
 

1 

"טור אילת"  
17-18/12/2021 

 
סוף שבוע מאתגר של ואיגוד האופניים שמחים להזמין אתכם ל העיר אילת , גראן פונדו ישראל

 .כביש הערבה והרי אילת, באילת רכיבת כביש
  

ומרוץ , 17.12.2021, פרולוג קצר ומהיר ביום שישי: שלבים שניטור אילת הוא מרוץ בעל 

 . 18.12.2021, בשבת במסלול מעגלי ארוךכביש 
 

על , הוא מרוץ אישי נגד השעון במסלול מישורי לחלוטין 17.12.2021, שישי ביום הפרולוג

הרוכבים והרוכבות . בסיס מסלול ההמראה והנחיתה של שדה התעופה הישן של העיר אילת

אורך  .זו מזודקות  2זנקו בפער של והקטגוריות השונות י . יוזנקו בהפרשים של דקה זה מזה

 .1800א וסיבוב פרסה של "מטר כ 600 באורך שתי ישורות - מ"ק 1.2 הפרולוג הוא סלולמ
 

עם כ  מ"ק 139של  למרחק ,במסלול מעגלי ארוך כביש מרוץ ייערך 18.12.2021, בשבת

כיכר "מטר צפונית ל 300 –כ , יר אילתהמרוץ יזנק מהע. מטר של טיפוס מצטבר 1,400 –

כביש הערבה עד ומשם ימשיך על דרך המלונות צפונה אל  GIRO 2018 –של ה  "ורודהוה

בצומת קטורה תמתין לרוכבים תחנת הרענון הראשונה ושם גם יתחיל הטיפוס . לצומת קטורה

המסלול ימשיך עד לצומת שיזפון . 40על כביש  מעלה קטורה -המשמעותי הראשון של היום 

ירידה ימשיך במעבר נטפים ווף על פני יחל, 12לכביש  ושם יפנה דרומה( פונדק נאות סמדר)

 .עיר אילתהארוכה עד לנקודת הסיום ב
 

גברים ונשים כאחד , איגוד האופניים בלבדרשומים בלרוכבים הההשתתפות בתחרות פתוחה 

 . קדטיות/וקדטים בנים ובנות וניורס'ג, 1רמה בוגרים  ,גברים ונשים עלית: בקטגוריות הבאות
 

גם ההשתתפות פתוחה ( גברים 3-ו 2רמות נשים,  2-ו 1רמה )הבוגרים בקטגוריות 

 .האופניים איגודב רשומיםלרוכבים שאינם 
 מקצים אלו מאוחדים למקצי גברים ונשים בקטגוריות הגיל השונות.

 
מחויבים בהצגת אישור על קיום ביטוח תאונות  האופניים איגודב רשומיםרוכבים שאינם 

הרשמה אי ממכון לרפואת ספורט כמפורט בסעיף אישיות לפי חוק הספורט ואישור רפו

 .בהמשך התקנון
 

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

על כל רוכב ובאחריותו לבצע . המסלול כולל קטעים מאתגרים ונקודות טכניות. לרוכבים

מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי על כל רוכב לוודא כי הוא . הכרת מסלול לפני התחרות

 .למקרה של פציעה או נזק, ביטוחי מתאים לצרכיו
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. יתקיים תדרוך במסגרתו יינתנו הנחיות ודגשים לגבי התחרות והמסלוללכל קטע לפני הזינוק 
 .חובה על כל רוכב להשתתף בתדרוך ולהישמע להוראות ולהנחיות של המארגנים

 
במקרה של קטין . כתנאי להשתתפות בתחרות ,תב הסכמה וויתורכל רוכב יידרש לחתום על כ

 .   נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה
ד האופניים אתר איגו -כתב הסכמה וויתור : נמצא בקישור המצורף יתורונוסח כתב הו

 . בישראל
 

 :הבאים הדירוגיםיכלול את " טור אילת"
אירועים, שלכל אחד דירוג בנפרד. על כל רוכב -ממספר תת ורכבטור אילת מאירוע  

 .פרטי התקנון הרלוונטייםכיר את הלהירשם לדירוג המתאים לו, ול

  מלאטור 
o מ במסלול שטוח על בסיס "ק 1.2נגד השעון אישי למרחק  –פרולוג  - 17.12, יום שישי

 . שדה התעופה הישן של אילת שלוהנחיתה ההמראה  מסלול
o למרוצי  השתתפות בקטע זה במסגרת הטור מותרת אך ורק עם אופני כביש תקניים

 .כביש
o מ"ק 139של  למרחקמעגלי  ארוך במסלול מרוץ כביש – 18.12, שבת יום . 
o עם אופני כביש תקניים למרוצי כבישאך ורק לרכוב  תרמו זה בקטע . 

