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 2קומוניקט מס'  

15/12/2021 

 מנהלי קבוצות, נהגי ליווי ובעלי תפקידים לועדכונים ידע חשוב מ

 שלום רב, 

ברבע שעה    ביום שבתו נאלצים להקדים את הלו"ז  תחבורה, אנ- בשל אילוצי משטרה .1

 .ערוך שינויים בסדרי ההזנקותול

משתמשים בשבבים חברי איגוד האופניים חרותיים כולל במקצים הת כל המשתתפים .2

, שיוחזר מושכרים. קבלת השבב אל מול הפקדת פיקדון בעת קבלת ערכת המשתתף

 בסיום התחרות עם החזרת השבב. 

 במזומן או תעודת זהות או רישיון נהיגה.   ₪ 200  -פיקדון .3

 

 

 

 

  

 מ  "ק   139( אילת –אילת )  – 18.12.2021, יום שבת -לוח זמנים 

 סגירה  /מזכירות פתיחה  05:00-06:30 ( ירו'כיכר הג) פארק אופירה 

 בדיקות הילוכים    :0006-:3006 ליד עמדת השיפוט באזור הזינוק 

 ,בימין הדרך, )צפונית לשער(  שער הזינוק אחרי
הרכבים ייצאו אחרי הדבוקה הרלבנטית להם 

  אחרי רכב שופט המקצה., לאחר הזינוק

כמצוין  – התייצבות רכבי ליווי במקומם :2006
 מ אחרונים של המרוץ "ק 3במפת 

 התייצבות רוכבים לתדריך בקו זינוק  :0306 שער הזינוק 

זינוקים החל   לפארק אופירה צפונית ' מ 300, דרך המלונות
 06:45מהשעה 

 הזנקות 

 ( ירו'כיכר הג) פארק אופירה 
 

 טקסים 13:00

 שעת סיום משוערת   15:00
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 18.12.2021 שבת, –סדר הזנקות 

 

 בהצלחה! 

 .  טור אילתצוות 

 מקצה
שעת 
 הערות מרחק קטגוריה  זינוק

 גברים  עילית 

06:45 

 מ "ק  139 
וניורס 'לת הילוכים גהגב

7.93 
 וניורס בנים'ג איגוד בלבדי רוכב*

   1 רמהבוגרים 

 י איגוד בלבדרוכב* מ "ק  139 

 עילית נשים

 2+3רמה  בוגרים 
 1+2רמה  בוגרות 

06:47 

17-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60+ 

מ  "ק 123מתוכם ) מ"ק  139
רכיבה מנהלתית  , משם . במדידה

 ( לסיום באילת 

 
ללא קטגוריות   נשים  1רמה 
 איגוד בלבדות רוכב – גיל

 
 

   מקצה חד יומי
 תחרותי 
 גברים 
 נשים

17-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60+ 

מ  "ק 123מתוכם )מ "ק  139
רכיבה מנהלתית  , משם . במדידה

 ( לסיום באילת 

לא , יינתן דירוג בנפרד מהטור
איגוד  מקנה ניקוד של 
 האופניים

  06:52 וניורס בנות'ג/קדטיות /קדטים 
 ,  מ"ק 63

-פונדק נאות )סיום בצומת שיזפון 
 (סמדר

 איגוד בלבדי רוכב*
'  מ 7.01הגבלת הילוכים: 

וניורס  'ג 'מ 7.93, ות /קדטים 
 בנות

 06:54 טנדם
 נשים
 גברים 
 מעורב 

מ  "ק 123מתוכם )מ "ק  139
רכיבה מנהלתית  , משם . במדידה

 ( לסיום באילת 
 

 מקצה חד יומי  
 לא תחרותי

 גברים 
 נשים

 מ  "ק  139  06:56
 14:30שעת גג לסיום 

ניתן לרכוב עם סוגי אופניים 
 שונים )לא חשמליים( 


