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 2020ניוזלטר איגוד האופניים אוגוסט 

 שלום לכולם,

 .2020אנו שמחים לעדכן אתכם על הנעשה באיגוד האופניים בניוזלטר חודש אוגוסט 

 תחרויות

התחרויות ממשיכות להתקיים תחת מגבלות ההתקהלות ועל פי ההנחיות של משרדי 
ראשונה באופני  (Test Event) באוגוסט התקיימה תחרות הרצה 21-ב .הבריאות והספורט

רוכבות ורוכבים  50-מסלול בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס בת"א בה התמודדו כ
 רשמית ראשונהרב. תחרות -ק"מ, ובתחרות הקרב 1-מטרים ו 500בתחרויות נג"ש למרחק 

באוקטובר בתחרות  יימשך. סבב התחרויות הרשמי בוולודרום בספטמבר 12-תתקיים ב
 בדצמבר. 4-5-. אליפות ישראל הראשונה תתקיים בTLVelodromeבארגון 

 
 שתי אליפויות ישראל אשר נדחו בשל מגפת הקורונה: צפויות להתקייםבספטמבר 

פארק חדרה בארגון מועדון  -אקו אליפות ישראל לילדים באופני כביש במסגרת קריטריום -
CCC 11.9-ב  

 26.9-ב CCCאליפות ישראל במרתון אופני הרים במסגרת מרתון איילה בארגון מועדון  -
 

בארגון  במשגב UCI-בלוח ה XCOתחרות הרים עוד לפני כן צפויות שלוש תחרויות נוספות: 
 4.9-ב CSCבראש העין בארגון מועדון  XCC, תחרות שורט טרק 28.8-טימשגב ב

 .5.9-וקריטריום שוהם בארגון בייק ישראל ב
 

של ברא אפיק ישראל. אנו  2020לצערנו קיבלנו את הודעת המארגנים על ביטול מהדורת 
משתפים פעולה עם המארגנים לשמירה על מעמד האירוע כאחד מהבודדים בעולם המוכרים 

יומיים ולרישומו -, הגבוהה ביותר למרוצי אופני הרים רבSHCכאירוע ברמת  UCI-הע"י 
 . 2021לשנת  UCI-בתאריך מתאים בלוח ה

 
ו הוגשו הצעות מסגרתב .הושלם 2021תחרויות לעונת הראשון של בניית לוח השלב ה

שנרשמו , ובכלל זה תחרויות לארגון תחרויות "מסורתיות" ע"י מועדונים ומארגנים ותיקים
שדרושות מבחינה  בשלב הבא יושלם הפאזל באמצעות תחרויות נוספות. UCI-בלוח ה

 .מקצועית
 

 2021רישום לאיגוד לעונת 

 
במקביל לתכנון לוח התחרויות, אנו עובדים על הכנת מערכת הרישום לאיגוד לשנת הרישום 

באוגוסט, וזאת על מנת ליישר קו עם המועדים  31-תסתיים ב 2021שנת הרישום . 2021
כנהוג במרבית איגודי ו ספורט ועם שנת הלימודיםתרבות והע"י משרד ה לתמיכותהקובעים 

 הספורט בישראל.
 



 
 

 

בנובמבר. נוהל רישום מפורט יישלח טרם תחילת  1-צפוי להיפתח ב 2021הרישום לעונת 
למועדונים ויפורסם באתר האיגוד. אנו עובדים על מספר שיפורים במערכת הרישום הרישום 

 וביניהם טפסי רישום וויתור דיגיטליים.
 

 נבחרות

בהעדר היכולת לצאת כנבחרת מהארץ בשל מגבלות על כניסה לאירופה, דאגנו לאלופות 

אירופאים  צוות ישראל, רותם גפינוביץ )נג"ש( ועומר שפירא )כביש(, לתמיכה מאנשי

שפירא וגפינוביץ סיימו במקומות  .בחודש בפלואה שבצרפת 24-לאליפות אירופה שנפתחה ב

-הקפות של כ 8( למרוץ הכביש. המסלול, 27.8בהתאמה, ויזנקו היום )חמישי  17-וה 15-ה

 .ק"מ, צפוי לעודד מירוץ סלקטיבי ומאתגר 13

בהעדר פעילות בינלאומית במסגרת מספר רוכבות ורוכבי נבחרת הצליח לצאת לאירופה. 

נבחרתית בשל משבר הקורונה, האיגוד הודיע על תמיכה במימון השהות באירופה לרוכבות 

 ולרוכבים המועמדים לייצג את ישראל באליפויות אירופה והעולם.

במקביל, אנו פועלים על מנת לאפשר את השתתפות הנבחרת באליפות העולם בכביש, 

ה באופני הרים ובאליפות אירופה באופני מסלול אשר צפויות באליפות העולם ואירופ

 להתקיים בחודשים הקרובים.

