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  (דרוםוול( באופני מסלול השלישית אליפות ישראל
  

, 2022שנת ל אופני מסלולב לאליפות ישראל  נכםלהזמי שמח האופניים בישראל איגוד
      .הלאומי ע"ש סילבן אדמס בוולודרום

 
 :התחרויות הבאותרוע, יתקיימו יבמסגרת הא

 
 מרוצים יום

במרץ,  15יום שלישי, 
22:00 

 סגירת הרשמה מוקדמת לכלל התחרויות

במרץ,  17חמישי, יום 
  22:00בשעה 

 כלל התחרויותל מאוחרת סגירת הרשמה

 במרץ 21, שני יום
זוגות )כולל ילדות וילדים, לא אליפות לאומית -אליפות ישראל ברדיפה

 רשמית(

 ק"מ )לא אליפות לאומית רשמית( 50-פתוח למירוץ סקראץ 

 במרץ 23, רביעי יום
 אישית רדיפה

 (נרשמים במינימום תמותנרשמית  אליפות) קיירין

 מותנה בעריכת אקרדטציה(-)כולל ילדות וילדים 'סקראץ

 במרץ 24, חמישי יום

 )לא אליפות לאומית רשמית( 15מטרים לילדות וילדים עד גיל  250תחרות 

)לא אליפות לאומית  15לילדות וילדים עד גיל  תחרות ההקפה הארוכה ביותר
 רשמית(

 )אומניום( רב קרב

 במרץ 25, שישי יום
 /קילומטרים 500 השעון נגד

 מותנה בעריכת אקרדטציה(-)כולל ילדות וילדים אלימינציה

 נקודות

 מודגשות הרשמית האליפות תחרויות במסגרת הנכללות תחרויות 

 
ות מסגרת הזמנים לתחרויות היא בין השע -יפורסם בסיום ההרשמה מלאלוח זמנים 

 ביום שישי. 17עד  8בימים רביעי וחמישי, ו 21ל 11
 

בעלי אקרדטציה , 2022לעונת  איגוד האופניים בעלי רישיוןההשתתפות בתחרות פתוחה 
ולחברי נבחרות לאומיות באישור  לרכיבה במסלול מטעם מרכז הספורט הלאומי בלבד

בנוסף, המירוצים פתוחים בקטגוריית העלית והג'וניורס, נשים וגברים  .המאמן הרלוונטי
שתערך  CL2גם לרוכבים זרים שיגיעו להשתתף בתחרות המסלול הבינלאומית ברמת 

בהתאם לתקנות הקורונה ההשתתפות  במרץ(. 26אליפות הארץ )סגירת יום לאחר 
 בזמן קיום התחרות. תהרלוונטיו

 
תחרויות הרדיפה האישית והסקראץ' הן תחרויות המבחן הקובעות לצורך השתתפות 

יזכו את והרדיפה האישית מרוץ הנקודות רב, אלימינציה, סקראץ', -וצי הקרבבמכביה. מר
 .EYOFהקדטים והקדטיות בניקוד לדרכי הבחירה ל



 

2 

 
 

 תינתן קדימות לענפי -המרוצים סדרמזג האוויר עלול גם הוא להשפיע על קיום ו
(, לאחר מכן לשאר ענפי הסבולת, ענפי הספרינט אולימפיים )קרב רבהסבולת ה

 ולבסוף לתחרויות שאינן אליפות רישמית.
 

