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מרכז הספורט בארגון  (דרוםוול( אופני מסלולרב ב-תחרות קרב
 הלאומי

 
  

לתחרות הראשונה  נכםלהזמי יםשמח האופניים בישראלואיגוד  מרכז הספורט הלאומי
ק"מ 4תחרות רדיפה ל, (Tel-Avivian Omnium)אביבי -התלרב -הקרב בפורמט

הלאומי ע"ש סילבן  בוולודרום מ וההקפה הארוכה ביותר )ילדים(250)פאראלימפי(, מרוצי 
  .אדמס
     

 
בעלי  2021-2022לעונת  ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים

ולחברי נבחרות לאומיות  אקרדטציה לרכיבה במסלול מטעם מרכז הספורט הלאומי בלבד
  .באישור המאמן הרלוונטי

מ לא נדרשים לאקרדטציה, אך נדרשים להצהרת מאמן מוסמך 250ילדים במקצה ה 
 למסלול כי הם בעלי נסיון ברכיבה במסלול.

 
 מסטרסילדים, קדטים, ג'וניורס, עלית, התחרויות פתוחות בקטגוריות הבאות: 

 גברים ונשים. -פאראלימפי
 

רוצים הבאים: קירין, אלמינציה, רב התל אביבי, הרוכבים יתחרו במ-הקרבבמסגרת 
 רוץ אומניוםיעשה על פי מודל הניקוד הנהוג במההקפה הארוכה ביותר, נקודות. הדירוג 

 
 
 

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

 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.   
 קישורב נוסח כתב הויתור באתר האיגוד:

 

https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/06/כתב-ויתור-משולב-כביש-אופני-הרים-מסלול-BMX-פאמפ-טרק-נוסח-להדפסה-05-02-2020.pdf
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 .סת קהל בהתאם לתנאי "התו הירוק"תותר בתחרות כני
 

אנשי כל מועדון יכול לרשום מראש  רק בעלי תפקידים יורשו להכנס לרחבה המרכזית.
מאמן אחד בתנאי והמאמן מוסמך . בהתאם למספר הנרשמים לתחרות מהמועדון צוות

צוות נוסף אחד לכל חמישה  ובנוסף גם איששימונה כאחראי מטעם המועדון , למסלול
 Nlibner@gmail.comבמייל:  עד מועד סיום ההרשמה . ההרשמה לאנשי צוותרוכבים

 בהמשך לנרשמים הוראות נוספת בהקשר להתנהלות בתקופת הקורונה ישלחו 
 

 3רמה  תחרות מסלול  רמה:
 
  

 לוח זמנים

  שעהתאריך ו מיקום

 תיחת הרשמהפ 26.10.2021 

 02.11.2021 בקישור
 22:00בשעה 

 סגירת הרשמה 

 05.11.2021-ה שישייום 

  -מספריםתגים ו חלוקת, מזכירותפתיחת  7:00 דלפק הקבלה, מבנה הוולדרום

 פתיחת המסלול לחימום  7:30 מסלול

 סגירת המסלול לחימום 9:30 

 ק"מ, פאראלימפי 4מוקדמות רדיפה ל 9:40 קו הרדיפה

 קירין מסטרס גברים ונשים הזנקת מוקדמות 10:00 גדר עליונה, ישורת הבית

הזנקת מוקדמות קירין קדטים, קדטיות, ג'וניורס  10:20 גדר עליונה, ישורת הבית
 נשים, עלית נשים

 גברים עלית וג'וניורסהזנקת מוקדמות  10:40 גדר עליונה, ישורת הבית

 גברים ונשיםהזנקת מרוץ אלמינציה, מסטרס  11:00 גדר עליונה, ישורת הבית

הזנקת מרוץ אלמינציה, קדטים, קדטיות, ג'וניורס  11:20 גדר עליונה, ישורת הבית
 נשים, עלית נשים

ג'וניורס גברים, עלית  הזנקת מרוץ אלמינציה, 11:45 גדר עליונה, ישורת הבית
 גברים

 הזנקת גמרים קירין, מסטרס גברים ונשים 12:10 גדר עליונה, ישורת הבית

הזנקת גמרים קירין, קדטים, קדטיות, ג'וניורס  12:30 עליונה, ישורת הביתגדר 
 נשים, עלית נשים

 גברים עלית וג'וניורסהזנקת גמרים קירין,  12:50 גדר עליונה, ישורת הבית

 ק"מ, פאראלימפי 4רדיפה ל -גמר 13:15 קו הרדיפה

 מ מזינוק מתגלגל250 13:30 גדר עליונה, ישורת הבית

 ההקפה הארוכה ביותר, ילדות וילדים 13:45 עליונה, ישורת הביתגדר 

 ההקפה הארוכה ביותר, מסטרס גברים ונשים 15:00 גדר עליונה, ישורת הבית
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קדטים, קדטיות, ג'וניורס ההקפה הארוכה ביותר,  15:10 גדר עליונה, ישורת הבית
 נשים, עלית נשים

הארוכה ביותר, ג'וניורס גברים, עלית ההקפה  15:20 גדר עליונה, ישורת הבית
 גברים

ספרינטים(,  6ק"מ  ) 15הזנקת מרוץ נקודות,  15:30 גדר עליונה, ישורת הבית
 מסטרס גברים ונשים

ספרינטים(  6ק"מ ) 15הזנקת מרוץ נקודות,  16:00 גדר עליונה, ישורת הבית
 קדטים, קדטיות, ג'וניורס נשים, עלית נשים

 ספרינטים(,  8ק"מ ) 20הזנקת מרוץ נקודות,  16:30 ישורת הביתגדר עליונה, 
 ג'וניורס גברים, עלית גברים

 התל אביבירוץ הקרב רב טקס מנצחים מ 17:10 אינפילד

 
 לוח זמנים מעודכן יפורסם בסיום ההרשמה.