  תוחפטור 
o מ במסלול שטוח על בסיס "ק 1.2נגד השעון אישי למרחק  –פרולוג  - 17.12, יום שישי

 . שדה התעופה הישן של אילת שלוהנחיתה ההמראה  מסלול
o  טריאתלון וכו, ש"נג)אופניים אחרים עם השתתפות בקטע זה במסגרת הטור מותרת' ,

וללא צבירת ניקוד של , יינתנו דירוגים בנפרד מתחרות טור אילת למקצה .(ללא מנוע

 . איגוד האופניים
o מ"ק 139של  למרחקמעגלי  ארוך במסלול מרוץ כביש – 18.12, שבת יום . 
o עם אך ורק לרכוב  תרמו, למעט הלא תחרותי, לכל המקצים, זה בקטע, מטעמי בטיחות

 .אופני כביש תקניים למרוצי כביש
o  יומי בשבת -למקצה החד הירשםלמקצה הפתוח ביום שישי, יוכלו ל נקואשר זירוכבים

 .(לא חשמליים)אופניים אחרים  עםעם אופני כביש בלבד, או למקצה הלא תחרותי 
o  י או דירוג כללי מקרה לרוכבי המקצה הפתוח ביום שישי לא יחושב זמן מצטבר כללבכל

 לשני ימי התחרות.
o מכן לאחר למקצה הפתוח ביום שישי. הרשמה  –לטור הפתוח בשני שלבים שמה ההר

 שבת.יומי התחרותי או הלא תחרותי ב-הרשמה למקצה החד

 יומי תחרותי-חד 
o מ"ק 139של  למרחקמעגלי  ארוך במסלול מרוץ כביש – 18.12, שבת יום . 
o עם אופני כביש תקניים למרוצי כביש בלבדאך ורק לרכוב  תרמו זה בקטע. 

 יומי לא תחרותי-חד 
o לרכוב גם על אופניים  מותר, אשר יזנק בנפרד מהשאר, בלבד מקצה הלא תחרותיב

חל איסור להתערבב עם כל , ובכל מקרה, !(ללא מנוע', טריאתלון וכו, ש"נג)אחרים 

   . מזינוק אחרמקצה 

      . ביותר בכל קטגוריה הקצר המצטבר הזמןהמנצחים יהיו אלה אשר יקבעו את 

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/
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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 :רמה
 לאופני כביש      בדירוג השנתי של איגוד האופניים 1ברמה מדורג  ור המלאטה
 

 לוח זמנים כללי
 אירוע תאריך שעה מיקום

 
 "אילת-טור"אתר 

http://toureilat.com   

 רגילה הרשמהפתיחת  22.11.2021 16:00

 רגילה סגירת הרשמה 10.12.21 16:00

 (סופית)סגירת הרשמה מאוחרת  13.12.21 16:00

 רישום רכבי ליווי 13.12.21עד  16:00

 חלוקת ערכות משתתף – 16.12.2021, יום חמישי

 , אילת
מיקום מדויק יימסר 

 בהמשך

16:00-
22:00 

 חלוקת ערכות משתתף 16.12.2021

 מ"ק 1.2( אילת)ש אישי "נג פרולוג – 17.12.2021, יום שישי
-מתחם שדה התעופה הישן

 אילת

 חלוקת ערכות משתתף 17.12.2021 10:00-12:00

-מתחם שדה התעופה הישן
 אילת

 ונהגי ליווי ישיבת מנהלי קבוצות 17.12.21 11:00

 -מסלול שדה התעופה 

 אילת

זינוקים החל 

 12:30 מהשעה
 *זינוקים –פרולוג  17.12.21

-מתחם שדה התעופה הישן
 אילת

 טקס סיום והענקת פרסים 17.12.21 16:30

למעט במקצה הפתוח פני כביש בלבדאו*  

 מ "ק 139( אילת –אילת ) – 18.12.2021, יום שבת
 סגירה/ מזכירות פתיחה  05:00-06:45 (ירו'כיכר הג)פארק אופירה 

 בדיקות הילוכים 06:15-06:45 ליד עמדת השיפוט באזור הזינוק

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

  המקצה. חרי רכב שופטא, קלאחר הזינו

 – התייצבות רכבי ליווי במקומם 06:30
מ אחרונים של "ק 3כמצוין במפת 

 המרוץ
 התייצבות רוכבים לתדריך בקו זינוק 06:45 שער הזינוק

זינוקים החל  צפונית לפארק אופירה' מ 300, דרך המלונות

 7:00מהשעה 
 הזנקות

 (ירו'כיכר הג)פארק אופירה 
 

 טקסים 13:00

 שעת סיום משוערת  15:00

 
 

http://toureilat.com/
http://toureilat.com/
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 :ת כינוס והגעה לתחרותונקוד
 

 מ"ק 1.2, נגד השעון אישי פרולוג - 17.12.2021, יום שישי 
. הפרולוג יתקיים על בסיס מסלול ההמראה והנחיתה של שדה התעופה הישן באילת