קדטים, ג'וניורס, )איחוד קטגוריות(,  15עד גיל התחרויות פתוחות בקטגוריות הבאות: 
 גברים ונשים. -עלית ומסטרס

ללא צורך בעלי רשיון איגוד ו 15בנוסף, יתקיימו מירוצים יעודיים לצעירים עד גיל 
 טציה, באישור מאמן מוסמך למסלול.יבאקרד

 
 כתיבת תקנון זה הוא שמרוצי הדבוקה יוזנקו בהרכבים הבאים:זמן הצפי נכון ל

 עילית גברים 

 עלית נשים, ג'וניורס בנות, קדטיות 

 ג'וניורס בנים 

 קדטים 

 מסטרס 

  בנים ובנות15עד גיל , 
 

למארגנים ולשופטים שמורה הזכות לשנות את הרכבי המקצים או לבטל חלק מהמקצים 
הודעה בנושא תצא עד יום שני  בהתאם לנרשמים בפועל מכל קטגוריה או כל אילוץ אחר.

 במרץ. 21ה 
רשומות במירוצי הדבוקה של מקצה העלית נשים, ג'וניורס  6במידה ולא יהיו לפחות 

 בנות, קדטיות, הן יאוחדו עם קטגוריית המסטרס.
עלית גברים,  -במידה ולא יהיו לפחות שישה רשומים במירוצי הדבוקה באחת הקטגוריות

 ג'וניורס גברים, הן יאוחדו.
 

נם אחראים לכל נזק שיגרם התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אי
מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים . על כל רוכב לוודא כי הוא לרוכבים

 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.

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

 קטין נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.  
  חתימה על כתב הויתור כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות.
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 קישורב נוסח כתב הויתור באתר האיגוד:
 

 . נוכחות קהל כתלות בתקנות הקורונה הרלוונטיות
אנשי צוות כל מועדון יכול לרשום  רק בעלי תפקידים יורשו להכנס לרחבה המרכזית.

מאמן אחד בתנאי והמאמן  בהתאם ליצוג המועדון בתחרות. כל מועדון יוכל לרשום
מועדון לו אין  .צוות נוסף אחד לכל חמישה רוכבים , ובנוסף גם אישמוסמך למסלול

ההרשמה לאנשי צוות  מאמן המוסמך למסלול, מתבקש ליצור קשר למציאת פתרון.
 Nlibner@gmail.comבמייל: 

 
 

 אליפות ישראל  רמה:
 

 והגעה לתחרות: , חניהנקודת כינוס
 א, תל אביב 10רחוב שיטרית 

 
  נקודת רישום ומזכירות:

 .דלפק הקבלה, מבנה הוולדרוםב המרוץמזכירות 
 שעות פתיחה:

 ועד תום התחרויותשעתיים לפני הזינוק הראשון : מ21.03.2022יום שני, 
 משעתיים לפני הזינוק הראשון ועד תום התחרויות: 23.3.2022יום רביעי, 

 משעתיים לפני הזינוק הראשון ועד תום התחרויות: 24.3.2022יום חמישי, 
 משעתיים לפני הזינוק הראשון ועד תום התחרויות:  25.3.2022יום שישי, 

 

 ת:יוחוקי התחרו

, התקנון המקצועי של איגוד UCI-של ה מסלולמרוצי העל פי תקנון  נהת תנוהליוהתחרו

יש לעיין ו יש לקרוא את חוקי התחרויות בקישור מעלה ה.האופניים בישראל ותקנון ז

  www.israelcycling.org.ilבתקנונים באתר האיגוד : 

 

, אין להתקין על האופניים או הקסדה חל איסור על רכיבה עם פריטים מכל סוג בכיסים

 .מצלמות או שעוני רכיבה

 

יש תחרויות הרדיפה )אישית, זוגית( והנג"ש, מקצי הקדטים, קדטיות, ילדים וילדות, ב

. לא תותר רכיבה עם UCIלרכוב עם אופניים העומדים בתקנות מירוצי הדבוקה של ה

https://israelcycling.org.il/wp-content/2021/2021/03/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%E2%80%93-%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%94-2.6.2-30-11-2020.pdf
https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D.pdf
http://www.israelcycling.org.il/
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 כידוני נגד השעון.

