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 שיאי ישראל באופני מסלול

 . איגוד האופניים בישראל הוא בעל הסמכות להחליט אילו שיאים יוכרו.1

. האיגוד יפסוק בנוגע לטענות של אזרחי ישראל לשיאים באופני מסלול. שיאים אלה ייקראו שיאי 2

 ישראל באופני מסלול.

 . שיאי ישראל באופני מסלול יוכרו באירועים, קטגוריות והמרחקים הבאים:3

 אירוע קטגוריה מרחק
 +(19) עילית גברים מטרים 200

 +(19) עילית נשים
 (17-18) נוער בנים
 (17-18) נוער בנות

 (15-16) קדטים
 (15-16קדטיות )

 ממהירות מטרים 200

 +(19) עילית גברים מטרים 250
 +(19) עילית נשים

 (17-18) נוער בנים
 (17-18) נוער בנות

 (15-16) קדטים
 (15-16קדטיות )

 *הקפה ממהירות

 ק"מ 1
 מטרים 500

 ק"מ 1
 מטרים 500
 מטרים 500
 מטרים 500

 +(19) עילית גברים
 +(19) עילית נשים

 (17-18) נוער בנים
 (17-18) נוער בנות

 (15-16) קדטים
 (15-16קדטיות )

 נגד שעון אישי

 ק"מ 4
 ק"מ 3
 ק"מ 3
 ק"מ 2
 ק"מ 2
 ק"מ 2

 +(19) עילית גברים
 +(19) עילית נשים

 (17-18) נוער בנים
 (17-18) נוער בנות

 (15-16) קדטים
 (15-16קדטיות )

 רדיפה אישית

 ק"מ 4
 
 

 +(19) עילית גברים
 +(19) עילית נשים

 (17-18) נוער בנים
 (17-18) נוער בנות

 (15-16) קדטים
 (15-16קדטיות )

 רדיפה קבוצתית

 מטרים 750
 מטרים 500
 מטרים 750
 מטרים 500
 מטרים 500
 מטרים 500

 +(19) עילית גברים
 +(19) עילית נשים

 (17-18) נוער בנים
 (17-18) נוער בנות

 (15-16) קדטים
 (15-16קדטיות )

 *ספרינט קבוצתי



 
 

 

 מטרים 250* שיאים יוכרו רק על מסלולים באורך 

 . אף טענה לשיא לא תוכר אלא אם הרכיבה נעשתה:4

 .UCI-בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס, או בוולודרום אחר המאושרי ע"י ה -

או איגוד האופניים בישראל, ומודד זמנים אחד  UCI-בנוכחות שופט ולודרום מטעם ה -

לפחות אשר לצורך מדידת זמן השיא או השיאים עשה שימוש במכשיר מדידת זמנים 

 אלקטרוני.

 או של איגוד האופניים בישראל. UCI-ל הבמרוץ הרשום בלוח האירועים ש -

ואיגוד האופניים בישראל  UCI-תוך שימוש בציוד והגבלות הילוכים העומדים בתקנוני ה -

 לאירוע ולקטגוריית הגיל הרלוונטיים.

 ואיגוד האופניים בישראל. UCI-בהתאם לתקנוני ה -

 . שיאים יימדדו בדיוק של אלפית השנייה.5

נעשה באמצעות מכונת הזנקה. מדידת  עם זינוק מהמקום יוכרו רק אם הזינוק . שיאים באירועים6

 הזמן תחל ברגע שחרור המכונה.

יום ממועד הרכיבה על גבי הטופס הרשמי של האיגוד  14יא תוגש ע"י הרוכב תוך כל טענה לש. 7

ן בו ניתן לטעון ח הזמולהאריך את טואשר נמצא באתר האיגוד. האיגוד רשאי, לפי שיקול דעתו, 

לשיא. דפי מדידת הזמנים המקוריים, חתומים ע"י מודד הזמנים הראשי בתחרות, אשר יתעדו את 

זמן הרוכב בכל הקפה, וכן טופס התוצאות הרשמיות של התחרות חתום ע"י השופט הראשי, יצורפו 

 כנספחים לטופס בקשה להכרה בשיא. הטופס יכלול את המידע הבא:

 אירוע -
 מגדר -

 וריהקטג -
 מרחק -

 מודד זמנים יע"חתום  –זמן רשמי  -
 ע"י מודד הזמניםחתום  – ויצרן המערכת סוג מערכת המדידה -
 שם מלא של הספורטאי/ם)יות( -

 מספר ת"ז -

 מועדון / קבוצה -
 שם התחרות -
 תאריך התחרות -

 שם הוולודרום -
 חתימת השופט הראשי -

. האיגוד רשאי לסרב להכיר בטענה לשיא אם הוא סבור שהדבר נוגד את האינטרסים של ספורט 8

 האופניים בישראל.



 
 

 

, הוא בחזקת לשיא באופן שאינו הולםהתומך בטענה ן שאינו הולם, או לשיא באופ. כל אדם הטוען 9

 .UCI-מפר תקנוני האיגוד וה