י יש לעקוב אחר. בכניסה לאילת לבין דרך המלונות 90המסלול ממוקם בין כביש 

 . ולחנות כחוק( כחול לבן)יש לשים לב לחניות בתשלום . שלטי ההכוונה
 

 מ"ק 139, מרוץ כביש - 18.12.2021, יום שבת 
צפונית לפארק אופירה הצמוד לכיכר ' מ 300 –כ , יזנק ויסתיים בדרך המלונות המרוץ

 . 2018איטליה 'ירו ד'ורודה של הגוה
 90יש להיכנס דרך כביש , המלונות כניסה מדרךלא תתאפשר ביום שבת : שימו לב

 . אל תוך העיר אילת ולפנות שמאלה לאזור בתי המלון
WAZE :פארק אופירה 

-יש לשים לב לחניות בכחול. לפי השילוט העירוני ושלטי ההכוונה של האירוע: חניות
 . בהתאם לכללי התנועה והחניהיש לחנות . לבן-אדום/ לבן 
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  :רותת רישום ומזכיונקוד
 

-16:00תיפתח באילת עמדה לקבלת ערכות משתתף בין השעות  16.12.21, ביום חמישי
 .המיקום המדויק של קבלת הערכות יפורסם בהמשך. 22:00

ותיסגר לאחר הזנקת הרוכב  10:00תיפתח מזכירות המרוץ בשעה  17.12.21, ביום שישי

 . האחרון
, אזיקונים ,מספר שלדה, לל סיכות ביטחוןכו מספרי גב 2: כל רוכב יקבל מעטפת משתתף ובה

קדטיות , קדטים) בשבת נאות סמדר/  לשליחת ביגוד לנטפים ממוספרתושקית  שבב מדידה

במרוץ הכביש בשבת . (כל היתר לנטפים, שליחת בגדים חמים לנאות סמדר –ונוער בנות 

במרוץ . צה האחורייםלסיכות הביטחון לשני כיסי החו באמצעותאת שני מספרי הגב להצמיד 

יש להצמיד שלדה המספר  את. יש להצמיד מספר אחד בלבד במרכז הגב התחתון נגד השעון

 . צדדיוכך שהמספר ייראה משני , מתחת למושב, מוט האוכףעל 
 

  . אין צורך להחזירם. ישמשו את המשתתפים הן בשישי והן בשבתהמספרים 
 . את שבב המדידה חובה להחזיר מיד בתום המרוץ בשבת

 
 . 06:45ותיסגר בשעה  05:00 בשעהלחתימות פתח מזכירות המרוץ תי 18.12.21, ביום שבת
יימסרו את השקית , נאות סמדר/  לשלוח ביגוד חם לנטפים ירצואשר  משתתפים

/  שישמש אותם בירידההממוספרת שקיבלו במעטפת המשתתף ובה הביגוד החם שלהם 
 . בחזרה לאילת

 
 . על כל מתחרה להגיע ולחתום את שמו לפני הזינוק

 
 .רוכב שלא חתם במזכירות לא יוכל להשתתף במרוץ

 

 :המדידה שבב
כפיקדון אפשר להפקיד . עבור שבב המדידה יש להפקיד פיקדון בעת קבלת ערכת המשתתף

הפיקדון יוחזר למשתתף בסיום האירוע בעת . במזומן או רישיון נהיגה או תעודת זהות₪  200

 .  מטר אחרי קו הסיום 50שתמוקם , בעמדת החזרת שבב המדידה, החזרת השבב
 

 :יםהמסלול
 . אילת, מ"ק 1.2, מרוץ אישי נגד השעון – 17.12.2021, יום שישי

חזור על בסיס מסלול מטר  600 –ו  פניית פרסה, הלוךמטר  600, המסלול שטוח לחלוטין

 . מפה בהמשך תקנון זה. שדה התעופה הישן
 (. ש"לא נג)מירוצי כביש ש באופניים תקניים לשימו –ההשתתפות במקצה זה 

שימוש באופניים אחרים מותר במקצה פתוח מחוץ לדירוג הטור ואינו מקנה ניקוד באיגוד 

 . האופניים
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-שיזפון-כביש הערבה-אילת, מ"ק 139אילת  מרוץ כביש – 18.12.2021, יום שבת
 . אילת-נטפים
 אחריעד  ניטרלימ של זינוק מתגלגל "ק 2 -ל 90זינוק מדרך המלונות צפונה לכביש  .1

 . כיכר טורונטו ביציאה מהעיר אילת
מ צפונית "ק 51 –כ , כביש הערבה עד צומת קטורה, 90צפונה על כביש  הרכיבה היא .2

 . לאילת
 5 -כ עלייה באורך של, נאות סמדרפונדק /שיזפון לכיוון צומת  40מטפסים על כביש  .3

