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סט רמת הגולן אצומת וו  , שישי, יום אליפות ישראל באופני נג"ש
 בבוקר 6:00 24/06/2022

 לעלית וג'וניורס  UCIוניקוד  2רמה 
 אליפות ישראל מתקיימת השנה בסימן 50 שנה לרצח י"א הספורטאים במינכן 

מתחם עסקים  ו, בספורטיזום וניהול פרויקטים -תאוצהאיגוד האופניים, מועצה אזורית גולן, 
 2022אליפות ישראל באופני נג"ש לשנת שמחים להזמין אתכם ל צומת ווסאט

 
 בלבד.במקצי המסטרס  אפשרית איגוד האופנייםב רשומיםלרוכבים שאינם ההשתתפות 

 
איגוד מחויבים בהצגת אישור על קיום ביטוח תאונות אישיות לפי ב  רשומיםרוכבים שאינם 

 בהמשך התקנון.הרשמה חוק הספורט ואישור רפואי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף 
 

התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אינם אחראים לכל נזק שיגרם לרוכבים.  
ונקודות טכניות. על כל רוכב ובאחריותו לבצע הכרת מסלול לפני  המסלול כולל קטעים מאתגרים 

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 

 ב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים. רוכ
 

כתנאי להשתתפות בתחרות. במקרה של קטין   כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור,
 נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.   

 קישור בנוסח כתב הויתור באתר האיגוד 
 

 רמה: 
 לאופני כביש.  בדירוג השנתי של איגוד האופניים 2התחרות ברמה 

 

 
 

https://israelcycling.org.il/%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%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/
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 לוח זמנים כללי 

צומת ווסט רמת  
 הגולן 

 אירוע תאריך   שעה

אתר איגוד  
 האופניים בישראל 

 פתיחת הרשמה  25.5.2022 16:00

 סיום הרשמה  20.6.2022 22:00 
 ישיבת מנהלי קבוצות  22.06.2022 20:00 זום

מתחם צומת 
 ווסאט 

 פתיחת מזכירות  06:00 

בישיבת מנהלי   
 קבוצות

 ם )אם יהיו( תדריך נהגי

בסמוך לעמדת  
 הזינוק 

 ד' לפני זינוק 15
 הרוכב 

 נג"ש בדיקות הילוכים ואופני 

 זינוקים   06:00-החל מ 
 טקסים   

  שעת סיום משוערת 12:00  

    
 

 זינוק: 
 . 978לצומת ווסאט על כביש  וצפוניתבסמוך הזינוק 

 
 נקודת כינוס והגעה לתחרות:

 מתחם צומת ווסאט  
 

 נקודת רישום ומזכירות: 
 אין צורך בחתימה לפני הזינוק. 
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 00:60מהשעה זינוקים החל  – בלת מרחקים וסדר זינוקים לפי קטגוריותט
 

 הערות  הילוכים  מרחק קטגורית גיל  מקצה  זינוק מס' 

 8 15-16 קדטיות*  1
7.01 

 מטרים
 איגוד בלבד *חברי 

2 
קדטים* + 

 נערים ספורט*
15-16 8 

7.01 
 מטרים

  11.4 פתוח  אופני יד 3
* חברות איגוד 

 11.4 17-18 ג'וניורס בנות*  4 בלבד 
7.93 

 מטרים

   11.4 +70 נשים/גברים 5

6 23U   18 19-22 נשים  
 חברות איגוד בלבד 

 נרשמות  3-מותנה ב

 18 17-18 ג'וניורס בנים  7
7.93 

 מטרים
 חברי איגוד בלבד 

   24 פתוח  טנדם  8

 ללא חולצת אלוף   24 +19 מקצה פתוח  9

   24 60-69 גברים\נשים 10

   24 50-59 גברים\נשים 11

   24 40-49 גברים\נשים 12

   24 30-39 גברים\נשים 13

   24 19-29 גברים\נשים 14

15 
 עילית נשים*

 
19+ 

24 
 

 * חברי איגוד בלבד. 
 