 
 

ם אפשרית לקיחת מספרי .והמספר אותו מקבלים הרוכבים ישמש לכל הזינוקים אליהם יזנק
 .שעה לפני הזינוק הראשון של כל קטגוריהעד 

  
הזמנים אינם סופיים, . שישלח לקראת התחרותפירוט הזינוקים על פי קטגוריות בנספח 

למארגנים  . אנא קבלו זאת בהבנה.ואיחודים בין קטגוריות יתכנו עיקובים בזינוקיםי
ולשופטים שמורה הזכות לשנות את הרכבי המקצים או לבטל חלק מהמקצים בהתאם 

 .לנרשמים בפועל מכל קטגוריה
 

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

 
  נקודת רישום ומזכירות:

 .דלפק הקבלה, מבנה הוולדרוםב המרוץמזכירות 
 שעות פתיחה:

 ועד תום התחרויות 07:00: מהשעה 05.11.2021, שישייום 
 יש להביא סיכות ביטחון ואזיקונים.
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 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 : 

 
הרוכבים יחולקו לבתי מוקדמות על פי הגרלות. מספר הבתים ומספר הרוכבים בכל קירין: 

הנרשמים בפועל. הרוכבים יזנקו מהגדר העליונה  בסדר בית יקבע בהתאם למספר 
ההקפות הראשונות,  3הקפות. במהלך  6שיקבע בהגרלה, ויזנקו לאחר דרני לתחרות בת 

 הדרני יאיץ את הרוכבים ולאחר מכן יפנה להם את המסלול.
 

: הרוכבים יתחרו על המסלול, עם אופני מסלול, לאורך הקפה מטרים 250תחרות נג"ש ל
לאחר הקפה אחת בה יוכלו הרוכבים לצבור מהירות ולהגיע עד לקו הכחול. הזמן  אחת,

החבר במועדון רכיבה הרשום  15ימדד מקו הרדיפה. התחרות פתוחה לכל רוכב עד גיל 
באיגוד האופניים, בהצהרת מאמן מהקבוצה כי הרוכב בעל הכישורים הנדרשים. אין 

 רוכב מסיים, רוכב מזנק.-זנקו בזה אחר זהלרכוב מעל הקו הכחול בשום שלב. הרוכבים י
 

: תתקיים תחרות ההקפה הארוכה, בה הרוכבות תחרות ההקפה הארוכה ביותר

והרוכבים יצאו יחידיו בסימן שופט הזינוק מהגדר העליונה, וישלימו הקפה במהירות 

לגעת חופשית ללא מדידת זמן, עד לשריקת הזינוק. אין להוריד רגל או יד מהכידון, אין 

בגדרות ואין לחצות את קו הזינוק/סיום עד לשריקה. משריקת השופט הרוכבים יתחרו 

 מבין הנפסלים, הרוכבים ידורגו על פי סדר פסילתם. לאורך הקפה אחת.

 

 
 

 חל איסור על רכיבה עם פריטים מכל סוג בכיסים.
 

 וכו'.מצלמות, מחשבוני רכיבה  -חל איסור על התקנת ציוד מכל סוג על הכידונים
 

 יש לרכב עם מספר גב אחד, בצד שמאל של החולצה, באופן הבא:
 

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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 תמונה: רונן טופלברג

 

 ערעורים:

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

יש להגיש בעמדת  ערעורים על התוצאות בצמוד לאזור הפודים.מיקום לוח התוצאות יהיה 

 .השיפוט

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

 הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה.

המשך הטיפול  בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום,

 בערעורים שלא טופלו בשטח ע"י שליחת מייל מרוכז לרכז השיפוט באיגוד האופניים:

  ziki@israelcycling.org.il 

 
 

 
 

 הרשמה:

  22:00 בשעה  02.11.2021-ה שלישיעד יום  איגוד האופנייםבאתר המוקדמת הרשמה 

 

 2022דיגיטלי )בטלפון( לשנת  רשיון רוכבעל חברי איגוד להציג 

 .למקצה רשמיםנ 24התחרות פתוחה עד 

 

 עלויות ההרשמה:

mailto:ziki@israelcycling.org.il
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 ₪ 100הקרב רב והרדיפה בעלות של ות ויההרשמה לתחר
  ₪ 50ההרשמה לתחרויות הילדים בעלות של 

 
 בעלי תפקידים:

  מרכז הספורט הלאומי :מארגן
 Nlibner@gmail.com  ,0545869992ניב ליבנר, מנהל התחרות: 

 דורון מלמד שופט ראשי:
 נימי כהןאחראי קורונה: 

mailto:Nlibner@gmail.com

