
                          

  

 
 

  30/10/2020יום שישי  XCOאופני הרים  אליפות ישראל 
 

 לאליפות ישראל הרוכבים את להזמין יםשמחואיגוד האופניים בישראל, " שפרעם רוכבי" אופניים מועדון
 לשפרעם ביער אשר הוכשר לטובת התחרות.בסמוך  מתקיימת התחרותXCO.  קאנטרי קרוסב

ההנחיות הספציפיות לתחרות  *הגעה למתחם תתאפשר בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 תפורסמנה לקראת מועד התחרות.

 
 .ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים בלבד

 התחרותהמפורסם בדף  הרשמה פתוחה רק לרוכבים שצברו ניקוד בדירוג השנתי של האיגוד

התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם 
לרוכבים. המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע 

הכרת מסלול לפני התחרות. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי 
לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.ביטוחי מתאים   

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

 להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.
רשת גם כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור ,כתנאי להשתתפות בתחרות .במקרה של קטין נד

  .הורה תחתימת הרוכב וגם חתימ
 קישורבאתר האיגוד בקישור:  הוויתורנוסח כתב 

  
 רמה:

לאופני הרים השנתי של איגוד האופניים בדירוג 1התחרות ברמה   
 

 לוח זמנים כללי
  תאריך שעה מיקום

 פתיחת הרשמה 20.10.2020 פתוחה אתר האיגוד
 סגירת הרשמה 28.10.2020 22.00 
 פתיחת מזכירות יום האירוע 9:00 
 זינוקים יום האירוע 10:00-15:00 
בקו התייצבות רוכבים לתדריך   דקות לפני הזינוק  15 

 זינוק
 שעת סיום משוערת   17:00 

 טקסים  יום האירוע  

 
 
 

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


                          

  

 
 טבלת זינוקים :

 

  מקצה  משך התחרות  קטגוריה  שעת זינוק פודיום 

11:45 

  גונירס בנים    והקפת פתיחה   הקפות 4  ג'וניורס בנים 10:00

 עילית נשים והקפת פתיחה הקפות 4 עילית נשים 10:02

  וניורס בנות'ג  והקפת פתיחההקפות  3 בנותוניורס 'ג 10:02

 עלית גברים    והקפת פתיחה הקפות 5 עילית גברים 12:30 14:15
 

 הרישום לקטגוריה הוא ע"פ הרישום לאיגוד האופניים. 
 

  :לתחרות והגעה כינוס נקודת
 ספורט האולם ליד שמאלה לפנות הרביעית בכיכר לשפרעם המזרחית הכניסה מזרח לשפרעם לנסוע יש

  . החדש הכדורגל מגרש ליד עסמאן בשכונת
 https://goo.gl/maps/qeLd6vZKMBwtbopu9נקודת מפה 

 
*שימו לב! חניה לפי המפה המצורפת, לא תתאפשר חניה שלא במקום המסומן ומוגדר לכל זינוק, יש 

 להקפיד על הפרדה בין המקצים מרגע החניה ועד לסיום האירוע.

 

 קורונה
 יש לחנות רק במקומות המוגדרים.

אנשי צוות ורוכבים חייבים להקפיד על מסיכה )רוכבים מורשים להסיר את המסיכה בזמן חימום 
 ודקה לזינוק )עמידה על קו זינוק תהיה עם מסיכת פנים(.

 רוכב או איש מקצוע עם חום או תסמינים אחרים אינו רשאי להשתתף בתחרות ואינו רשאי לשהות
 במתחם התחרות.

 בכל מקרה יש לפעול לפי תקנות משרד הבריאות ומשרד הספורט*
 

 יש למדוד חום ולשלוח הצהרת בריאות 
 

, לאור מגבלות תפקידיםהגעה מותרת אך ורק למשתתפים ובעלי קהל ומלווים: 
אין אישור הגעה לכל גורם אחר למתחם  הקורונה אין אישור להגעת קהל ומעודדים.

התחרות. הורים, נהגים יורידו את המשתתפים בנקודת החנייה ולא יכנסו למתחם 
 התחרות. 

 
רוכבים  5בעלי תפקידים: שופטים, מנהלי אירוע ומאמנים יקבלו אישור כניסה )לכל 

 מאמן/ מדריך אחד(.
 
ההנחיות הספציפיות לתחרות  *הגעה למתחם תתאפשר בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

 תפורסמנה לקראת מועד התחרות.
  
 



                          

  

  :מסלול הכרת
 אין לעלות על המסלול ביום התחרות.. התחרות לפני שבוע  מסומן יהיה המסלול

 .  המועדון לצוות לפנות מתבקשים מסלול בהכרת המעוניינים מאמנים
   8078949-054 סובח מוחמד   7546043-054 זידאן אחמד

 
 חוקי התחרות:

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

 www.israelcycling.org.ilותקנון זה. יש לעיין בתקנון באתר האיגוד : 
 
 

התחתון ומספר הכידון מחובר באופן שאינו  החובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלק
 .או לשנות את המספרים\אין לקפל, לגזור ו .מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים

  .מסתיימת כאשר הראשון מסייםבכל המקצים התחרות 
  

  :חימום מסלול
 לא ניתן לבצע חימום על המסלול, החימום יתבצע בשבילים סמוכים .