 

 בכל יתר המקצים, בתחרויות הרדיפה תהיה אכיפה של:

 מרחק קצה האירובר מהציר מרכזי 

 מהציר המרכזי מרחק קצה הכסא 

 הפרש גבהים בין הנקודה הגבוה ביותר באירובר למרכז תומכות האמה 

 

 UCIניקוד 

המירוצים הרישמיים במסגרת אליפות ישראל בקטגוריות העלית וג'וניורס, גברים ונשים, 

, על פי סולם הדירוג המונהג על ידי איגוד האופניים UCIאליפות ישראל מזכה בניקוד 

 הבינלאומי.

 ניקוד מיקום ניקוד מיקום

1 100 13 35 

2 90 14 32 

3 80 15 29 

4 75 16 26 

5 70 17 24 

6 65 18 22 

7 60 19 20 

8 55 20 18 

9 50 21 16 

10 45 22 14 
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11 41 23 12 

12 38 24 10 

 

 על פי המיקום הכללי שלהם במקצה. 23, זוכים בנקודות לדירוג העד 23רוכבי עד גיל 

 

 מזנקים. 12נדרשים לפחות , UCI נקודות צבירתעל מנת שמירוץ יחשב לצורך 
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 רדיפה בזוגות:

 2התחרות תתקיים בדומה לפורמט תחרויות הרדיפה קבוצתית, אך הקבוצות יוגבלו ל 

 רוכבות/רוכבים. הזמן יקבע לפי זמן חציית קו הסיום של הרוכבת או הרוכב השני.

 דירוג ינתן בקטגוריות הבאות:

 הקפות( 16ק"מ ) 4 -גברים עלית 

 הקפות( 16ק"מ ) 4- נשים עלית וג'וניורס בנות 

  הקפות( 16ק"מ ) 4 בנים -ג'וניורס 

 הקפות( עם אופניים וציוד החוקיים למירוצי דבוקה 8ק"מ ) 2 - קדטים 

 הקפות( עם אופניים וציוד החוקיים למירוצי דבוקה 8ק"מ ) 2 - קדטיות 

 הקפות( 16ק"מ ) 4 - מסטרס גברים 

 הקפות( 16ק"מ ) - מסטרס נשים 

  הקפות( עם אופניים וציוד החוקיים למירוצי דבוקה  8ק"מ ) 2 - 15ילדות עד

 ללא צורך באקרדטציה( -)באישור מאמן

  הקפות( עם אופניים וציוד החוקיים למירוצי דבוקה 8ק"מ ) 2 - 15ילדים עד 

 ללא צורך באקרדטציה( -)באישור מאמן

 

 :ק"מ 50תחרות סקראץ פתוחה ל
 

 28-מ, המוגבלת לק" 50במסגרת אליפות ישראל, תתקיים תחרות סקראץ פתוחה ל 
רוכב או רוכבת הזינוק יהיה אחד לכל הקטגוריות. . הנרשמים והנרשמות הראשונים

הדירוג יהיה אחד  העומדים להתפס על ידי הדבוקה הראשית בהקפה יורדו מהמסלול.
 למקצה.

 
 ילדים: תחרויות

בנוסף לתחרויות הרשמיות שיהיו פתוחות לילדים המחזיקים באקרדטציה, יתקיימו 
במסגרת האליפות גם שתי תחרויות שאינן רישמיות, שיהיו פתוחות לכל רוכבת ורוכב עד 

החברים במועדון רכיבה הרשום באיגוד האופניים, בהצהרת מאמן מהקבוצה כי  15גיל 
 . הרוכב בעל הכישורים הנדרשים

 
 מטרים בזינוק מתגלגל: 250

הרוכבים יתחרו על המסלול, עם אופני מסלול, לאורך הקפה אחת, לאחר הקפה אחת בה 
יוכלו הרוכבים לצבור מהירות ולהגיע עד לקו הכחול. הזמן ימדד מקו הרדיפה. התחרות 
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החבר במועדון רכיבה הרשום באיגוד האופניים, בהצהרת  15פתוחה לכל רוכב עד גיל 
מאמן מהקבוצה כי הרוכב בעל הכישורים הנדרשים. אין לרכוב מעל הקו הכחול בשום 

