גרסה14/10/21 :

סובב כנרת  06/11/2021אופני כביש

קבוצת בן דרור ,המועצה האזורית עמק הירדן ואיגוד האופניים שמחים להזמין אתכם לסובב
כנרת.

ההשתתפות בתחרות פתוחה לספורטאים הרשומים באיגוד האופניים ,ובמקצי המסטרס גם
לרוכבים שאינם רשומים באיגוד .רוכבים שאינם רשומים באיגוד מחויבים בהצגת אישור על קיום
ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט ואישור רפואי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף
הרשמה בהמשך התקנון.
התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים .המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים.
המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות .על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני
התחרות .על כל 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 להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.

כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור ,כתנאי להשתתפות בתחרות .במקרה של קטין
נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.
נוסח כתב הויתור באתר האיגוד בקישור :קישור
רמה:
התחרות ברמה  3בדירוג השנתי של איגוד האופניים לאופני כביש.
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לוח זמנים כללי
שעה

מיקום

תאריך
31/10/21

23:59

אתר האיגוד

סיום רישום רכבי ליווי

01/11/2021

23:59

טופס
אינטרנטי

ישיבת מנהלי קבוצות

04/11/21

18:30

זום
הזמנה תשלח
בסמוך למועד

תדריך נהגי ליווי

04/11/21

18:30

זום
הזמנה תשלח
בסמוך למועד

פתיחת מזכירות

06/11/21

04:45

סגירת מזכירות

06/11/21

05:45

התייצבות רכבי ליווי במקומם 06/11/21

06:15

סיום הרשמה

בדיקות הילוכים

06/11/21

 45ד' עד  15ד' לפני זינוק

התייצבות רוכבים לתדריך
בקו זינוק

06/11/21

15ד' לפני זינוק

זינוקים

06/11/21

06:45 - 06:30

טקסים

06/11/21

08:45

שעת סיום משוערת

06/11/21

09:30

מול אוהל
הרישום

חוף צמח
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נקודת כינוס והגעה לתחרות:
מיקום החנייה יהיה מול אולם הספורט של בית גבריאל ,האזור יהיה משולט ותהייה הכוונה
לחנייה היעודית,
בהגעה מדרום :מגיעים עד צומת צמח משם פונים ימינה ולאחר כ 200מטר תהיה הכניסה
לחנייה,
בהגעה מצפון :ממשיכים ישר בצומת צמח כ 200מטר ותהיינה כניסה לחנייה מצד ימין.
חשוב להדגיש שהחנייה שם ייעודית לרוכבים התחרותיים ותהייה רק משם יציאה לכבישי
האזור לאחר המירוץ.
הכבישים יהיו חסומים לרוכבי המקצה העממי ולא תינתן אפשרות לעבור ,לכן יש חשיבות
רבה להגיע למקום החנייה הייעודי.

נקודת רישום ומזכירות:
שעות פתחית מזכירות 04:45
סגירת מזכירות  45דקות לפני הזינוק05:45 -
אוהל הרישום יהיה ממוקם בצמוד לחנייה של המקצה התחרותי.
חלוקת ערכות המשתתף בבוקר התחרות יהיו על פי מועדונים ,נציג המועדון יאסוף עבור כל
רוכבי המועדון.
רוכב שלא חתם במזכירות לא יוכל להשתתף במרוץ.
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המסלול:
נקודת הזינוק בצומת צמח עם הפנים מערבה לכיוון טבריה ,משם ממשיכים על כביש  90לאורך
חופה המערבי של הכנרת וחולפים על פני טבריה צפונה עד להגעה לצומת כפר מנחם ושם
פונים ימינה/מזרחה לכביש  87לאורך חופה הצפוני של הכנרת .ממשכים על הכביש עד צומת
יהודיה ושם פונים שוב ימינה/דרומה לכביש  92ורוכבים לרואך חופה המזרחי של הכנרת.
רוכבים דרומה עד צומת מעגן ופונים ימינה וממשיכים על כביש  92עד בית גבריאל שם יהיה קו
הסיום וירידה למתחם טקס הסיום.
טיפוס מצטבר להקפה 448 :מטר

קישור להורדת קובץ  gpxשל המפהhttps://ridewithgps.com/routes/37697780 :
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טבלת זינוקים:

מקצה

שעת
זינוק

קטגוריה

מספר
הקפות

מרחק

עילית גברים
1

06:30

60.5

ג'וניורס בנים

הערות
* לספורטאים
הרשומים באיגוד בלבד
* נעילת הילוכים
ג'וניורס  7.93מ'

רמה  1גברים
עילית נשים
1

06:35

60.5

נוער בנות

* לספורטאים
הרשומים באיגוד בלבד
* נעילת הילוכים
קדטים  7.01מ'

קדטים
קדטיות

06:38

קדטיות
נשים 17-29
נשים 30-39
נשים 40-49
נשים 50-59
נשים +60
גברים 17-29
גברים 30-39
גברים 40-49
גברים 50-59
גברים +60

06:40

טנדם /
אופני יד

רמה  2+3גברים

רמה  1+2נשים

פראסייקלינג

1

60.5

* מי שאינם רשומים
באיגוד בעלי בדיקה
רפואית וביטוח עפ"י
חוק הספורט
* קדטיות לרשומות
באיגוד בלבד
* נעילת הילוכים קדטיות
 7.01מ'

1

60.5

5

מסלול חימום:
הרוכבים יהיו רשאים לעלות לחימום על הכביש משעה  5:30ולא לפני.
מסלול החימום יהיה בין צומת מצח לצומת מעגן על כביש  92בלבד
לא תתאפשר רכיבה חופשית בכבישי האזור.
בדיקת הילוכים:
● על הרוכבים להתייצב בעמדת בדיקות ההילוכים כשההילוכים נעולים על פי התקנון
● בדיקת הילוכים תתבצע ע"י צוות השופטים החל מ 45-דקות ועד  15דקות לזינוק .חובת
הרוכבים להגיע לבדיקה בזמן
● רוכב שנבדק ואופניו אינם עומדים בתקנון לא יורשה לזנק
לשיקול השופטים תתבצע בדיקה מיד בסיום התחרות ל 5-הראשונים מכל קטגוריה – באחריות
הרוכבים להתייצב לבדיקה תוך  10דקות מחציית קו הסיום.
חוקי התחרות:
התחרות תנוהל על פי תקנון מרוצי הכביש של ה ,UCI-התקנון המקצועי של איגוד האופניים
בישראל ותקנון זה .יש לעיין בתקנונים באתר האיגוד www.israelcycling.org.il :
חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקה התחתון (על כיסי החולצה)
ומספר השלדה מחובר באופן שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים .אין לקפל  ,לגזור ו\או
לשנות את המספרים.
לא יתאפשר איחוד מקצים בזמן התחרות.
במקרה של עקיפה של אחד המקצים ,המקצה הנעקף ירכב בצידו הימני של הכביש עד לסיום
העקיפה של המקצה המהיר.
בסיום התחרות ולאחר מעבר קו הסיום יש לפנות את שטח בסיום באופן מיידי ולאפשר
למקצים נוספים לסיים בבטחה.
בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים.
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חלוקת מים וסיוע טכני:
ניתן לחלק מים בנקודת המים בכביש  92לאחר צומת מעלה גמלא בק"מ  37.7מהזינוק,
בצד ימין של הכביש על השול בלבד! על מחלקי המים להגיע למקום לפני שעת סגירת
הכביש ולהחנות את הרכב מחוץ למסלול התחרות .חל איסור על הרכבים לנסוע על מסלול
התחרות עד לפתיחת הכביש ע"י המשטרה .על מנת להגיע בחזרה לנקודת הכינוס לפני
פתיחת הכבישים לתנועה יש להשתמש בכבישים  808 ,869ו.98-
חלוקת מים מרכבי ליווי אסורה.
רכבי ליווי:
● רק קבוצות הרשומות באיגוד האופניים או ב UCI-או באיגוד לאומי אחר הרשום בUCI-
רשאיות לרשום רכב ליווי.
● רכבי ליווי יורשו במקצים  1ו 2-בלבד
● נהג רכב ליווי חייב להיות מוסמך מטעם איגוד האופניים ובעל רשיון נהג מלווה מטעם
האיגוד תקף לעונת ( 21-22יש להירשם לאיגוד דרך המועדון בקטגוריית אנשי מקצוע)
● ישנה הגבלה של  5רכבי ליווי לכל מקצה ורישום מתבצע על פי ״כל הקודם זוכה״
● לרישום רכב ליווי יש למלא טופס בקישור הבא עד  1/11/21עם הפרטים הבאים :שם
הנהג ,טלפון נייד ,פרטי הרכב (סוג ,דגם וצבע) ,מספר הרכב ,מועדון ,מקצה לליווי.
https://forms.gle/GrBLvnTg1nfnPZfM9
● תינתן קדימות לקבוצות  UCIונבחרות לאומיות ולאחר מכן לפי הגרלה
● תדריך נהגי ליווי יערך יתקיים בתאריך 04/11/21 :בשעה  18:30בזום  -קישור ישלח
בסמוך למועד
● חובה על רכבי הליווי להצטייד בפנס כתום מהבהב (צ'קלקה).
● נהג שלא יגיע לתדריך נהגי ליווי לא יורשה ללוות במהלך התחרות.
● חובה על רכבי הליווי להצמיד מדבקות זיהוי ומספר בשיירה שיחולקו ע"י המארגן
● אסיפה של מדבקות זיהוי לרכבים ואמצעי תקשורת במידה ויש ,באוהל הרישום בחניית
הרוכבים התחרותיים
● מיקום רכבי הליווי יהיה בסמוך לזינוק מצד שמאל של הכביש עד לאחר הזינוק המתגלגל
● מייד בסיום התחרות ולאחר קו הסיום יהיה שילוט והכוונה לאזור טקס הסיום .הכניסה
תהייה מצד ימין של הכביש כ 200מטר לאחר קו הסיום וממול לכניסה של חניית
הרוכבים התחרותיים
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ערעורים:
מרגע פרסום תוצאות כל מקצה ,ניתן לגשת לשופט ערעורים  /שופט ראשי.
מיקום לוח התוצאות יהיה בצמוד לאוהל השיפוט וכן מקום הגשת ערעורים על התוצאות.
יש להגיש ערעור המשפיע על מיקום על הפודיום עד  15דקות ממועד פרסום התוצאות.
הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה.
בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום ,המשך הטיפול
בערעורים שלא טופלו בשטח ע"י שליחת מייל מרוכז לרכז השיפוט באיגוד האופניים:
ziki@israelcycling.org.il
טקסים ופרסים:
מדליות  /גביעים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה
טקס חלוקת הפרסים יתקיים במתחם ההתכנסות  -חוף צמח.
שעות 08:45 :תחילת הטקס.