מותנה   U23מקצה 
 3במינימום 
 נרשמים 

 

16 
23U   *גברים

 (1) 
19-22 

24 
 

 +19 עילית גברים* 17
24 
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 מסלול חימום:
 ינרים בלבד.יחימום על טר –  המסלול סגור לרכיבת חימום ואימון

 
  אוהלי קבוצות ודוכנים:

 . 978לצומת ווסאט על כביש  צפונית בסמוך לזינוק
 

 ליווי נהגי 

 רכבים מלווים למעט רכבי שיפוט ואופנוע ל אפשרות כרגע  ע"פ הוראת משטרה אין

 חוקי התחרות: 

, התקנון המקצועי של איגוד האופניים  UCI- התחרות תנוהל על פי תקנון מרוצי הנג"ש של ה 

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

חובה להתחרות כאשר מספר הגב מוצמד לחולצת הרכיבה בחלקה התחתון )על כיסי החולצה(. 
 או לשנות את המספרים\אין לקפל , לגזור ו

י הזינוק סמוך דקות לפנ  15חובת כל רוכב/ת להתייצב לבדיקת הילוכים ותקינות אופניים 
 לעמדת הזינוק. 

 רוכב/ת שאינם מופיעים ברשימת הזינוק אינם מורשים לזנק. 
 

 :ציוד
 למרוצי נגד השעון, למעט:  UCI-יש לרכוב עם אופניים העומדים בתקנון ה 

)לדוגמה:  UCI-במקצה הפתוח ניתן לרכוב גם עם אופניים שאינם עומדים בתקנון ה ●
 וכו'(.  UCI-אופני טריאתלון, אופניים החורגים במידות מהמותר בתקנון ה

במקצה הקדטים והקדטיות יש לרכוב עם אופניים העומדים בתקנות מרוצי הכביש של   ●
 לא תותר רכיבה עם אופני נגד השעון, אירובר, גלגלי דיסק וכו'.  – UCI-ה

 בכל יתר המקצים תהיה אכיפה מחמירה של: 
 על השלדה  UCIמדבקת  ●
 מרחק קצה אירובר מציר מרכזי  ●
 מרחק קצה כיסא מציר מרכזי  ●
 מיקום וצורת הבקבוקים  –בקבוקים בתוך משולש השלדה  ●
 זווית מושב  ●
 הפרש גובה בין הנקודה הנמוכה ביותר לגבוהה ביותר באירובר  ●
 גיאומטריית שלדה ופרופיל צינורות  ●

 צוות השופטים. ביצוע המדידות והאכיפה לשיקול דעת 

http://www.israelcycling.org.il/
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רוכב הרשום לכל אחד ממקצי קטגוריית הגיל אשר הציוד שלו לא יעמוד בתקנות יועבר למקצה  
 הפתוח.  

 , נוער וקדטים אשר הציוד שלהם לא יעמוד בתקנות ייפסלו. 23Uרוכבים במקצי העילית, 
 ,  UCI-מומלץ לכל הרוכבים לוודא מראש את עמידת האופנים והציוד שלהם בתקנון ה

 UCI -ה לאתר קישור –  50 –  30עמודים 

 

 באתר איגוד האופניים 19:00עד  622. רביעייום לוח זינוקים יפורסם ב

איגוד האופניים וצוות שופטי התחרות רשאים לשנות את שעת תחילת התחרות בהתאם 

יגוד יש לעקוב אחר שינויים באתר הא –משטרה, מזג אויר, וכו'  –לאילוצים חיצוניים 

 ובתקנון. 

 סדר זינוקים:

סדר הקטגוריות ע"פ טבלת הזינוקים. בקבוצות הגיל יוזנקו כל קטגוריות הנשים ולאחר מכן 

 כל קטגוריות הגברים. 

 סדר הזינוק בתוך כל קטגוריית גיל ייקבע באופן הבא: 

בכל קטגוריה יזנקו אחרונים במידה והם נשארו   2021אלופי ישראל נגד השעון לשנת   ●

 באותה קטגוריה, ולפניהם:

 , ולפניהם: UCI, על פי סדר הפוך של דירוג 23U-ובמקצי עילית  ●

אשר יפורסם עד שבוע   2022על פי סדר הפוך של דירוג הכביש של הרוכבים לשנת   ●

 לפני התחרות, ולפניהם: 

 סדר אקראי  –רוכבים ללא דירוג  ●

 יים בתחרויות כביש בקבוצות הגיל, הדירוג על פי הדירוג השנתי של איגוד האופנ ●

בתוך כל קבוצת גיל, יזנקו ראשונים רוכבים לא מדורגים בסדר אקראי, אחריהם רוכבי   ●

כולם בסדר הפוך של הדירוג   –  1, ולבסוף רוכבי רמה  2, לאחר מכן רוכבי רמה  3רמה  

השנתי. אלוף ישראל בקבוצת הגיל בשנה הקודמת יזנק אחרון )במידה ולא עבר קבוצת 

 גיל(. 