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

 :תחרות ההקפה הארוכה ביותר
תתקיים תחרות ההקפה הארוכה, בה הרוכבות והרוכבים יעלו למסלול בסימן שופט, 

לשריקת הזינוק. אין להוריד רגל או יד מהכידון, אין לגעת ויצטרכו לשמור על יציבות עד 
. משריקת השופט הרוכבים יתחרו עד לשריקה בגדרות ואין לחצות את קו הזינוק/סיום

 לאורך הקפה אחת.
 
 
 

 ערעורים:

להגיש  יש .בעמדת השופטים להגיש ערעורמרגע פרסום תוצאות כל התמחות, ניתן 

דקות ממועד פרסום  15עד בין שלושת המקומות הראשונים ערעור המשפיע על מיקום 

בתיעדוף הטיפול  גשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה. ההתוצאות

 .בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום

 

 הרשמה:

  22:00 בשעה  15.03.2022-ה שניעד יום  איגוד האופנייםבאתר המוקדמת הרשמה 

 22:00בשעה  17.03.2022עד ההרשמה מאוחרת 

 

  ניתן להרשם לאחד או יותר מהמירוצים.

 

. מירוצי ההקפה מותנה במינימום עשרה נרשמים למקצהבאופן רשמי קיום מירוץ הקיירין 

הנרשמות  30-, בהגבלה ל15ומעל גיל  15עד גיל  -הארוכה ביותר יתקיימו בשתי דבוקות

 והנרשמים הראשונים.

 

 עלויות ההרשמה:

 ₪ 150ליום תחרות אחד,  ₪ 80בעלות של באתר איגוד האופניים, ההרשמה לתחרות 
  לארבעת ימי התחרות. 200-ליומיים או שלושה, ו

 .ליום מירוצים ₪ 40ההרשמה למירוצי הילדים לחברי איגוד האופניים בלבד, בעלות 
 במרץ תהיה 17ב 22:00השעה ד במרץ וע 15ב 22:00הרשמה מאוחרת, החל מהשעה 
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 .₪ 50בתוספת 
 כניסת קהל ללא עלות.

יפות. להמשיך בתחרויות האל ו למקצה אליו הוא רשום, לא יורשושלא יזנק או רוכבת רוכב
הזנקתו, במייל: פני ל ביום 14ניתן לבטל הרשמה למקצה עד השעה 

NLibner@gmail.com 
 

 מספרי מתחרה:
 שימרו עליו.כל מתחרה יקבל שני מספרים, שישמשו לכל ימי התחרות. נא 

 אחד מופנה שמאלה ואחד מופנה ימינה. -גב ימספרשני יש לרכב עם במירוצי הדבוקה, 
 במירוצי נגד השעון ורדיפה יש להתקין את המספר בגובה הכיסים, במרכז החולצה.

 
 שבב מדידה:

הפקיד פיקדון בעת קבלת ערכת הציג את רישיון הרוכב ולעבור שבב המדידה יש ל
. הפיקדון יוחזר למשתתף בסיום האירוע ₪ 200 רק אפשר להפקיד המשתתף. כפיקדון

 בעת החזרת השבב, בעמדת החזרת שבב המדידה.
 באחריות כל מתחרה לדאוג לאזיקונים להידוק השבב ולסיכות ביטחון עבור מספר הגב.

 

 שכירת אופניים:

 .ניתן לשכור אופניים לתחרות דרך מרכז הספורט

 בעלי תפקידים:
 : מארגן

 Nlibner@gmail.com  ,0545869992ניב ליבנר, מנהל התחרות: 
 שופט ראשי:

 ניב ליבנראחראי קורונה: 
  

 

mailto:Nlibner@gmail.com