.

ל 3-הרוכבים ו 3-הרוכבות בעלי הזמן המהיר ביותר בתחרות ,ללא קשר לקטגוריה או
לזינוק ,יוענק פרס מתנת דור אלון:
מקום ראשון  1,000ש"ח בתלושי דלק
מקום שני  500ש"ח בתלושי דלק
מקום שלישי  250ש"ח בתלושי דלק
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הרשמה:
· הרשמה עד יום ראשון  31/10/2021בשעה  23:59באתר איגוד האופניים
● על חברי איגוד להציג כרטיס חבר איגוד דיגיטלי (בטלפון) לעונת 2021-2022
● עמדת החתימות תיסגר  30ד' לפני כל זינוק – רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק.

עלויות ההרשמה:
· חברי איגוד תחרותיים  170ש"ח
· קדטים וחיילים בסדיר חברי איגוד  150ש"ח
· שאינם חבר איגוד תחרותיים  200ש"ח
שבב מדידה ומספרי גב:
• ניתן יהיה לאסוף את ערכות המשתתף בבוקר התחרות באוהל הרישום משעה  04:45ועד
כ 45דקות לפני הזינוק ,ע"י נציג המועדון (נציג אחד לכל מועדון)
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מפת המסלול
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11

12

טל"ח – למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון
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נספח בטיחות:
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בית חולים קרוב :בית חולים פדה פוריה
בעלי תפקידים:
מארגן :קבוצת בן דרור דוא"לornitbd@bezeqint.net :
מנהל התחרות :רועי גולדשטיין ,טלפון 0523632577 :מיילroygoldy123@gmail.com:
שופטת ראשית :בתיה שטיינברג
יועץ טכני :רועי גולדשטיין
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