נאות )המשך רכיבה עד לצומת שיזפון (. הר עיט' )מ 300 -כ  מ עם צבירת גובה של"ק

 . 12לכביש ( דרומה)ופנייה שמאלה ( סמדר

פנייה שמאלה בכביש , לאילת עד לכיכר הראשונהארוכה ירידה , אחרי מעבר נטפים .4

מעבר בכיכר טורונטו לדרך , העוקף את אילת עד לכיכר טורונטו בכניסה לעיר

  .זינוק/המלונות ולשער הסיום
a.  האחרונה  ליישורתרכבי ליווי לא ממשיכים  כיכר טורונטומ -ליווי רכבי

ונים ימינה בכיכר אל תוך העיר אילת ומגיעים למתחם של המרוץ אלא פ

 . הסיום מצידו הדרומי

 
 :השונות בקטגוריות התחרותיים למקטעים דגשים

 . ההשתתפות במקצה זה מותרת אך ורק עם אופני כביש .1
לרכוב  ממשיכים 1רמה  וגברים בנים וניורס'ג, נשים עלית, קטגוריות גברים עלית .2

יש להיזהר בירידות ולא  – מ"ק 139 –באופן תחרותי עד לסיום המסלול באילת 

 !לקחת סיכונים מיותרים
אחרי ' מ 300 –בנות יסיימו את התחרות כ  ג'וניורסקדטיות ו, קטגורית הקדטים .3

ימתין  בפונדק(. פונדק נאות סמדר) 12בצומת שיזפון לכביש ( דרומה)הפנייה שמאלה 

ניתן להציב במקום איסוף עצמאי . במקצה זהרוכבות הרוכבים והטובוס לאיסוף או

חל איסור למשתתפי מקצה זה להמשיך ברכיבה על (. נציג מועדון/הורה/מאמן)

המשך רכיבה של משתתפי מקצה זה יוביל לפסילת , מעבר לקו הסיום 12כביש 

לקחת זאת בחשבון יש  –בפונדק נאות סמדר הוא כשעה וחצי  זמן המתנה. המתחרה

, במקום תוצב גם תחנת ריענון הכוללת שתייה. מזון וביגוד חם, מבחינת לוחות זמנים
 . פירות וחטיפי אנרגיה

 שם יוצב קו סיום ושטיח מדידה *,במעבר נטפיםשאר הקטגוריות יסיימו את התחרות  .4

רוכה לפני הירידה הא. ומשם ירכבו בצורה מנהלתית עד לנקודת הסיום בדרך המלונות

. לאילת תוצב תחנת ריענון אחרונה שאליה ניתן יהיה לשלוח ביגוד חם לקראת הירידה
שתינתן על ידי  המשתתף מספר עם ממוספרתאת הביגוד החם יש לארוז בשקית 

יש . על השקית יודבק מספר המשתתף .בעת איסוף מעטפות המשתתף המארגנים

השקיות ימתינו . בת בבוקר במזכירותלמסור את השקיות הללו בשישי בצהריים או בש

 . האחרונה בנטפיםריענון הלרוכבים בתחנת 
 . איגוד האופנייםבקר טכני מטעם של כל המסלולים כפופים לאישור סופי  .5

 .השוני במרחקי התחרות נובע משיקולים מקצועיים ובטיחותיים*
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 מפת המסלול ביום שישי
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  פירוט המסלול והזמנים –בר מטר טיפוס מצט 1376/ מ "ק 139, יום שבת

 

 STRAVA :https://www.strava.com/routes/2884173685445524398באפליקציית המסלול 

 

 תיאור הנקודה
מ "ק

 מהזינוק

מ "ק

 לסיום

    ראשונים

 (ש"קמ 40)

 אחרונים

 (ש"קמ 20)
 ותהער

צפונית ' מ 300דרך המלונות  –זינוק 

 לפארק אופירה

0 139 07:00 07:25   

יציאה מאילת לכביש  –כיכר טורונטו 

 (90)הערבה 

 זינוק ניטרלי עד לנקודה זו  07:31 07:03 137 2

 צפונה 90כביש  08:19 07:27 121 18 (90)כניסה לשדה תעופה רמון 

 צפונה 90 כביש  09:01 07:48 107 32 (90)סמר 

 צפונה 90כביש   09:25 08:00 99 40 (90)יוטבתה 

 צפונה 90כביש   09:55 08:15 89 50 לוטן 

מפגש . 1תחנת ריענון   09:58 08:16 88 51 צומת קטורה 

40/90 

 סוף העלייה - 40כביש   10:13 08:24 83 56 הר עיט

 12/40מפגש  10:34 08:35 76 63 (פונדק נאות סמדר)צומת שיזפון 

אחרי הפנייה ' מ 150 –כ  10:35 08:35 75.7 63.3 בנות 'וניורסג/קדטיות/סיום קדטים

 12שמאלה על כביש 

 דרומה 12כביש  10:36 08:36 75.5 63.5 2תחנת ריענון 

 12כביש . 3 תחנת ריענון 11:55 09:15 49 90 5050 - 03420צ .מחנה ד

 דרומה

סיום לרוכבים קו  – מעבר גבול נטפים

-טור וחד)התחרותיים בקטגוריות הגיל 

 (יומי

ללא . מאסטרס –סיום מדידה  13:34 10:04 16 123

 עצירה

לפני הירידה  4תחנת ריענון  2T 124 15 10:05 13:37נטפים 

 12כביש . לאילת

פנייה חדה שמאלה לעיר  14:01 10:17 7 132 כיכר שחמון 

 דרך הרים –אילת 

כביש . כניסה צפונית לאילת 14:16 10:25 2 137 כיכר טורונטו

90 

צפונית לפארק ' מ 300 –כ  14:22 10:28 0 139 סיום

 . דרך המלונות. אופירה

https://www.strava.com/routes/2884173685445524398
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 : מפת המסלול
 

