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 תחרויות לאור מגבלות משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה קיוםהנחיות איגוד האופניים ל

מטרת מסמך זה לתת דגשים הרלוונטיים לענף האופניים לאור הנחיות משרד הבריאות שתכליתן 

 להקטין את פוטנציאל ההידבקות ולמנוע את התפשטות התחלואה בישראל.

 . 04/06/2020-יאות נכון ללהנחיות משרד הברהמסמך נכתב בהתאם 

 ניתן לקיים תחרויות אופניים בכפוף להנחיות הבאות:

חל איסור הגעה לאירוע על כל מי שצריך להיות בבידוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  .1

 מעבר לכך, כל מי שלא חש בטוב או יש לו סימפטומים של מחלה מתבקש לא להגיע.

מטרים לפחות חלה על כל הנוכחים באירוע  2מירה על מרחק של חובת חבישת מסיכה וש .2

חובה זו חלה גם על צוות הארגון  ., החימום או השחרורלמעט מתחרים בזמן התחרות

 והשיפוט, למעט אם הדבר אינו מתאפשר בעת ביצוע פעולה החיונית לקיום התחרות.

מלהקדים שלא  המשתתפים מתבקשים למזער את משך השהייה באתר האירוע: להימנע .3

לצורך, לעזוב את האירוע מיד לאחר סיום השתתפותם אלא אם הם נדרשים להופיע בטקס 

 חלוקת הפרסים.

למעט המינימום הנדרש להסעות,  קשים לא להביא עמם קהל או מלוויםהמשתתפים מתב .4

 חלוקת מים וסיוע טכני.

המארגנים והמועדונים לא  -כלל הנוכחים באירוע אחראים להביא עמם אוכל ושתייה אישיים  .5

 יפתחו עמדות כיבוד ושתייה.
על כל הנוכחים באירוע כולל מלווים ואנשי צוות הפקה ושיפוט להתייצב עם הגעתם לאירוע  .6

יבצע נציג המארגן ובה  או בעמדה אחרת שתוקם לשם כך ע"י המארגן בעמדת המזכירות

 מדידת חום.

 . על טופס החתימותם ויחתום בשמם יזהה את הספורטאינציג המארגן  .7
המשתתפים מתבקשים להתרחק מאזור קו הזינוק / סיום למעט כאשר הם נקראים ע"י  .8

 המארגן להיעמד על קו הזינוק.

 ההעמדה על קו הזינוק תעשה במרווחים בין רוכב לרוכב, לפי גודל המקצה ותנאי השטח. .9

לם מטעם המארגן. בטקס חלוקת הפרסים ינכחו רק נציג המארגן, הרוכבים שזכו בפרסים וצ .10

 באחריות המארגן להעלות לרשת תמונות של כל הפודיומים עם אישור שימוש בתמונות.

  .50-ם המקסימאלי בכל מקצה יוגבל למספר המתחרי .11
 תדריכים יתקיימו בנפרד לכל מקצה. .12
/ את מתחמי התחרות )מזכירות, אזור התארגנות לקבוצות, אזור הזינוק  המארגנים יפרסו .13

שונים קסימאלי האפשרי בהתאם לתנאי השטח וירחיקו את המתחמים הבריווח המ וכו'(סיום 

אלה מאלה וידאגו שלמעט בתדריך על קו הזינוק ובזינוק עצמו לא תהיה כל התקהלות. 

 המשתתפים מתבקשים להינמע מהתקהלות ולהישמע להנחיות המארגנים.

ם לתנאי השטח הקמת אוהלי קבוצות מותנית באישור המארגן, אשר יחליט בהתא .14

וההסתברות שהדבר יוביל להתקהלות. אם לא ניתן אישור לאוהלי קבוצות, יש לוודא כי קיים 

 במתחם אזור מוצל על שטח מספק כדי למנוע התקהלות.

 באחריות המארגן להעביר הנחיות אלה לכלל משתתפי האירוע לפני הגעתם לאירוע. .15

 

 

 



 
 

 

 ומשפחותיהם,אנו מאחלים בריאות שלמה והצלחה לכל הרוכבים 

 

 גדי רדום וירדן גזית

 מנכ"לים משותפים

 איגוד האופניים בישראל ע"ר


