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Dear Participants, 

Firstly, I would like to wish all competitors good luck during this historic event, the first UCI track cycling 
competition in Israel. 

The 1st International TLV Track Meeting will take place at the Sylvan Adams National Velodrome, opened 
less than 2 years ago within the National Sports Centre at the heart of Tel Aviv. The venue will host the 
2021 UCI Track Champions League Final and the 2022 UCI Junior Track World Championships, among 
many other events, large and small, that are in the planning. It is also the home of the Israel Cycling 
Federation headquarters. 

I hope you will enjoy this magnificent multisport venue and consider returning for future competitions 
and training camps.  

Finally, I would like to thank the National Sport Center for their fine work in organizing this competition. 

Yarden Gazit 
Co-CEO 
Israel Cycling Federation 

 
Dear athletes and team members, 

I would like to welcome you to the city of Tel-Aviv, the city that never sleeps! Tel-Aviv is a city of 

culture and sports, business and life-style, a city in which everyone can blend in and find his or 

her place. 

I'm excited beyond words to have you with us, racing on the Sylvan Adams National 

Velodrome's track! It's been only 2 years since the first training session took place in this 

magnificent facility, but the track has already seen many kilometers of racing and countless 

dramas. The velodrome is located right at the edge of Hayarkon Park, one of Tel Aviv's most 

spectacular green areas. With 950 acres, the park hosts cyclists, runners, rowers, ball players, 

rock climbers, tennis players and other athletes. 

I would like to wish you all safe and sportsman-like races, and many new achievements. 

Together, we will all form the history of the Sylvan Adams National Velodrome - racing the first 

ever international track meeting in Israel. 

Best regards, 

Niv Libner 
Race director of the 1st International Tel Aviv Track Cycling  
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1. ORGANIZATION  

1.1. LOCAL ORGANIZING COMMITTEE 

National Sport center 

General manager:                                              Nimrod Cohen 

Race director:     Niv Libner  

          +972-545-869992 

          NLibner@gmail.com 
 

Communication/Press   Arik Feldman 

Accommodation    Lia Karlik  

      Lias@nsc.org.il 

         

COVID 19 coordinator   Nimrod Cohen 

 

TRACK COMMISION: 

Israel Cycling Federation Co-CEO:          Mr. Yarden Gazit  

Head of the Israeli track national team:        Mr. Steve McEwen (GBR) 

Race Director:                                         Mr. Niv Libner  

  

1.2. COMPOSITION OF COMMISSAIRES PANEL  
President Of Commissaries Panel:  TBD   
APCP:      Mr. Doron Melamed 

 

National Commissaries:      TBD 

Timing/Results       Mr. Ido Ein-Dor  

        Mr. Hillel Polak 

          

          

 

1.3. DOPING CONTROL 

The competition is subject to the WADA Anti-Doping regulations and ADF protocols.  

 

mailto:NLibner@gmail.com
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2. GENERAL RULES 
The national Sport Center in cooperation with Israel Cycling Federation will hold the 1st 

International TLV Track Meeting, Class CL2 on 30/10/2021 for Men Elite, Women Elite, Men 

Junior, Women Junior, according to the UCI regulations for these disciplines. These events 

may be contested by riders entered by their National federation, UCI Track Teams, or 

individuals holding valid 2021 international UCI racing licenses. For riders of the U17 age 

categories, entrants must hold valid 2021-2022 ICF racing licenses and track accreditation. 

Riders entered for the U15 Category must hold valid 2021-2022 ICF racing licenses and 

either track accreditation or certified track's coach written approval. 

 

 

UCI Sanctioned  races* 

Elite and Juniors 

W
O

M
EN

 

Juniors Elite 

M
EN

 

Scratch Scratch Scratch 

Points Race Points Race Points Race 

 

Non UCI Sanctioned races 

 

  

  

  

  

International entries must be submitted via email at NLibner@gmail.com by October 25th. 

Local entries must be registered via www.Israelcycling.org.il by October 25th .  