 
 אוהלי קבוצות ודוכנים : 

-סור התקהלות אנו מבקשים לא להקים אוהלים במתחם וליד קו הזינוקיעקב הנחיות משרד הבריאות וא
  .בחניון הסמוך לתחרות מת אוהליםאפשרות להקקיימת  .סיום

  
  :פרסים
  .קטגוריה בכל הראשונים המקומות בשלושת לזוכים גביעים

 למנצח בכל מקצה.תוענק חולצת אלוף 
 

  : המסלולים
 את מראה אות וכל C,B,A בסמנים לאורכו מסומן המסלול. שלה לרמה מתאים המסלול קטגוריה לכל

  .שלו הרכיבה לרמת שמתאים המסלול את לבחור רוכב כל על. הקושי רמת
 לרכבחובה על כל משתתף להכיר את המסלול ו .המשלב אלמנטים טכניים מסלול טכניהמסלול הינו 

 .ובהתאם ליכולת
 

 חלוקת פרסים :  
 (.ערעורים יהיה ולא במידה (מקצה כל  מסיום דקות 15 כ יתקיימו הפודיומים 

  קטגוריות/מקצים של איחוד ייתכן משתתפים מיעוט של במקרה •
 ההרשמה סיום לאחר האיגוד באתר התקנון עדכוני אחר לעקוב יש •

 
 
 
 
 
 
 

http://www.israelcycling.org.il/


                          

  

 ערעורים:
 מרגע פרסום תוצאות כל מקצה, ניתן לגשת לשופט ערעורים / שופט ראשי 

 מיקום קבלת הערעורים בעמדת השיפוט .
 דקות ממועד פרסום התוצאות 15להגיש ערעור המשפיע על מיקום על הפודיום עד יש 

 .הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה
 מים.בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיו

-המשך הטיפול בערעורים שלא טופלו בשטח ע"י שליחת מייל מרוכז לרכז השיפוט באיגוד האופניים עידו עין
 דור:

ido@israelcycling.org.il  
 
 

  :הרשמה
 . 00:22 בשעה 28.10.2020י רביע יום עד 20.10.2020 שלישיהאופניים מיום  איגוד באתר ההרשמה

 . במקום הרשמה ואין מאוחרת הרשמה אין
  

 . התהליך את לייעל כדי מדויק סכום עם להגיע נא – במזומן התשלום – התחרות בבוקר תשלום

 . עם תמונה  רוכב עם רישיון התחרות למזכירות להגיע איגוד חברי על •

 . זינוק כל לפני' דק30 תיסגר ההחתמות עמדת. החתימות ברשימת לחתום נדרשים הרוכבים כלל •

 רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק . •

  :עלות הרשמה

  ₪  120 –עלית, נוער, קדטים )במקרה שיורשו לזנק( 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ido@israelcycling.org.il


                          

  

 מפת המסלול 

 

 מטר 135ק"מ/  4.5מרחק וגובה מצטבר: 

 

 גרף גבהים

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

  

 
 מפות  חנייה

 

 
 
 
 
A שופטים ומאמנים 
 
B  עלית נשים 
 
C עלית גברים 
 
D  נוער בנות 
 
E  נוער בנים 
 
 
 
 

 בית החולים הקרוב לתחרות: בית חולים רמב"ם 
 2222-777-04מספר טלפון : 

 3109601, חיפה, 8 השנייה העלייה :כתובת
 

 בעלי תפקידים:
 עמותת אלריאדה מן אגל בלתדי שפרעם מארגן: 

 sobe7.m.7@gmail.comמנהל התחרות: מוחמד סובח 
 רכז שיפוט ומדידה: עידו עין דור

 יועץ טכני: תומר בארי 

https://www.google.co.il/search?sxsrf=ALeKk03YqT2-N3oED6y1sMYw-5CROClktQ%3A1600247263207&source=hp&ei=39VhX6fKCrHKgwesjq34CQ&q=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D&oq=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%9E&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoHCCMQ6gIQJzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgQIIxAnULaLMFi6pjBgwa4waAFwAHgAgAG8AYgB1A2SAQQwLjEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.co.il/search?sxsrf=ALeKk01atAS-uO-Qgm9ups5sOKzyif4kcw:1600248056389&q=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D+%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC0wLI8v0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqXZ94feb1VQrXp1-fen0OkDlX4fqK6_OuT1QCsWZfXwUUnnh9FQBXXhvGVgAAAA&ludocid=424334309769545902&sa=X&ved=2ahUKEwiC9M_HrO3rAhVPDOwKHXikDMQQ6BMwFHoECCAQAg
https://www.google.co.il/search?sxsrf=ALeKk01atAS-uO-Qgm9ups5sOKzyif4kcw:1600248056389&q=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D+%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MC0wLI8v0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqXZ94feb1VQrXp1-fen0OkDlX4fqK6_OuT1QCsWZfXwUUnnh9FQBXXhvGVgAAAA&ludocid=424334309769545902&sa=X&ved=2ahUKEwiC9M_HrO3rAhVPDOwKHXikDMQQ6BMwFHoECCAQAg
mailto:sobe7.m.7@gmail.com

