
            

 
 

 

 

  

 

 9.7.2021 בשפרעם  XCC)מסלול קצר( ס קרו בשורט ישראל אליפות

ישראל הראשונה  אליפות ל הרוכבים את להזמין ים שמח ואיגוד האופניים "שפרעם רוכבי" אופניים מועדון
  9.7.2021 שישיביום  XCCבשור קורס )מסלול קצר( 

ההרשמה פתוחה לחברי איגוד האופניים ולמי שאינם חברי איגוד בקטגוריות המסטרס. רוכבים שאינם חברי 
 נדרשים לשלוח ביטוח ובדיקה רפואית עפ"י חוק הספורט כמפורט בסעיף "הרשמה". איגוד

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

התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים. המסלול 
חריותו לבצע הכרת מסלול לפני התחרות. על כל כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. על כל רוכב ובא

 רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, למקרה של פציעה או נזק.
  

לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלול. חובה על כל רוכב 
 להוראות ולהנחיות של המארגנים.להשתתף בתדרוך ולהישמע 

כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור ,כתנאי להשתתפות בתחרות .במקרה של קטין נדרשת גם 
 חתימה על כתב הוויתור כחלק מתהליך הרישום לתחרות. .הורה תחתימת הרוכב וגם חתימ

 קישורבאתר האיגוד בקישור:  הוויתורנוסח כתב 

 
 

 לוח זמנים כללי
  תאריך שעה מיקום

 פתיחת הרשמה 27/6/2021 פתוחה אתר האיגוד
 הרשמהסגירת  03.7.2021 22.00 
 סגירת הרשמה מאוחרת  6.7.2021 22:00 
 פתיחת מזכירות יום האירוע 6:00 
 זינוקים יום האירוע 7:00 
דקות לפני   15 

 הזינוק
התייצבות רוכבים לתדריך  

 בקו זינוק
 שעת סיום משוערת   16:00 

 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 :
 

שעת 
 זינוק

זמן מנצח  הקפות מסלול 
 משוער

 קטגוריה

  בוגרים דקות 30 10 סמסלול מסטר 7:00
17-29 
30-30 
40-49 
50-60+ 

  בוגרות דקות 30 10  סטרסמסלול מ 7:00
17-29 
30-30 
40-49 
50-60+ 

 קדטים דקות30 10 טרסמסלול מס 8:00

 קדטיות  דקות 30 10 סמסלול מסטר 8:01

 14ילדים  דקות24 7 סמסלול מסטר 9:00

 13ילדים  דקות24 7  סמסלול מטר 09:50

נערות  14-ו 13 ילדות דקות 24 7  סמסלול מסטר 10:40
   15-16 ספורט

 15-16נערים ספורט  דקות24 7  סמסלול מסטר 10:41

מסלול  11:30
 אפרוחים 

 13-14ילדים ספורט  דקות 18 5

מסלול  12:15
 אפרוחים

 11אפרוחים   דקות 18 5

מסלול  13:00
 אפרוחים

  12 אפרוחים דקות18 5

מסלול  13:45
 אפרוחים

 12-ו 11 חיותואפר דקות 18 4
 14 -13ילדות ספורט 

  10- 9קטקטיות 
מסלול  13:46

 אפרוחים
   10-ו 9קטקטים  דקות12 4

  
 

 ההגבלה לפי כל הקודם זוכה.. 35-מספר המשתתפים בכל זינוק מוגבל ל
המארגן רשאי לעשות שינויים בטבלת הזינוקים לרבות איחודי ופיצולי קטגוריות ומקצים ושינויים בלוחות 

 שעות לפני התחרות. מומלץ להתעדכן בתקנון. 24הזמנים עד 
 
 
 



            

 
 

 

 

  

 :טקסי חלוקת פרסים
 חלוקת הפרסים לכל מקצה תתקיים כרבע שעה לאחר פרסום התוצאות.

 יש לעקוב אחר הודעות המארגן במקום.

 ייתכן איחוד טקסים של מספר זינוקים.

 
  :לתחרות והגעה כינוס נקודת

 ספורט האולם ליד שמאלה לפנות הרביעית בכיכר לשפרעם המזרחית הכניסה ,מזרח לשפרעם סועיל יש
  . החדש הכדורגל מגרש ליד עסמאן בשכונת

 https://goo.gl/maps/qeLd6vZKMBwtbopu9נקודת מפה 
 

 . קהל ומלווים: הגעה מותרת  לקהל ,לפי תו ירוק
 
 

  :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

 
 

  :הרשמה
הרשמה מאוחרת על בסיס מקום  22:00בשעה  3.7.2021עד מוצ''ש  האופניים  איגוד באתרמוקדמת   ההרשמה

  במחיר כפול .  22:00בשעה  6.7.2021פנוי ,לרשומים באיגוד בלבד ,עד יום שלישי 
 

 . 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 . •

רוכבים שאינם חברי איגוד האופניים, נדרשים לשלוח ביטוח ואישור רפואי עפ"י חוק הספורט, עד  •
 sobe7.m.7@gmail.comלמארגן בכתובת:  2:002. בשעה 3.7מוצ"ש  –למועד סיום ההרשמה 

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

 
 אוהלי קבוצות ודוכנים : 

 קיימת אפשרות להקמת אוהלים במתחם המסומן . 
  

  :פרסים
 גביע וחולצת אלוף למקום ראשון בקדטים והמסטרס קבוצות גיל .  

  .ילדים ומטה  1-5  .קדטים ומעלה 2-3מדליות למקומות 

 

file:///C:/Ido/Cycling/איגוד%20האופניים/שופטים/תחרויות/2021/הרים/אליפות%20ישראל%20אופני%20הרים%20שורט%20קורס%20-%2009.07.2021/sobe7.m.7@gmail.com


            

 
 

 

 

  

  :עלות הרשמה
 ₪ 100  מסטרס:

  ₪  80  קדטים ומטה:
 
 

 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.com    מנהל התחרות: מוחמד סובח 
 רכז שיפוט ומדידה: עידו עין דור

 יועץ טכני: תומר בארי 
 
 

 :מסטרסמסלול 

 

 ק''מ  1.09אורך : 

 מטרים  10: מצטבר גובה

 

 

 

 

 

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


            

 
 

 

 

  

 אפרוחיםמסלול 

 

 ק''מ 0.99אורך : 

 מטרים  3 : מצטבר גובה

 

 


