
 
 

 

10/11/2019 

 הנחיות בנוגע לביגוד אלוף ישראל

מסמך זה כולל פרטים והנחיות בנוגע לביגוד אלוף ישראל. במידה ולאחר קריאת המסמך יש לך 

   yarden@israelcycling.org.ilלירדן גזית במייל  /ישאלות נוספות, אנא פנה

 שני המינים.מכוון ל המסמך מנוסח בלשון זכר אך

 חולצת האלוף

בקטגוריות המוגדרות הזוכה במקום הראשון  בלקישראל יאליפות במעמד חלוקת הפרסים בתום 

אלוף ישראל רשמית מתוצרת קסטלי בעיצוב ע"פ ההדמיה  חולצתבתקנון המקצועי של האיגוד 

 המצורפת.

 03-6490436בטלפון  בתיאום עם ליהי במידה וקיימת במלאי, להחליף לחולצה במידה אחרת, ניתן

 .2שלוחה 

 .  lenny@isravelo.com : יבואן ישראוולוהמלצות אלוף נוספות חו לרכוש ניתן

 לבישת חולצת האלוף בתחרויות

ל לרכוב עם חולצת אלוף ישראל בכאלוף ישראל  איגוד האופניים בישראל, עלו  UCI-ע"פ תקנון ה

שראל הבאה באותו ענף בתואר, וזאת עד יום לפני אליפות י זכה םבה תחרות באותו ענף ומקצה

 מחזיק האלוף םבה אותו ענף ומקצהללבוש את חולצת האלוף בכל תחרות שאינה ב ומקצה. אין

 בתואר. 

לדוגמה, אלוף ישראל באופני כביש במקצה נוער בנים יתחרה עם חולצת האלוף בכל תחרות כביש כל 

נגד השעון, או במידה והוא בתחרויות או  XCMאו  XCO עוד הוא נשאר בקטגוריה זו. בתחרויות הרים

 , הוא אינו רשאי ללבוש את החולצה.בענף הכביש ובר לקטגוריה אחרתע

יחד עם זאת, אלופי ישראל בתחרויות נגד השעון בלבד אינם מחויבים ללבוש את חולצת האלוף 

 .(UCIבישראל )שאינן תחרויות  תהמתקיימו בתחרויות נגד השעון

 הדפסת לוגואים על גבי חולצת האלוף

במקומות  ו/או הקבוצה ו/או נותני החסות של האלוףה לוגואים של המועדון להדפיס על החולצ ניתן

 הבאים בלבד:

ס"מ בחלקים הקדמי והאחורי של החולצה מעל הפס העליון של דגל  10רצועה בגובה  .1

  ישראל

 ס"מ על השרוול והכתף 5רצועה בגובה  .2

 ס"מ בצדי החולצה 9רצועה ברוחב  .3
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 הפקת חולצת אלוף באופן עצמאי

לעמוד בתנאים  ל החולצהאך ע, חולצת אלוף בעצמםלהפיק הקבוצה או המועדון של האלוף רשאים 

 הבאים:

לשלוח אותו לפני הפקה  יש, מידה והעיצוב שונהב עיצוב זהה לחולצת האלוף הרשמית, או .1

 לאיגוד האופניים בישראל ולקבל את אישורו בכתב.

 ע בחזית ובגב החולצה ע"פ המוגדר להלן:דגל ישראל יופי .2

a.  ישראל יופיע בגרסתו הרשמית )שני פסים כחולים ומגן דוד כחול על רקע לבן( דגל

 אחרת )נגטיב או אחרת(ולא בגרסה 

b.  מ לפחותס" 13יפרס מקצה לקצה על חזית וגב החולצה בגובה של הדגל י -גודל .

לבן, גובה הדגל מהקצה העליון של הקו הכחול העליון לקצה  חולצהבמידה וצבע ה

 ס"מ. 10התחתון של הקו הכחול התחתון יהיה לפחות 

c.  של  ימוקם בחצי העליון לישרא הגבול העליון של הקו הכחול התחתון בדגל -מיקום

על הקו המפריד בין החצי העליון לתחתון או ) החולצההפנל הקדמי והאחורי של 

 ( מעליו

d.  וס"מ ממנ 2אף לוגו לא ימוקם על הדגל או במרחק של  -גרפיקה לצד הדגל 

על פי ההנחיות בחלק "הדפסת לוגואים לוגואים של מועדון/קבוצה/נותני חסות יופיעו אך ורק  .3

 על גבי חולצת האלוף" במסמך זה.

 בחלק הקדמי של החולצהומלץ כי לוגו איגוד האופניים בישראל יופיע מ .4

בכל מקרה יש לקבל אישור בכתב מאיגוד האופניים לפני הפקת חולצת אלוף או הדפסה על גבי 

 החולצה.

 .UCI-להפיק מכנס התואם בצבעיו לחולצת האלוף בהתאם לתקנון ה תןני

  @israelcycling.org.ilyardenלשאלות אנא פנו לירדן: 
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