הש ● מאותו  צוות  רוכבים  ששני  מנת  על  ההזנקה  בסדר  שינויים  לערוך  רשאי  ופטים 

 מועדון לא יזנקו זה אחרי זה. 

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-ii-road/2-roa-20200302-e.pdf?sfvrsn=483106f1_24
https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/7s1ma6mVAVlFwi8rRgy0Iw/1bef531dd9e9f534c34ff016c68e3c72/Clarification_Guide_of_the_UCI_Technical_Regulation_-_20211005_-_ENG.pdf
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 חלוקת מים וסיוע טכני: 
 אין חלוקת מים! לא נייחת ולא מרכבים. 

ניתן להחליף גלגל ולטפל בתקלה טכנית בכל נקודה על המסלול. התיקון יעשה בצידי המסלול,  
 תפריע לרוכבים אחרים בתחרות. בצד ימין, בצורה שלא 

 
 מהלך המרוץ: 

הרוכבים יוזנקו בהפרשים של דקה בין רוכב לרוכב. המארגן שומר על הזכות לצמצם   ●

 שניות במידה ויהיה הכרחי עקב אילוצים   30-הפרש זה ל

רוכב שיאחר לזינוק יוכל לזנק באישור השופט, אך זמנו יימדד על פי שעת הזינוק   ●

 המקורית 

 מכשירי קשר מותרת למעט במקצי קדטים וג'וניורסרכיבה עם  ●

מ' אחרי הרוכב   25רוכב שנתפס ונעקף ישמור מרחק של  ג.לא יותר דראפטינג מכל סו ●

רכב מלווה של   .מטר רוחבי במהלך העקיפה  2רוכב תופס ישמור מרחק של  התופס.

מטר בין  50רוכב עוקף יישאר מאחורי הרוכב הנעקף )ורכבו( עד לפתיחת מרחק של 

 הרוכבים לאחר העקיפה, ורק אז יחזור ללוות את הרוכב העוקף. 

 . עצמאי  לתיקוןבמקרה של תקלה, על הרוכב להיות ערוך  ●

 

 ערעורים: 

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

 ם הטקס מתח הגשת ערעורים בסמוך ל

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

 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  

 :ציקי שניהאופניים 
 ziki@israelcycling.org.il 

mailto:ziki@israelcycling.org.il


             

  

7  

 

 פרסים: טקסים ו
                .לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה יוענקו מדליות / גביעים

 יתקיימו שני טקסים נפרדים:
 08:00בשעה  1-5למקצים   פרסים חלוקת  .1
 מיד בסיום העילית 6-17חלוקת פרסים למקצים   .2

  .במרכז וואסט הטקסים מיקום 
 
 הרשמה: 

 20.6.2022עד  איגוד האופניים אתרהרשמה ב 

 אין הרשמה במקום. 

מי שאינם חברי איגוד נדרשים לשלוח בדיקה רפואית וביטוח תקפים למייל:  ●
nimrodhanegbi1@gmail.com 19.6   יום ראשון מועד אחרון לשליחה  

 16:00בשעה 
 עלויות ההרשמה: 

 ₪  100קדטים/יות וחיילים בסדיר: 

 ₪ 150חברי איגוד האופניים: 

 ₪   200מי שאינם חברי איגוד: 

 ביטול

 ₪. לאחר מכן לא ניתן לבטל  25דמי ביטול  20.6.2022יום ב' עד 

 

 : ערכת משתתף

₪ במזומן בלבד אשר יוחזר עם החזרת  200מסר כנגד פיקדון של יערכת משתתף ת ●

 שבב המדידה בסיום התחרות

 
 
 

mailto:nimrodhanegbi1@gmail.com
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  ת המסלולומפ
 

 ק"מ  24מסלול 

 
 
 

 ק"מ  18מסלול 
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 ק"מ  11.4מסלול 

 
 

 ק"מ  8מסלול 
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 נספח בטיחות:
 

 .  יפורסם בהמשך
 

 בעלי תפקידים: 
 פניים בישראל. איגוד האומארגן: 

 יזום וניהול פרויקטים, הנגבי נמרוד  -תאוצה מנהל התחרות: 
 נירית דולין :תראשי תשופט