 פרופיל המסלול
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 : 18.12.2021שבת  – טבלת זינוקים
 

 
  

 מקצה
שעת 

 הערות מרחק קטגוריה זינוק

 גברים  עילית 
 מ"ק 139  07:00

וניורס 'לת הילוכים גהגב

7.93 
 וניורס בנים'ג איגוד בלבדי וכבר*

  1 רמהבוגרים 

 י איגוד בלבדרוכב* מ"ק 139  07:03
 עילית נשים

 2+3רמה  בוגרים
 1+2רמה  בוגרות

07:06 

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

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

 (מנהלתית לסיום באילת

 
ללא  נשים 1רמה 

ות וכבר – קטגוריות גיל

 איגוד בלבד
 
 

וניו'ג/קדטיות/קדטים

 רס בנות
07:09  

 , מ"ק 63
סיום בצומת שיזפון 

 (סמדר-פונדק נאות)

 איגוד בלבדי וכבר*
 7.01 :הילוכיםהגבלת 

' מ 7.93, /ותקדטים' מ
 וניורס בנות'ג

 07:12 טנדם
 נשים
 גברים
 מעורב

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

 (מנהלתית לסיום באילת
 

  מקצה חד יומי
 תחרותי
 גברים 
 נשים

07:15 

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

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

 (מנהלתית לסיום באילת

, יינתן דירוג בנפרד מהטור
לא מקנה ניקוד של איגוד 

 האופניים

 מקצה חד יומי 
 לא תחרותי

 גברים 
 נשים

 מ "ק 139  07:18

 14:30שעת גג לסיום 
לרכוב עם סוגי ניתן 
לא )שונים  כביש אופני

 (חשמליים
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 :מסלול חימום
בשטח שדה התעופה יוקצה מקום . רולר/ ר ג טריינ"מומלץ לבצע חימום ע ביום שישי

 . העמדת האוהלים היא על בסיס כל הקודם זוכה. התארגנות/ להצבת אוהלים ומתחמי חימום
 

ניתן לבצע רכיבת חימום על בסיס כביש המלונות בקטע שבין פארק אופירה  – ביום שבת

הגעה  05:00 החל מהשעה .ת כלי רכב ממונעיםלתנועהכביש יהיה סגור . לכיכר טורונטו

 .מדרום, דרך העירלמתחם הכינוס והזינוק אך ורק ברכב ממונע 
  נא להיות עירניים. –הכביש תיתכן תנועה של רכבי מארגן, שופטים, ורכבי ליווי על 

 
 :אוהלי קבוצות ודוכנים

כל הקודם "למקם אוהלי חימום במתחם שדה התעופה הישן על בסיס יהיה ביום שישי ניתן 

 . "זוכה
 

בבוקר בפארק  10:00ביום שבת ימוקמו דוכני מכירת מזון ואביזרי אופניים החל משעה 

 . GIRO 2018של  בסמוך לכיכר הוורודה, פירהאו
 

 :בדיקת הילוכים

 המקצועי התקנון פי על וגבליםמ כשההילוכים ההילוכים בדיקות בעמדת להתייצב הרוכבים על

 .בישראל האופניים איגוד של
 להגיע הרוכבים חובת .06:15-06:45בין השעות  השופטים תצוו י"ע תתבצע הילוכים בדיקת

 . בזמן לבדיקה

 . לזנק יורשה לא בתקנון עומדים אינם ואופניו שנבדק רוכב

 באחריות – קטגוריה מכל הראשונים 5-ל התחרות בסיום מיד בדיקה תתבצע השופטים לשיקול
 הסיום קו מחציית דקות 10 תוך לבדיקה להתייצב הרוכבים

 

 :חוקי התחרות

 האופניים איגוד של המקצועי התקנון ,UCI-ה של הכביש מרוצי תקנון פי על תנוהל התחרות

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

      
 החולצה כיסי לעהתחתון  בחלקה הרכיבה לחולצת יםמוצמד הגב ימספר כאשר להתחרות חובה

 או/ לגזור , לקפל אין  .מהאופניים חלק שום ידי על מוסתר שאינו באופן מחובר השלדה ומספר
 . במרוץ נגד השעון יש להצמיד מספר אחד במרכז הגב התחתון. המספרים את לשנות

 

http://www.israelcycling.org.il/
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הרוכבים . זכות הקדימה היא לרוכבים המהירים, במקרה שבו מקצה מסוים מדביק מקצה לפניו

 . שנתפסו יאטו ויאפשרו לרוכבים שהדביקו אותם לעבור על מנת לא להפריע לתחרות
 

 30:14לא יאוחר מהשעה באילת  הגעה לקו הסיום: שעת גג.  