 

Depending on number of entries, the track commission may reduce or increase the number of 

riders by National Federation or Team in some or all disciples.  

*A race will be confirmed and run as a UCI event only if the minimum international entries 

will be registered for the races. 

U15 U17 

M
/W

 

Rolling 250 Scratch 

Longest Lap Points Race 

mailto:NLibner@gmail.com
http://www.israelcycling.org.il/
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Taking into account the UCI regulations, articles 1.1.034, 3.2.001and in accordance with the 

UCI, the participation at the Elite competitions shall be open to riders  18 years of age and over. 

The age of a rider shall be determined by the difference between the year of the event and the 

year of birth of the rider. Juniors are allowed to participate in individual events of the Elite 

category. A junior rider who decides to compete in an individual event of the Elite category 

must announce his/her choice at the time of registration and this choice will be applicable for 

all events of the competition. This rider will not be allowed to compete in junior events.  

 

U15 competition: The riders of the U15 competition will race a rolling 250m and longest lap 

race.   

Rolling 250m: The riders will have one lap to gain speed and ride up to the stayers line, before 

time will be taken for one lap, from the Pursuit line. Riding above the stayers line is forbidden. 

Riders will start individually. 

Longest Lap: Riders of the U15 category will race the longest lap, boys and girls together.  At a 

signal of the Start Commissaire, the riders will start from the upper fence, and will complete 

one lap at a self-selected speed. The Commissaire will start the race at any time without further 

notice, and the riders will have to complete the initial lap + one race lap. Riders who will enter 

the race lap before the signal will be taken out of the race, as well as riders taking their foot off 

the pedal or touching the rails. 

 

Registration fee: 

National teams and UCI Track Teams - Free of chargeU17- 80 NIS 

U15- 40 NIS 

 

All riders must wear their Club, Track Team or National Team apparel, depending on the team 

that entered them for the race, during all competitions. Riders representing the same Club, 

Track Team or National Team must wear distinctive apparels to aid the recognition of the 

different athletes. 
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3. GENERAL INFORMATION 

3.1. TRAVEL AND ACCOMODATION 

Travel and accommodation expenses to and from Tel Aviv must be covered by National 

Federations, Track Teams, or individual riders. 

 

Nearest airport is:        Tel Aviv-Ben Gurion               25 KM   

 

Transfers from the airport to the accommodation can be requested at:  

Lias@nsc.org.il 

 

Visa obligations and COVID-19 instructions must be respected. Each Team or 

Federation is responsible for obtaining documents needed for their delegation for 

appropriate entries. All riders and attendants must hold insurance valid in Israel. 

 

All teams, riders and staff must adhere to the UCI COVID-19 protocols. 

 

3.2. OFFICIAL ADRESS OF COMPETITION VENUE AND PERMANENCE 

The Sylvan Adams National Velodrome 

Bekhor Shalom Shitrit St 10a 

Tel Aviv 

Israel 

 

Phone: +972-3649-6464 

Email: Velodrome@nsc.org.il 

Web-site: www.Velodrome.org.il 

 

3.3. TRACK 

Length: 250 meters covered track (open sides) 

Surface: Accoya (modified pine) Wood 

Banking: 45° 

Straights: 13° 

Track width: 7.5M 

Timing (Training)-"Mylaps" timing system with 5 points: 

 Start/finish, 200M, Pursuit B, 100M, Pursuit A 

mailto:Velodrome@nsc.org.il
http://www.velodrome.org.il/
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3.4. PARKING 

The parking-Lot outside of the Velodrome is public, free of charge. It is expected to be 

busy on the weekend, so please add some extra time to your calculations.  

 

3.5. TRAINING 

The track is located in a wide spread park, which offers limited training possibilities. 

Riding on the public roads in the area of Tel Aviv is not advised, please contact the 

organizer for routes and training options. 