 6-המקום רשם תוצאה בולטת כשסיים ב Israel Start Up Nationאיתמר אינהורן מקבוצת 

בבלגיה במאוץ המוני לקו הסיום בהשתתפות כמה  Tour de Wallonie-בקטע הראשון של ה

 ואחרים.  Caleb Ewan ,Arnaud Demareמטובי הספרינטרים בעולם בהם 

איגוד האופניים מאחל הצלחה לגיא ניב אשר צפוי לעשות היסטוריה ביום שבת הקרוב 

p Israel Start U, במסגרת קבוצתו טור דה פרנס( כשיהיה לישראלי הראשון המזנק ל29/7)

Nation. 

 ולודרום

באוגוסט התקיים קורס שופטי  17-14-. בהקמת ספורט אופני המסלול בישראל מתקדמת

שופטים. השופטים שהוכשרו בקורס יצברו ניסיון  30אופני מסלול ראשון בהשתתפות 

במקביל, השתלמות מאמנים שנייה באופני מסלול נמצאת לקראת . כבר השנהבתחרויות 

 סיום.

רוכבי אופניים העולם לכתה ז' יקחו חלק ב"כיתה אולימפית" בבי"ס תיכון ע"ש שמיר בת"א.  6

הוועד האולימפי ועיריית ת"א, גם הכיתה האולימפית, יוזמה של אריק זאבי אשר שותפים לה 

תעניק מסגרת תומכת לספורטאים ממספר ענפים הפועלים בוולודרום )אופני מסלול, ג'ודו 

 IGPואתלטיקה(, אשר יגיעו להתאמן בו בשעות הבוקר, וכן לאחר שעות הלימודים. מועדון 

. גיא ובהבשנת הלימודים הקר נבחר ע"י איגוד האופניים לרכז את פעילות האופניים בכיתה

 דביר, מורה לחנ"ג בבית הספר ומדריך אופניים, יהיה רכז המגמה.



 
 

 

איגוד האופניים ומרכז הספורט הלאומי ת"א קיימו מוקדם יותר החודש פיילוט של "רכיבת 

התנסות" למי שאין להם ניסיון ברכיבת אופניים מקצועית. זאת כחלק משיתוף פעולה במטרה 

 וקת הוולודרום ולפיתוח ספורט אופני המסלול.לגייס את המשאבים הדרושים לתחז

 בי"ס לאופניים

)"עוזר מדריך"( בהדרכת נמרוד דובינסקי וטל צוק מתקיים בימים אלה   קורס מובילי קבוצות

במסגרת ביה"ס של איגוד האופניים. לאחר עבודת הכנה שבוצעה ע"י ניב ליבנר, ביה"ס מוכן 

לקלוט מתאמים ומאמנים חדשים שייזמו ויעבירו קורסים במסגרתו. קול קורא בנושא יפורסם 

 niv@israelcycling.org.il יבנר בקרוב. לשאלות ניתן לפנות לניב ל

 ילדים ונוער

, והשתלמות נוספת ברוזו טל בהדרכת 6.8-השתלמות פאמפטרק למדריכים התקיימה ב
 יותר יעיל שימוש לבצע כלים למדריכים לתת תיוההשתלמו מטרת .27.8-מתקיימת ב

 .פאמפטרק תחרויות לקיום כהכנה והן כלליות טכניות מיומנויות לפיתוח הן, במתקנים
השתלמויות נוספות למדריכים ילדים ונוער נמצאות בשלבי תכנון וצפויות להתקיים בחודשים 

 הקרובים.
 

מחלקת הילדים והנוער באיגוד האופניים מכינה את שנת הפעילות תשפ"א אשר תחל 

ליגת בתי  בקרוב. בשל משבר הקורונה, קיים חוסר ודאות לגבי הפורמט בו יתקיימו תחרויות

 הספר, ואנו נערכים לכמה תרחישים בשיתוף עם התאחדות בתי הספר. 

צוות המחלקה זמין לרשות מדריכי ומועדוני ילדים ונוער להתייעצות וליווי מקצועי. לפרטים 

  .lior@israelcycling.org.il בדוא"ל עם ליאור שררנוספים ניתן ליצור קשר 

 נשים

באופני  וקדטיות , נערותימים לבוגרות 3במהלך חודש אוגוסט התקיים מחנה אימון של 
 ית תחרות קצרה והקרנת סרטוןהרים. המחנה כלל שני אימוני אופניים ביום, סימולצי

כמו כן התקיימו ושמירה על סביבה בטוחה לרוכבות".  בנושא "יצירהא'" ושיח מתעמלת "
 נמיקה חברתית.יכולות מנטליות, פיזיות, מכשור כעזר לאימונים ודי פעילויות העשרה בתחומי

 ענבר רונן, תום בר ותום יצחקי. כלל אתרוכבות. צוות האימון  13במחנה השתתפו 
 

 בברכה,

 

 גדי רדום וירדן גזית, מנכ"לים משותפים

 איגוד האופניים בישראל ע"ר
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