 רוכב אחרון – מגבלות הזמנים מפורטות בטבלת פירוט המסלול זמני ההגעה 
  המנצחים בכל קטגוריה יהיו אלה אשר יקבעו את הזמן המצטבר הטוב ביותר בשני

 .הימים יחד

 יינתן בסיום כל קטע וכן בדירוג הזמן המצטבר כללי דירוג אישי . 
 כללי דירוג קבוצתייינתן  לא 
  לא יתקיים במרוץ זה –ניקוד ודירוג מאוצים . 

 יינתנו לרוכב ולרוכבת בקטגוריות חולצות מובילים: 
o גברים עלית 
o נשים עלית 
o וניורס בנים ובנות'ג 
o קדטים וקדטיות 

 
 

 :חלוקת מים וסיוע טכני
 : נקודות חלוקת מים נייחות על בסיס תחנות הרענון הבאות

 40על כביש  51מ "ק –ורה צומת קט .1
 12על כביש  63מ "צומת שיזפון ק .2
 12על כביש  90מ "ק – 5050יחידה  – 03420. צ.מחנה ד .3
 12על כביש  124מ "ק –מ וחצי אחרי סיום מדידה של קטגוריות הגיל "כק –נטפים  .4

 (.בישראמן 2Tמוכר כאזור החלפה )לפני הירידה הגדולה 
, ליתיונשים ע 1רמה גברים  בנים, וניורס'ג, ליתיע יםחלוקת מים מרכב רק לקטגוריות גבר

, 51מ "ק, נקודה ראשונה לחלוקת מים היא בתחנת הריענון הראשונה. באישור שופטים בלבד
 . 124מ "ק, מעבר נטפים, צומת קטורה ואחרונה בתחנת הרענון האחרונה

 
 : ואיסור השלכת פסולת סביבההשמירה על 

, שהוא לאורך המסלול לרבות בקבוקים חל איסור חמור על השלכת פסולת מכל סוג .1
 . צמיגים, פנימיות'(, כריכים וכו, לים'ג, חטיפים)עטיפות ואריזות של מזון אנרגיה 

 . השלכת פסולת מכל סוג שהוא מותרת אך ורק בתחום תחנות הרענון .2
 

 :ליווי רכבי

-או באיגוד לאומי אחר הרשום ב UCI-רק קבוצות הרשומות באיגוד האופניים או ב ●
UCI רשאיות לרשום רכב ליווי . 

 . בפרולוג לא ניתן ללוות ברכב ●



 

13 

בקטע הארוך ביום שבת ניתן ללוות ברכבי קבוצה נהוגים על ידי נהגים מוסמכים  ●

 . מטעם האיגוד ובעלי ניסיון
שיון נהג מלווה ינהג רכב ליווי חייב להיות מוסמך מטעם איגוד האופניים ובעל ר ●

יש להירשם לאיגוד דרך הקבוצה )     2021-2022לעונת מטעם האיגוד תקף 

 (בקטגוריית אנשי מקצוע
בקישור  בטופס אשר נמצא מלא את פרטי הנהג והרכבלרישום רכב ליווי יש ל ●

 . כאן  המצורף
 ונבחרות לאומיות ולאחר מכן לפי הגרלה UCIתינתן קדימות לקבוצות  ●
ביחד עם תדריך , בשדה התעופה הישן, במתחם הפרולוגתדריך נהגי ליווי יערך  ●

 . 11:00מנהלי הקבוצות ביום שישי בשעה 
 (.קלקה'צ)חובה על רכבי הליווי להצטייד בפנס כתום מהבהב  ●
 .ורשה ללוות במהלך התחרותתהגי ליווי לא לתדריך נקבוצה שלא תשלח נציג  ●
 . י המארגן"חובה על רכבי הליווי להצמיד מדבקות זיהוי ומספר בשיירה שיחולקו ע ●
 11:00בשעה ביום שישי בעת התדריך  –חלוקת מדבקות סימון רכבים ומכשירי קשר  ●

 . שדה התעופה הישןב, הפרולוגבמתחם 
עם , (צפונית לשער) שער הזינוק חריאיתמקמו רכבי הליווי  –בעת הזינוק בשבת  ●

 מיד הרלבנטי שופט המקצהתחילת נסיעה אחרי . בסדר תנועה, הפנים לכיוון הנסיעה

 . לאחר הזינוק
רכבי הליווי יפנו בכיכר טורונטו ימינה לדרך הערבה ויגיעו לאזור  -מ לסיום "ק 3 ●