 

3.6. COVID-19 INFORMATION 

Sport competition is currently allowed in Israel, and International competitions were 

exempt from the restrictions when Israel was in lockdown. Specific paperwork must be 

processed in advance. All required information will be sent to entered riders and 

teams, so please contact us as soon as possible to make sure we file all needed 

paperwork on time. 

 

3.7. TICKETING 

Spectators entrance is free of charge and subject to the relevant Covid 19 regulation on 

the day of the event. 

 

3.8. EMERGENCY AND LOCAL AUTHOITIES 

Police:                    100 

Medical service:    101 
 

Medical team will be present in the venue throughout the official training and 

competition with an ambulance for emergency. 

 

Nearest hospital to the venue:  

Tel-Aviv Sourasky Medical Center- (Ichilov) 

Weizmann st 6, Tel-Aviv, Israel 
+972-3697-4444 
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3.9. WEATHER 

In this period, the chances for rain are around 20% in the area of Tel Aviv. The 

temperatures usually in the range of 10-23 c  

 

 

3.10. ELECTRICTY NETWORK 

The common electric socket in Israel is type H or M. Israel operates on 230V supply 

voltage and 50Hz. 

 

 

4. TEAM SERVICES 

 

4.1. PERMANENCE 

Israel cycling federation's office, The Sylvan Adams National Velodrome 

Bekhor Shalom Shitrit St 10a 

Tel Aviv 

Israel 

 

Opening hours: 

Friday, 29th October- 9:00-16:00 

 

4.2. COMMISSAIRES PANEL MEETING 

Commissaires meeting will take place at the Velodrome (Meeting room, Level 1) 

Friday, 29th October - 10:00 until 11:00 
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4.3. RIDERS CONFIRMATION AND LICENSE CHECK 

Confirmation of starters and license check will take place at the Velodrome (Meeting 

room, Level 1) 

Friday, 29th October 13:30 until 14:30 

 

4.4. TEAM MANAGERS MEETING 

Team managers meeting will take place at the Velodrome (Meeting room, Level 1) 

Friday 29th October 15:00-16:00 

 

5. TRAINING SCHEDULE  
5.1. OFFICIAL TRAINING: 

The track will be open on October 29, 12:00-14:00 and 14:00-16:00 for official training. 

Please inform the organizer of your preferred slot. 

 

5.2. NON OFFICIAL TRAINING  

For non-official trainings, please consult the track management at Yarnin@NSC.org.il  

 

  

mailto:Yarnin@NSC.org.il
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6. EVENTS AND UCI POINTS SCALE 

 

6.1. EVENTS 

U15 Men and Women                         Rolling 250m – Longest Lap 

U17 Men and Women                         Scratch - Points 

Women Junior and Elite  Scratch - Points 

Men Junior     Scratch - Points 

Men Elite    Scratch – Points 

 

6.2. UCI RANKING 

In accordance with the UCI regulations, the races of the 1st International TLV Track 

Meeting award points toward UCI ranking using the Following scale: 

 

Elite/Juniors Women and Men: 

 

ELITE/JUNIOR 
Men and Women 

Rank Class 2 Rank Class 2 

1 100 14 32 

2 90 15 29 

3 80 16 26 

4 75 17 24 

5 70 18 22 

6 65 19 20 

7 60 20 18 

8 55 21 16 

9 50 22 14 

10 45 23 12 

11 41 24 19 

12 38 25 to X 1 

13 35 
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7. COMPETITION SCHEDULE 
The competition program is subject to modifications. modifications will be announced on 

the web event page, via email to team managers and on the notice-boards. 

In the event of weather forbiding safe racing in the original date, the races might be 

postponed to Sunday, the 31st of October in full or part. If the weather will not allow in the 

alternative date, then the race will be canceled. Team managers will be notify as early as 

possible 

 

 

 

 
 

,שתתפים יקריםמ  

 

 

המסלול הבינלאומית הראשונה בישראל.ראשית, ארצה לאחל לכל המתחרים הצלחה במהלך האירוע ההיסטורי, תחרות   

 

תחרות המסלול הבינלאומית הראשונה של תל אביב תתקיים בוולדרום הלאומי על שם סילבן אדמס, שנפתח לפני פחות משנתיים 

אליפות ואת  2021גמר ליגת האלופות באופני מסלול לשנת במרכז הספורט הלאומי במרכזה של תל אביב. המתחם יארח את 

באופני מסלול, בנוסף לארועים רבים נוספים, קטנים וגדולים. זהו גם ביתו של איגוד האופניים  2022ער לשנת העולם לנו

 בישראל.

