
  

 

1 

   TREKסבב  #1גביע המדינה באופני הרים  סבב

 22\1\2202ליד אנדרטת יער הקיבוצים, יום שבת  

 CCCבארגון מועדון 

 
לשנת  XCOבאופני הרים סבב גביע המדינה תחרות הראשונה באיגוד האופניים שמח להזמין אתכם ל

 תתקיים תחרות עבמסגרת האירו .city cycling club מועדון האופניים על ידי  נתהמאורג 2022

 מסטרס

 

הוא סבב חדש ויוקרתי בו יתחרו טובי הרוכבות והרוכבים  XCOסבב גביע המדינה באופני הרים 
בקטגוריות העילית, הנוער, הקדטים והילדים. התחרויות יאורגנו בסטנדרט גבוה ע"י מארגנים 

מנוסים ומובילים. התחרויות יתקיימו על מסלולים איכותיים שיאושרו ע"י יועץ טכני מטעם איגוד 
ית והבטיחות. בכל תחרות יהיה כרוז, ויהיו תחנות האופניים אשר ישים דגש על הרמה הטכנ

טכניות במתחם הכינוס לתרגול בזמן הפנוי לפני או אחרי התחרות. לו"ז התחרות יאפשר מסלול 
. לסבב יהיה דירוג 13, ילדים 14עילית ונוער, קדטים, ילדים  –פנוי לכל אחת מקטגוריות הגביע 

בכל אחת מקטגוריות הגביע.  2022 – 2021לעונת נפרד ובסיומו יוכתרו הזוכים בגביע המדינה 
 מחירי הרישום יהיו אחידים לכל הסבב וייקבעו ע"י איגוד האופניים.

  
בינלאומיות נושאות פרסים כספיים  4תחרויות, מהן  5הסבב יכלול  2022 – 2021בעונת 

 לעילית ולנוער:
 מארגן מיקום תאריך מספר

 CCC יער הקיבוצים 22/01/2022 1
 CCC ער הקיבוציםי 12/02/2022 2

 CSC יער קולה 18/03/2022 3

 רוכבי שפרעם שפרעם 02/04/2022 4
 CSC יער ראש העין 20/05/2022 5

 
 

 

 .בלבדאיגוד האופניים ספורטאים הרשומים בההשתתפות בתחרות פתוחה ל

 

שיגרם לרוכבים. התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק 

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.
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דגשים לגבי התחרות והמסלול. חובה על כל רוכב לפני הזינוק יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ו

 להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים.

 

כתנאי להשתתפות בתחרות. במקרה של קטין נדרשת  כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור,

 גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.   

 באתר האיגוד  הוויתורנוסח כתב 

 

 רמה:

 3רמה :   2+  1רמה 

 (1)רמה  גביע המדינה באופני הרים ( :נשים וגבריםלית )יע \גוניורס  \קדטים  \ 13-14 ילדים

 

 

 

 לוח זמנים:

 

 לוח זמנים כללי

  תאריך שעה מיקום

 פתיחת הרשמה 12/12/21  

 סגירת הרשמה 16/1/22 22:00 

 פתיחת מזכירות יום האירוע לפני הזינוק הראשוןשעה  

 זינוקים יום האירוע על פי הטבלה המצורף 

 סגירת מסלול לאימון יום האירוע שעה לפני המקצה הראשון 

התייצבות רוכבים לתדריך בקו   דק' לפני 15 

 זינוק

 סגירת מזכירות יום האירוע דק' לפני המקצה האחרון30 

 שעת סיום משוערת יום האירוע  
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 נקודת כינוס והגעה לתחרות:

 מקרבת אנדרטת הקיבוצים  -הקיבוצים יער

 

  נקודת רישום ומזכירות:

 פתיחת המזכירות לרישום, שעה לפני הזינוק הראשון

 2022לעונת  יש להציג כרטיס איגוד

 דק' לפני המקצה הרלוונטי. 20עד  יש לחתום בדף החתימות

 

 המסלול:  

 ק"מ   4.4 כ הקפה באורךעלית 

 ק"מ 3.8כ הקפה ומסטרס קדטים 

 לאורך המסלול מספר אלמנטים טכניים הדורשים היכרות מוקדמת. 

 יש לבצע הכרת מסלול לפני התחרות.

 

 זינוקים וחלוקת פרסים:טבלת 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 הרישום לקטגוריה הוא ע"פ הרישום לאיגוד האופניים.

 מספר הנרשמים יום לפני התחרות מקצים ושעות זינוק שעלולים להשתנות על פייש לבדוק 

 .יתכנו איחודי או פיצולי קטיגוריות, זינוקים ושינוי לו"ז לפי מספר הנרשמים בהתאם לתקנון האיגוד 

 יימסר סופית בתדרוך לרוכבים. *יתכן עדכון במספר ההקפות.