 . אין כניסה לרכבי ליווי לדרך המלונות בסיום התחרות. מדרום, דרך העירהסיום 
 

 :וריםערע

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

מטר  50 –יבוצעו בעמדת המזכירות שתמוקם כ  קבלת הערעוריםפרסום התוצאות הראשוני ו

 .  דרומית לשער הסיום

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

 .מנהל הקבוצה/ת הערעור תתבצע על ידי מאמןהגש

      .בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום

י שליחת מייל מרוכז לרכז השיפוט באיגוד "המשך הטיפול בערעורים שלא טופלו בשטח ע

  sraelcycling.org.ilziki@i האופניים

 

 :משנה דירוגי
 דירוגי משנהיהיו לא  2021בטור אילת   ●

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4xmJqduN0iiBSnw3RQG725R92fhnjh2MONBnbEKjkDBKSNQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4xmJqduN0iiBSnw3RQG725R92fhnjh2MONBnbEKjkDBKSNQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4xmJqduN0iiBSnw3RQG725R92fhnjh2MONBnbEKjkDBKSNQ/viewform?pli=1
mailto:ziki@israelcycling.org.il
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 :ופרסים טקסים
  .בכל קטע ובדרוג הכללי קטגוריה בכל הראשונים המקומות בשלושת לזוכים יוענקו גביעים     

       : ב יתקיימו הפרסים חלוקת יטקס
 במתחם שדה התעופה הישן 16:30ביום שישי בשעה  -
 בפארק אופירה 13:00ביום שבת בשעה  -

 

 :הרשמה

 10/12/2021, יום שישיעד  /http://toureilat.com באתרבלבד מראש רגילה הרשמה 

 . 16:00בשעה 

 

 !₪ 50בתוספת  16:00בשעה  13.12.2021שמה מאוחרת עד הר

 

 .אין הרשמה במקום

 

 :מדיניות ביטול
 ש"ח דמי טיפול 50דמי ההרשמה בניכוי יוחזרו  01/12/2021עד 

 .25% דמי ההרשמה בניכוי יוחזרו 05/12/2021עד  02/12/2021מתאריך החל 

 .50% דמי ההרשמה בניכוי יוחזרו 10/12/2021עד  6/12/2021החל מתאריך 

 דמי ההרשמה.לא יוחזרו  11/12/2021החל מתאריך 

 , מטעמי ביטוח.בין רוכבים אין החלפת ערכות

 .הביטול הנ"לאין החזר כספי למי שלא הגיע ולא ביטל השתתפותו מראש ע"פ תנאי 

 

 :ושחרור מאחריותהסכמה 

עמדת . כלל הרוכבים נדרשים לחתום על טופס שחרור מאחריות במזכירות התחרות -

 .רוכב שלא חתם לא יורשה לזנק – ראשון זינוקלפני ' ד 30תימות תיסגר הח

בתוקף בדיקה וביטוח לשלוח יש   -האופניים העלאת אישורים למי שאינם חברי איגוד  -

 Registration@granfondoisrael.com: ליום התחרות למייל

 . 10.12.2021 –את האישורים יש לשלוח לא יאוחר מ  -

 . משתתפים על בסיס כל הקודם זוכה 500האירוע מתוכנן להכיל עד  -

  

http://toureilat.com/
mailto:Registration@granfondoisrael.com
mailto:Registration@granfondoisrael.com
mailto:Registration@granfondoisrael.com
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 :ההרשמה עלויות

   

 הרשמה מאוחרת
 16:01משעה  10.12.21

 עד
 16:00בשעה  13.12.21

 הרשמה רגילה
 16:00משעה  22.11.21

 עד
 16:00בשעה  10.12.21

 מקצה

שלבים: יום שישי, פרולוג, מרוץ  2תחרות הכוללת  -טור אילת  360 405
כולל מרוץ כביש, ק"מ  139ק"מ + שבת  1.2אישי נגד השעון 

 )המחיר לטנדם הוא לזוג(.  טנדם 
 .מקצה תחרותי

 לחברי איגוד האופניים

שלבים: יום שישי, פרולוג, מרוץ  2תחרות הכוללת  -טור אילת  400 450
כולל מרוץ כביש, ק"מ  139ת ק"מ + שב 1.2אישי נגד השעון 

  )המחיר לטנדם הוא לזוג(. טנדם 
 .מקצה תחרותי

 למי שאינו חבר איגוד האופניים

 ק"מ מרוץ כביש  139 –גראן פונדו אילת, חד יומי בשבת בלבד  315 360
 . מקצה תחרותי

 לחברי איגוד האופניים

ץ כביש ק"מ מרו 139 –גראן פונדו אילת, חד יומי בשבת בלבד  350 400
 . מקצה תחרותי

 למי שאינו חבר איגוד האופניים

 ק"מ  139 –גראן פונדו אילת, חד יומי בשבת בלבד  270 315
 רכיבת כביש מקצה לא תחרותי. 

 לחברי איגוד האופניים

 ק"מ  139 –גראן פונדו אילת, חד יומי בשבת בלבד  300 350
 רכיבת כביש מקצה לא תחרותי. 