 כולי תקווה שתהנו מהזירה המרהיבה והרב תכליתית ותשקלו לחזור בעתיד לתחרויות ומחנות אימון.

ון תחרות זו., על עבודתם המשובחת בארגלמרכז הספורט הלאומילסיום, ארצה להודות   

 

 ירדן גזית,

 מנכ"ל משותף

 איגוד האופניים בישראל
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 ספורטאים וחברי קבוצות יקרים,

אני שמח לברככם בבואכם לתל אביב, העיר שלא ישנה לעולם! תל אביב היא עיר של תרבת ושל ספורט, עסקים וסגנון חיים, עיר 

 בה כל אחת וכל אחד יכולים להשתלב ולמצוא את מקומם.

מילים היכולות לתאר כמה אני נרגש שתצטרפו אלינו, תתחרו איתנו בוולדרום הלאומי על שם סילבן אדאמס! חלפו רק אין 

שנתיים מאז שהתקיים האימון הראשון על המסלול בהיכל המרהיב הזה, אך המסלול כבר צבר קילומטראז' מכובד של מירוצים 

דונמים  3800רקון, אחת הריאות הירוקות המרהיבות של תל אביב. וראה דרמות אינספור. הוולדרום ממוקם בקצה פארק הי

 המארחים רוכבי אופניים, רצים, חותרים, שחקני כדור, מטפסים, שחקני טניס וספורטאים רבים נוספים.

 

 ארצה לסיים בברכת מירוצים בטוחים וספורטיבים, הישגים רבים! 

לדרום הלאומי על שם סילבן אדמס, בזינוקינו לתחרות המסלול יחדיו, אנחנו נכנסים עכשיו לספרי ההיסטוריה של הוו

 הבינלאומית הראשונה בישראל.

 בברכה,

 ניב ליבנר

תחרות המסלול הבינלאומית הראשונה של תל אביב. -מקצועי מנהל   
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המופיע בגרסה האנגלית הוא המחי*בכל מקרה של פער בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית של המדריך הטכני,   

 ארגון .1
 וועדה מארגנת .1.1

 מרכז הספורט הלאומי

 נמרוד כהן                                         מפיק הארוע   

 ניב ליבנר                                   התחרותמנהל 

                                  0545-869992 

                                                    Nlibne@gmail.com 

 

 אריק פלדמן     תקשורת/עיתונאות

 קרליקליה                                               קבוצות זרות    תאחראי

                                                                            ias@nsc.org.ilL 

                                                                                                                                                

 נמרוד כהן     אחראי קורונה

 

 

 :ועידת התחרות

 מר ירדן גזית בישראל                         ף, איגוד האופניים מנכ"ל משות

 מר סטיב מקיואן )סקוטלנד(  מנהל תוכנית המסלול, איגוד האופניים בישראל 

 ר ניב ליבנר מ   TLVelodromeמנהל התחרות, 

 

 הרכב חבר השופטים .1.2

 יעודכן בהמשך                  :שופט ראשי

 מר דורון מלמד                 : שופט ראשיעוזר 

              

 יעודכן בהמשך             שופטים לאומיים:

                                      

 דור-מר עידו עין      ים:מודד

 מר הלל פולק        

                                                                                          

 

mailto:Nlibne@gmail.com
mailto:Lias@nsc.org.il
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 חוקים כלליים  .2

יקיימו את תחרות המסלול הבינלאומית הראשונה של תל אביב, ברמה  TLVelodromeאיגוד האופניים בשיתוף מועדון 

