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 2020הודעה בנוגע לאליפויות ישראל לשנת 

כדי להמשיך ולקיים  -המנכ"ל וצוותו  -בתקופת הקורונה אנו פועלים ישירות מול משרד הספורט 

כרזה על הסגר אנו ממשיכים לפעול להשגת מטרה זו. בשלב זה, הכללים פעילות תחרותית. מאז הה

 .29.9-העדכניים לתקופת הסגר הם אלה שפורסמו במכתבו המצורף של מנכ"ל המשרד ב

ע"פ כללים אלה, חל איסור על פעילות ספורט מאורגנת, למעט עבור ספורטאי הסגל הייצוגי של 

לי ספורט בינלאומיים. ספורטאים וקבוצות אלה ישראל בכל הענפים וקבוצות המשתתפות במפע

 רשאים להתאמן ולהתחרות באופן מאורגן, בהתאם להגבלות על התקהלות מותרת.

אליפויות ישראל לקטגוריות העילית והנוער הן חלק ממפעל ספורט בינלאומי, שכן הן מקנות ניקוד 

מיות בהן אליפויות עולם משמעותי לדירוג העולמי הקובע את הזכות להשתתף בתחרויות בינלאו

והמשחקים האולימפיים, וכן את עמדת הזינוק של הספורטאים בהן. כמו כן, בין הרוכבים בקטגוריות 

 אלה, וכן בקטגוריית הקדטים, נמנים חברי הסגל הייצוגי של ישראל בענף האופניים.

לקטגוריות  30.10-ביום שישי ה XCOבהתאם לכך, בכוונתנו לקיים את אליפות ישראל באופני הרים 

רוכבים לכל היותר,  20העילית והנוער גם אם לא תהיינה הקלות בסגר עד אז. בכל מקצה ישתתפו 

" המצורף שאושר ע"י 2020ע"פ הדירוג המוגדר במסמך "מדיניות השתתפות באליפות ישראל 

וד. הוועדה המקצועית. הדירוג העדכני בענף אופני ההרים יפורסם עד סוף השבוע באתר האיג

התחרויות תתקיימנה ללא קהל כמובן, והגישה תוגבל לרוכבים ובעלי תפקידים בלבד )לרבות 

מאמנים(. ככל שתהיינה הקלות בסגר שיאפשרו זאת, מספר המשתתפים בכל מקצה יוגדל, ותתווסף 

 קטגוריית הקדטים בלבד. 

ת, הדבר מחייב נוכחות בשלב זה, בכוונתנו לקיים את האליפות במיקום המקורי ביער שפרעם. עם זא

משטרה, אשר בימים אלה עסוקה באכיפת הסגר ולא מתעדפת הקצאת כוח אדם למשימות נוספות. 

המשטרה לקיום האירוע ביער שפרעם, האליפות  ככל שלא יתאפשר לקבל את הסיוע הנדרש מן

 תתקיים על מסלול חלופי ביער משמר העמק, אשר אינו מחייב נוכחות שוטרים.

רות העילית, הנוער והקדטים ומאמניהם יקבלו עד סוף השבוע זימון לשני אימוני נבחרת רוכבי נבח

 .עד לקיומה בשבוע על מסלול האליפות בשלושת השבועות שנותרו

יתר אליפויות ישראל מתוכננות להתקיים בנובמבר ובדצמבר כמפורט מטה. ככל שלא תהיינה הקלות 

. יודגש כי קיום אליפויות הנג"ש והכביש XCO-ליפות הבסגר, בכוונתנו לקיימן במתכונת דומה לא

מותנה באישור משטרה והקצאת שוטרים. ככל שתהיינה הקלות שיאפשרו זאת, הן תורחבנה לכלול 

גם את קטגוריות הקדטים והמסטרס. ככל שתהיינה הקלות שיאפשרו גם אימונים לילדים במסגרת 

שבועות מלאים לאחר  3-ם ולמסטרס, לא פחות מלילדי XCOמאורגנת, ייקבע מועד לאליפות ישראל 

 חידוש האימונים.

בין צומת חיספין וצומת  98ברמת הגולן, לאורך כביש  6/11-אליפות ישראל נגד השעון מתוכננת ל

 בשן. בכפוף לדרישות המשטרה יתכן שינוי במסלול.

יה שונה מזה ברמות מנשה. המסלול יה 14/11-אליפות ישראל במרתון אופני הרים מתוכננת ל

 שתוכנן במקור על מנת שיהיה רכיב גם בתנאי גשם.



 
 

 

. בכפוף לדרישות 12-ו 40, 90באילת, לאורך הכבישים  20/11-אליפות ישראל בכביש מתוכננת ל

 המשטרה יתכן שינוי במסלול.

 בוולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס. 4-5/12-אליפות ישראל במסלול )וולודרום( מתוכננת ל

 רט יותר עבור כל תחרות יצורף לתקנון של כל תחרות.מתווה מפו

 בברכה,

 

 ירדן גזית   יותם נוביק

 מנכ"ל משותף   מנהל תחרויות 

 ראיגוד האופניים בישראל ע" איגוד האופניים בישראל ע"ר

 