 האופניים למי שאינו חבר איגוד

 2התחרות כוללת  –/ קדטיות / נוער נשים  קדטיםטור אילת  200 250
ק"מ + שבת  1.2שלבים: יום שישי, פרולוג, מרוץ אישי נגד השעון 

  מרוץ כביש ק"מ  63
 . מקצה תחרותי

 לחברי איגוד האופניים

 ק"מ מרוץ אישי נגד השעון 1.2פרולוג ביום שישי,  –מקצה פתוח  50 100

המקצה מיועד לרוכבים על אופניים שאינם אופני כביש )טריאתלון, 

 נג"ש וכו'. ללא מנוע(.

מקצה תחרותי בדירוג נפרד מהטור וללא ניקוד תחרויות של איגוד 
 האופניים
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 :יםהמסלול דגשים לגבי

מ במסלול שטוח על "ק 1.2נגד השעון אישי למרחק  –פרולוג  - 17.12, יום שישי ●

 . יש לעקוב אחרי שילוט ההכוונה. בסיס מסלול שדה התעופה הישן של אילת
קו . מ"ק 139מסלול כביש מעגלי באורך של  –גראן פונדו אילת  – 18.12, יום שבת ●

 חניה. ירו'הגכיכר / צפונית לפארק אופירה ' מ 300 –דרך המלונות כ  –סיום /זינוק

 – מזכירות. יש להקפיד על חנייה כחוק. חנייה בשפע –ביום שבת באזור בתי המלון 
 פארק אופירהביום שבת , שישי במתחם שדה התעופה הישןביום 

 (ובסיום 124, 90, 63, 51מ  "ק)בכל עמדת ריענון ימוקם תא שירותים  – שירותים ●
מטר דרומית לקו  50 בשבת, בשישי במתחם שדה התעופה הישן – עמדת ערעורים ●

 . הסיום
בפארק וביום שבת  16:30ביום שישי במתחם שדה התעופה הישן בשעה  – טקסים ●

 . 13:00בשעה  אופירה
 . ליד קו הזינוקבדיקת הילוכים  ●
, בימין הדרך - (צפונית לשער) שער הזינוק חריא -בשבת מיקום רכבי ליווי בזינוק  ●

 . בסדר תנועה מסודר
רכבי הליווי יפנו ימינה בכיכר טורונטו ולא ייכנסו  כל – מעקף רכבי ליווי בסיום ●

 דרך העיר ,מדרום –הגעה לקו הזינוק . מטעמי בטיחות, ליישורת האחרונה של המרוץ

 . על בסיס דרך הערבה
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 : מ אחרונים של המרוץ ביום שבת"ק 3 

 
 

 : STRAVAמסלול המרוץ בשבת באפליקציית 

https://www.strava.com/routes/2884173685445524398 

 

 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון –ח "טל

 

  

https://www.strava.com/routes/2884173685445524398
https://www.strava.com/routes/2884173685445524398
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 :נספח בטיחות
יש לבחור , לרבות רוחות צד, עלולות להיות רוחות חזקות 12יש לשים לב כי בכביש  -

"( אמבטיות)"קיימות מספר ירידות מהירות , כמו כן .ציוד מתאים לתנאי רכיבה אלה
 !יש לרכוב במשנה זהירות במקומות אלה –שבהן עלולות להופיע מכות רוח צידיות 

 
 800יש הפרש גבהים של , עלול להיות קר בתקופה זו של השנה 12כביש , כמו כן -

מטר בין אזור הזינוק לנקודה הגבוהה ביותר במסלול ולכן יש להיערך בהתאם לתחזית 

, 124ניתן לשלוח שקית ממוספרת לתחנת הריענון האחרונה בקילומטר . מזג האוויר
 (של הישראמן T2, נטפים)לפני הירידה הארוכה לאילת 

 

 4יש להדגיש שלמעט , יש לרדת בזהירות המירבית –הירידה מנטפים ארוכה ומהירה  -
כל , בניםוניורס 'וג 1רמה בוגרים , לית נשיםיע, לית גבריםיע: הבאות הקטגוריות

שאר הקטגוריות מסיימות את המרוץ לפני נטפים ומשם ממשיכות באופן נייטרלי עד 

 . לסיום
 

רוכבים בימין הדרך ושומרים  –בכל עת יש להתייחס לכביש כאילו אינו סגור לתנועה  -

 . על חוקי התנועה במשך האירוע כולו
 

 :בעלי תפקידים
    transalp.israel@gmail.com גראן פונדו ישראל  -הראל נחמני : מארגן

  yuval.gfi@gmail.com 3790623-052, יובל גולן: מנהל התחרות
 נירית דולין     :תראשי תשופט

 ניב ליבנר      :יועץ טכני
 חגית אלמוגי     : מפיקה

 

mailto:transalp.israel@gmail.com
mailto:yuval.gfi@gmail.com