CL2  ( של איגוד האופניים הבינלאומיUCIב )-בקטגוריות עלית גברים ונשים, ג'וניור גברים ונשים2021 באוקטובר 30 , 

נרשמו דרך האיגודים הלאומיים שלהם, קבוצות שבדיספלינות הכתובת מטה. בתחרויות אלו רשאים להשתתף ספורטאים 

רוכבים מקטגוריית הילדים חייבים להחזיק ברשיון  באופן עצמאי.שנרשמו המסלול שלהם או חברי איגוד האופניים בישראל 

 , ובאישור מאמן מוסמך למסלול או אקרדטציה למסלול.2021איגוד תקף לשנת 

 

 בינלאומיים*: UCIמרוצי 

 

 

 

 

  

  

  

מרוצים 

 לאומיים:

 

 

 

 

  

  

 .2021 באוקטובר 25עד ה Nlibner@gmail.com ההרשמה לתחרות לרוכבים זרים צריכה להיעשות במייל 

 .2021באוקטובר  25העד  www.Israelcycling.org.il ההרשמה לחברי איגוד האופניים דרך אתר האיגוד, 

 

בהתאם למספר הנרשמים, ועדת התחרות יכולה להפחית או להוסיף רוכבים מנבחרות לאומיות או קבוצות בחלק או בכל 

 הדיסיפלינות. 

הבינלואמית, במידה ומשולבים מקצים בתחרות  .של מתחרים זריםמינימלי מרוץ יחשב כבינלאומי רק אם ירשמו מספר *

 היא תיחשב בינלאומית רק במקצה עם מספר המתחרים הגדול יותר.
 

. 18,  ובהתאם לחוקי איגוד האופניים הבינ"ל, תחרויות העלית פתוחות למתחרים מעל גיל 3.2.001, 1.1.034בהתאם לסעיפים 

, ובחירה זו תהיה תקפה לכל המרוצים רשאים להתחרות במקצה העלית, אך מחובתם להודיע על כך בזמן הרשמתם סרוכבי ג'וניור

 בתחרות. רוכב זה לא יורשה לזנק למרוצי ג'וניור.

 

: הרוכבים יתחרו על המסלול, עם אופני מסלול, לאורך הקפה אחת, לאחר הקפה אחת בה יוכלו מטרים 250תחרות נג"ש ל

החבר במועדון  15תוחה לכל רוכב עד גיל הרוכבים לצבור מהירות ולהגיע עד לקו הכחול. הזמן ימדד מקו הרדיפה. התחרות פ

רכיבה הרשום באיגוד האופניים, בהצהרת מאמן מהקבוצה כי הרוכב בעל הכישורים הנדרשים. אין לרכוב מעל הקו הכחול בשום 

 רוכב מסיים, רוכב מזנק.-שלב. הרוכבים יזנקו בזה אחר זה

 

מהגדר  הזינוק הרוכבות והרוכבים יצאו יחידיו בסימן שופט: תתקיים תחרות ההקפה הארוכה, בה תחרות ההקפה הארוכה ביותר

העליונה, וישלימו הקפה במהירות חופשית ללא מדידת זמן, עד לשריקת הזינוק. אין להוריד רגל או יד מהכידון, אין לגעת בגדרות 

 ואין לחצות את קו הזינוק/סיום עד לשריקה. משריקת השופט הרוכבים יתחרו לאורך הקפה אחת.

