27/7/21
ברוכים הבאים לעונת התחרויות  2021-22של איגוד האופניים בישראל.
על כל מתחרה בליגת האנדורו הישראלית בעונת  ,2021-22להיות רשום באיגוד האופניים בישראל.
עלות הרשמה לעונה שמתחילה ב 1/9/2021-ומסתיימת ב:31/8/2020-
•

ספורטאים צעירים עד ,וכולל גיל ₪ 50 - 18

•

ספורטאים במועדון מגיל  19ומעלה ₪ 75 -

•

ספורטאים עצמאיים ₪ 125 -

הנרשמים לאיגוד יוכלו להירשם למגוון תחרויות שמתאימות לרמתם גם באופני הרים ,אופני כביש
ואופני מסלול (בוולודרום) .פרטים מלאים בנוגע להליך הרישום לאיגוד נמצאים באתר האיגוד כאן.
ההרשמה לרוכבי מועדונים החלה ב.20/7/2021-
ההרשמה לרוכבים עצמאיים תחל ב.15/8/2021-
ספורטאים שהיו רשומים בעונת  2021שמסתיימת בימים אלו יחוו הליך רישום מקוצר לעונת .2021-22
דגשים להליך ההרשמה של ספורטאי תחרותי באיגוד:
 .1הרישום מחייב מתן פרטים מלאים ומדוייקים המגובים במסמכים ובהם :צילום ת.ז ,.בדיקה
רפואית בתוקף ,וחתימה על הצהרת רוכב .החתימה עבור ספורטאים קטינים חייבת להתבצע על
ידי הורה או אפוטרופוס.
 .2ביצוע בדיקה רפואית במכון לרפואת ספורט  -כל הנרשמים בכל הקטגוריות מחויבים בבדיקה
רפואית במכון לרפואת ספורט (על פי חוק הספורט) .לרשימת מכוני רפואת ספורט מאושרים ע"י
משרד הספורט לחצו כאן .הבדיקות הרפואיות "עברו" מעונת  2021ואין צורך להעלות בשנית
בדיקה בתוקף .עם זאת ,בדיקה רפואית חייבת להיות בתוקף במועד התחרות אליה נרשמים.
אנו ממליצים לכם להיות ערניים ולדאוג מבעוד מועד לבצע בדיקה רפואית עדכנית כך שתישמר
לכם רציפות הבדיקה הרפואית ותוכלו בכל עת להירשם לתחרות עתידית.
 .3ילדים עד גיל ( 18ילידי  2004או מאוחר יותר) רשאים להירשם לאיגוד דרך מועדון רכיבה בלבד.
המועדונים הבאים ישמחו לקלוט רוכבי אנדורו .ניתן למצוא מועדונים נוספים בדף המועדונים
באתר האיגוד .בכל מקרה אנו ממליצים מאוד להצטרף לאימונים עם אחד המועדונים הפעילים
כהכנה לתחרויות.
*אזור דרום :מועדון  AllRideאשת הקשר מיכל רייס ,טלפון  ,0504491947דוא"לAllride10@gmail.com :
*אזור מרכז :מועדון  GoRideאיש הקשר גל חסון ,טלפון  ,0545810007דוא"לgoride32@gmail.com :
*אזור צפון :מועדון  Sporteamאיש הקשר גיל שרייבמן ,טלפון  ,0504040443דוא"לgilbike36@gmail.com :
*אזור צפון :מועדון טבע בייק –איש הקשר בני להט ,טלפון  ,052-5708084דוא"לBennyfire@gmail.com :
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רוכבים מעל גיל ( 18ילידי  2003או מוקדם יותר) יכולים להירשם לאיגוד האופנים באופן עצמאי
שלא דרך מועדון החל מה 15/8/2021-כאן.
רוכבים בקטגוריה החשמלית (חשמלוקים) – מחויבים ,כמו כולם ,ברישום לאיגוד באופן עצמאי או
דרך מועדון (בהתאם לגיל).
בעת הרישום לאיגוד אנא ודאו כי אתם (או המועדון שלכם) בוחר עבורכם מקצה אנדורו.
בהתאם לגילכם ,עשויה להיות לכם בחירה בין מספר מקצים.
שימו לב – תוכלו להירשם בעת הרישום הראשוני או בהמשך העונה גם למקצים תחרותיים
נוספים מבין :כביש ,הרים וולודרום .רישום למקצה נוסף הינו ללא עלות נוספת.

 .8שינוי קטגוריה לאחר הרישום הראשוני (למשל מאנדורו לפול אנדורו או להפך) כרוך בתשלום של
 ₪ 50לשינוי.
 .9רישום ל : EWS-רוכבי קטגוריית ה Full Enduro-שהינם מעל גיל  18ומתכוונים לקחת חלק
ב ,EWS Qualifier-לצבור נקודות  EWSבינ"ל ולנצלן לטובת השתתפות בסבב העולמי או ב-
 Trophy of Nationsמחויבים ברישום נפרד ל . EWS-הרישום ל EWS-אפשרי מגיל ,17
ואפילו מגיל  16למי שמתחרה במקצה ה U21-ורוצה לצבור ניקוד להשתתפות בעונה הבאה.
זמנים  -חשוב מאוד!
כדי להירשם לתחרויות האנדורו ולתחרויות בככלל עליכם להשלים את הרישום כספורטאים באיגוד.
על מנת להשלים את הליך הרישום לאיגוד במועד שיאפשר את רישומכם לתחרות האנדורו הראשונה לעונת
 2021-22ב ,24.9.2021-הנכם חייבים להעלות למערכת הרישום של האיגוד את כל החומרים עד ה.31.8.2021-
לאחר מועד זה איגוד האופניים לא מתחייב לסיים את הטיפול בבקשת הרישום לאיגוד במועד שיאפשר רישום
בזמן לתחרות הראשונה .השלמת הרישום באיגוד אינה מבטיחה מקום ברישום לתחרות.

