריך בקו  17:00/  16:30/  15:45 

 זינוק
 טקסים 18:00/  17:00 

 תדריכים רבע שעה לפני זינוק 

   

 סגירת הרשמה 21:00 24.6יום רביעי  

 

 :נקודת כינוס והגעה לתחרות
מטר שם יש פניה שמאלה למטעי האבוקדו ,  200כ צומת הכלניות ממשיכים לכיוון בקה אלגרביה

 ממשיכים כל הזמן ישר ונכנסים ליער מצר שילוט יהיה במקום
https://waze.com/ul/hsvbbscxxh  

 
 :נקודת רישום ומזכירות

  16:15 –סגירה 14:30 -פתיחת המזכירות ב

https://waze.com/ul/hsvbbscxxh
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ניתן . דקות לפני הזינוק 30יש להתייצב באוהל מזכירות התחרות להצגת כרטיס מתחרה וחתימה עד 

 .להציג את כרטיס המתחרה על מסך הטלפון

 .רוכב שלא חתם במזכירות לא יוכל להשתתף במרוץ
 

 :  המסלול

 
  ק"מ  1.6אורך ההקפה 

      מ'  200כ יש סטארט לופ 
 .(מטרים)70טיפוס מצטבר להקפה 

תאם ניתן ל 23.6חלקית מ המסלול מסומן  24.6אפשרות לבצע הכרת מסלול החל מיום רביעי ה יש 

 עם מנש 
 

 טבלת זינוקים
 

 משך קטיגוריות מקצה
מקסימום 

 הקפות
שעת 

 זינוק 

שעת 

פודיום 

 צפויה

1 

 'ות ב/לדיםי ●

 'ות א/ילדים ●

 (16-15) ות/ספורט נערים ●

●  

 17:00 16:00 6 'דק 35

2 

 'ב ות/אפרוחים ●

 'ות א/אפרוחים ●

 (14-13)ות /ספורט ילדים ●

 16:45 3 'דק 20

18:00 

3 

●    

 ' ב' + קטקטים א ● 17:15

 ' ב' + קטקטיות א ●
 2 'דק 15

 
 :מסלול חימום

 15:40ניתן לבצע חימום על המסלול עד השעה 
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 :אוהלי קבוצות ודוכנים
 תקהלותהלא תתאפשר הקמת אוהלי קבוצות מפאת מגבלת ה

 
 

 :התחרותחוקי 
 

תקנון התחרויות של איגוד האופניים , UCI-התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה

 www.israelcycling.org.il: יש לעיין בתקנון באתר האיגוד . בישראל ותקנון זה
 
 

לחולצת הרכיבה בחלקו התחתון ומספר הכידון מחובר חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד 

 .או לשנות את המספרים\לגזור ו, אין לקפל באופן שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים 

 :קטגוריות וזינוק למקצים

 .2020הרישום לקטגוריה על פי רישום החברות התחרותית באיגוד לשנת 

התקנון יעודכן בכך עד . ז לפי מספר הנרשמים"ושינוי לוזינוקים , יתכנו איחודי או פיצולי קטגוריות

 .ייתכן איחוד מקצים בהחלטת מארגן ושופט ראשי גם ביום התחרות. יום לפני התחרות

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

 .והשופטיםרוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות המארגנים 

 .בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים

מדידת הזמנים ודירוג מיקום הרוכבים שבאותה קטגוריה יתבצע לפי מספר . אין כניסה להקפה נוספת

 .ההקפות שביצעו וסדר חציית קו הסיום

 

 

 :ערעורים

 השיפוט בעמדתשופט ראשי / ניתן לגשת לשופט ערעורים , מרגע פרסום תוצאות כל מקצה

 דקות ממועד פרסום התוצאות 15יש להגיש ערעור  על מיקום על הפודיום עד 

 מנהל הקבוצה/הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן

 ,בתעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום

 :ן דורלרכז השיפוט באיגוד עידו עיי שליחת מייל "המשך הטיפול בערעורים שלא טופלו בשטח ע

 ido@israelcycling.org.il 

  
 

http://www.israelcycling.org.il/
mailto:ido@israelcycling.org.il
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 :פרסיםטקסים ו
 . מדליות לחמשת המקומות הראשונים –ות /קטקטים, ות/אפרוחים, ות/ספורט ילדים, ות/ילדים

 מדליות לשלושת המקומות הראשונים – ות/ספורט נערים

 והשלישי השני למקצים 18:00למקצה הראשון ובשעה  17:00בשעה טקס חלוקת הפרסים יתקיים 

 

 

 הרשמה:

     - 22:00בשעה   23.6 שלישי עד יוםהאיגוד הרשמה באתר 

 אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום. 

  2020על חברי איגוד להציג כרטיס חבר איגוד דיגיטלי )בטלפון( לשנת 

 לא מתבצעת דיגיטלית כחלק מהליך הרישום:במידה והחתימה על טופס שחרור מאחריות 

 כל הקודם זוכה!  לפי רוכבים. 80תחול מגבלת כמות משתתפים בתחרות של 

 :עלויות ההרשמה

50 ₪  

 

 :המסלולמפת 
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 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון –ח "טל

 
 

 בחדרההלל יפה בית החולים הקרוב לתחרות: 

 

 בעלי תפקידים:

 Menashele@bezeqint.netליבשטיין / נקודת מפגש / מנשה מארגן: 

 0509777097מנשה ליבשטיין מנהל התחרות: 

 שופט ראשי:

 חסן אעמר מתאם הפקה: 

 
 