 

 מ בזינוק מתגלגל250 סקראץ'

 ההקפה הארוכה ביותר מרוץ נקודות

 עלית, ג'וניורס

ם
שי

נ
 

 עלית  ג'וניורס

ם
רי

ב
ג

 

 סקראץ' סקראץ' סקראץ'

 מרוץ נקודות מרוץ נקודות מרוץ נקודות

mailto:Nlibner@gmail.com
http://www.israelcycling.org.il/


1st  International TLV Track Meeting 

14 

 הרשמה: דמי

 הרשמה ללא עלות -(UCI Track Teamנבחרות לאומיות וקבוצות מסלול רשומות באיגוד האופניים הבינ"ל )

 ₪ 80 – קדטים

 ₪ 40 -ילדים

 

רוכבים חייבים לזנק בבגדי המועדון, קבוצת המסלול או הנבחרת הלאומית בהתאם לייצוגם בתחרות. רוכבים מאותו 

נבדלים ובולטים שייקלו על הזיהוי בין הרוכבים השונים באותו המקצה )קסדה,  המועדון חייבים ללבוש פרטי לבוש

 נעליים, כפפות(.

 מידע כללי  .3
 נסיעות ולינה .3.1

 כל הוצאות הנסיעה והלינה צריכות להיות מכוסות על ידי הנבחרת הלאומית, קבוצת המסלול או הרוכבים עצמם.

 

 

 ק"מ 25עופה בן גוריון              שדה התעופה הקרוב ביותר:                 נמל הת

 

 Lias@nsc.org.ilשאלות הנוגעות להסעות משדה התעופה וללינה ניתן לשאול בכתובת המייל 

 

הקורונה חייבות להישמר בכל זמן. כל נרשם, קבוצה או נבחרת אחראי להמצאת המסמכים הנדרשים עבור  תכל תקנו

 חברי המשלחת. כל הרוכבים ואנשי הצוות חייבים להחזיק בביטוח התקף בישראל.

 הנוגעות להתנהלות קורונה תקפות לכל הרוכבים במקצים הבינלאומיים. UCI-כל תקנות ה

 

 

 רת התחרות והמזכירותכתובת רשמית של זי .3.2

 הוולדרום הלאומי על שם סילבן אדאמס

 א10בכור שלום שיטרית 

 תל אביב

 ישראל

 

 03-649-6464טלפון: 

 Velodrome@nsc.org.il אימייל: 

 www.Velodrome.org.ilאתר: 

 

 לולמס .3.3

 מטרים, מקורה 250אורך: 

 משטח: עץ אקויה )אורן מותאם(

 45°שיפוע בפניות: 

 13°שיפוע בישורות: 

 מטרים 7.5 רוחב המסלול:

 .1מ, קו רדיפה 100, קו 2מ, קו רדיפה 200עם חמש נקודות מדידה: זינוק/סיום, קו   MyLapsמערכת מדידה: 

 

mailto:Velodrome@nsc.org.il
http://www.velodrome.org.il/
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 חניה .3.4

. מומלץ לקחת בחשבון זמן שבתבסמוך לוולדרום קיימת חניה מוגבלת בכמות, העלולה להיות גדושה בבוקר יום 

 מהצפוי.ארוך היערכות 

 

 אימונים .3.5

המסלול ממוקם בפארק רחב ידיים המציע אפשרויות אימון מוגבלות. אנחנו לא ממליצים על רכיבה בכבישים 

 גן בנוגע למסלולים ולאפשרויות האימון.הציבוריים באזור תל אביב, אנא פנו למאר

 

 מידע בנושא קורונה .3.6

תחרויות ספורט מאושרות כרגע בישראל, ואירועים בינלאומיים הוחרגו מההגבלות גם במהלך הסגרים. הכנת מסמכים 

 מראש נדרשת )לבאים מחו"ל(. כל המידע הרלוונטי ישלח לנרשמים.

 

 צופים כרטיסי .3.7

  .תנאי התו הירוק שיהיו רלוונטיים בזמן המרוץבהתאם ל הכניסה לצופים בחינם,

 

 

 

 חירום ורשויות מקומיותמספרי  .3.8

 100חייגו                   משטרה:

 101חייגו     מגן דוד אדום:

 עם אמבלונס למקרה חירום.  צוותים רפואיים יהיו בהיכל במהלך האימונים הרשמיים והתחרויות

 

 בית החולים הקרוב למתחם:

 הרפואי סוריאצקי )איכילוב(המרכז 

 6רחוב וייצמן 

 תל אביב

03-697-4444 

 