 

 

משך  מקצה

 התחרות

 שעת פודיום שעת זינוק הקפות*

דק' לאחר  15 8:00  ד' 60כ  2+  1רמה 

רסום פ

 תוצאות
 המקצה

 9:30  0:45-0:35 13ילדים 

 9:31  0:45-0:35 13ילדות 

 10:45  0:45-0:35 14ילדים 

 10:46  0:45-0:35 14ילדות 

 12:00  1:05-0:50 קדטים

 12:01  1:05-0:50 קדטיות

 13:30  1:40-1:20 עלית גברים

 13:30  1:15-1:00 גוניורס בנים

 13:31  1:40-1:20 עלית נשים

 13:31  1:15-1:00 גוניורס בנות
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 מסלול חימום:

פארק דרך נוף שאינם במסלול התחרות. יש להיזהר מכלי רכב הנעים בהיער החימום יעשה בשבילי 

 מנשה ושבילי היער.

 אין לבצע חימום על מסלול התחרות

 

 אוהלי קבוצות ודוכנים:

בבוקר התחרות יש לתאם הקמת אוהלי מועדונים מועדונים מוזמנים להקים אוהלים במתחם התחרות , 

 עם מנהל התחרות. 

 

 חוקי התחרות:

 

, תקנון התחרויות של איגוד האופניים UCI-התחרויות יתקיימו לפי תקנון מרוצי אופני ההרים של ה

 www.israelcycling.org.ilבישראל ותקנון זה. יש לעיין בתקנון באתר האיגוד : 

התחתון ומספר הכידון מחובר  החובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלק

 .או לשנות את המספרים\אין לקפל , לגזור ו .באופן שאינו מוסתר על ידי שום חלק מהאופניים

 .בכל המקצים התחרות מסתיימת כאשר הראשון מסיים 

 טכני:נקודת מים וסיוע 

 עלית , גוניורס, קדטים  בפיד זון במקצים הבאים בלבד:חלוקת מים 

 

 ערעורים:

 מרגע פרסום תוצאות כל מקצה, ניתן לגשת לשופט ערעורים / שופט ראשי 

 דקות ממועד פרסום התוצאות 15יש להגיש ערעור המשפיע על מיקום על הפודיום עד 

 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 

 

 פרסים:טקסים ו

לחמשת  14לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה, ובקטגוריות עד גילאי  יוענקו מדליות

                המקומות הראשונים בכל קטגוריה.

 , בהתאם למפורט בטבלה.הרישום בקרבת עמדתבחורשה טקס חלוקת הפרסים יתקיים 

 

 

http://www.israelcycling.org.il/
mailto:ziki@israelcycling.org.il
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 הרשמה:

הרשמה מאוחרת  .22:00בשעה  12/1/22י רביעבאתר איגוד האופניים עד יום מוקדמת ההרשמה 

 .16/1/22באתר איגוד האופניים עד יום ראשון 

 ואין הרשמה במקום. לאחר מועד זהאין הרשמה 

, הרשמה שלמה רק לאחר ביצוע בעת הרישום לתחרותבאתר איגוד האופניים התשלום  ●

 התשלום!

 2021-2022עונת דיגיטלי )בטלפון( ל רישיון רוכבלהציג  בעלי רישיון רוכב ישראליעל  ●

 

 עלויות ההרשמה:

 הרשמה מוקדמת:

 ₪ 110 –קדטים , מקצי ילדים

 ₪ 140 – 1+2, רמה גוניורס , עלית

 

 :₪ 20הרשמה מאוחרת בתוספת 

  ₪ 130 –קדטים מקצי ילדים,

  ₪ 160 – 1+2, רמה ג'וניורס, עילית 

 

עד יום  contact@israelcycling.org.il-ניתן לבטל הרשמה ולקבל זיכוי מלא בהודעת דוא"ל ל

 . לאחר מועד זה לא יתאפשר זיכוי מכל סיבה שהיא.20/1/22חמישי 
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 מפת המסלול

n 
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 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון –טל"ח 

 

 בטיחות:

 טכניים מאתגרים.אלמנטים המסלול כולל 

   הרוכב.יש לבצע הכרת מסלול לפני הזינוק, באחריות 

 

 04-6304304 \בית חולים הלל יפה,  רחוב השלום, חדרה בית החולים הקרוב לתחרות: 

 

 בעלי תפקידים:

   CITY CYCLING CLUBמארגן: מועדון 

 מנהל התחרות: אילן אידלסון 

 יותם נוביק שופט ראשי:

 תומר בארי :יועץ טכני

 

 