 מזג אוויר .3.9
 מעלות צלזיוס.   23ל 10. הטמפרטורות השכיחות בעונה נעות בן 20%הסיכוי לגשם בתקופה זו של השנה הוא כ 
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 שקע חשמלי .3.10

 50hzוולט  230. אספקת החשמל בישראל היא במתח Hהשקע החשמלי הנפוץ בישראל הוא מסוג 

 

 שירותי קבוצות .4
 מזכירות .4.1

 א, תל אביב10משרד איגוד האופניים, שיטרית 

 שעות פעילות:

 09:00-16:00, באוקטובר  29ה שישייום 

 

 השופטים צוותפגישת  .4.2

 (1השופטים תתקיים בוולדרום )חדר הישיבות, קומה  צוותפגישת 

 10:00-11:00בשעות  באוקטובר  29שישי, יום 

 

 )עבור רוכבי המקצים הבינלאומיים בלבד( רישיונותאישור מתחרים ובדיקת  .4.3
 (1אישור מתחרים ובדיקת רישיונות תתקיים בוולדרום )חדר הישיבות, קומה 

 11:30-14:30בשעות  באוקטובר  29שישי יום 

 

 מנהלי קבוצות ישיבת .4.4

 (1מנהלי קבוצות תתקיים בוולדרום )חדר הישיבות, קומה  ישיבת

 15:00-16:00בשעות  באוקטובר 29, שישייום 

 

 לוח אימונים .5
 אימונים רשמיים .5.1

לאימונים רשמיים. אנא  14:00-16:00ובין השעות  12:00-14:00, בין השעות באוקטובר  29-המסלול יהיה פתוח ב

 עדכנו את מארגן המרוץ על חלון הזמנים המועדף עליכם.

 

 אימונים לא רשמיים .5.2

   Yarnin@NSC.ORG.IL ב אנא פנו להנהלת המסלוללאימונים לא רשמיים, 

 

mailto:Yarnin@NSC.ORG.IL
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 UCIמרוצים וניקוד  .6

 

 :מרוצים .6.1

 ההקפה הארוכה ביותר –מ 250ילדות וילדים                                         נג"ש ל 

 מרוץ נקודות –קדטים וקדטיות                                      סקראץ' 

 מרוץ נקודות –סקראץ'                               נשים  ועלית ג'וניורס

  מרוץ נקודות –סקראץ' ג'וניורס גברים                                      

 מרוץ נקודות –סקראץ'                עלית גברים

 

 

 

 UCIסולם ניקוד  .6.2

 

במסגרת תחרות המסלול הבינלאומית הראשונה של תל אביב יעניקו כל המרוצים הבינלאומיים  ,uciבהתאם לחוקי ה

 על פי הסולם הבא: uciנקודות לדירוגי ה

 

 

 עלית/ג'וניור

 גברים ונשים

2רמה  דירוג 2רמה  דירוג   

1 100 14 32 

2 90 15 29 

3 80 16 26 

4 75 17 24 

5 70 18 22 

6 65 19 20 

7 60 20 18 

8 55 21 16 

9 50 22 14 

10 45 23 12 

11 41 24 19 

והלאה  25 38 12  1 

13 35 
  

  

 

  



1st  International TLV Track Meeting 

18 

 

 לוח התחרויות .7

 

קיום המוקדמות תלוי במספר הנרשמים. לוח המרוצים כפוף לשינויים השינויים יתוקשרו למנהלי הקבוצות ועל לוח 

 המודעות.

במלאה או בחלקה, תועתק ליום ראשון במידה ומזג האוויר לא יאפשר קיום תחרויות בטוחות בתאריך המקומי, התוכנית, 

באוקטובר. במידה ומזג האוויר בתאריך החלופי לא יאפשר קיום בטוח של התחרויות, התחרויות יבוטלו. הודעה בנושא  31ה

 תועבר למנהלי הקבוצות בהקדם האפשרי

 

 
 

 


