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  24/1/2022 #1 מרוץ –במסלול  TACCסבב 
  

 רוכבות ורוכבים יקרים,
 

סבב לשמחים להזמין אתכם  ומרכז הספורט הלאומי בישראל איגוד האופניים, TACC מועדון 

TACC ני ב, מרוץ ש24/1/2022 -)מרוץ ראשון בהסבב מורכב משני מרוצים  .במסלול-  

בשני מרוצי  שמטרתם להכין את הרוכבים לאליפות ישראל במסלול בחודש מרץ.( 21/2/2022

  סקראץ', טמפו, אלימינציה ונקודות. –הסבב ישתתפו הרוכבים בארבעת מקצועות האומניום 

רדיפה כמוכן יתקיים מקצה  במרוץ הראשון בסקראץ' וטמפו, ובמרוץ השני אלימינציה ונקודות.

 לרוכבי טנדם.

 
ההקפה  – ומרוץ בונוס מ' לילדים 500 ,אפרוחיםלמ' לקטקטים ו 250 מרוץ - #1 סבב תוכנית

 .הארוכה ביותר
 ק"מ רדיפה לרוכבי טנדם. 4 .1, עילית ורמה לקדטים, ג'וניורס טמפוו סקראץ'

 
טציה לרכיבה במסלול מטעם יבעלי אקרדההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים 

  .ולחברי נבחרות לאומיות באישור המאמן הרלוונטי הספורט הלאומי בלבדמרכז 
 

לא נדרשים ההקפה הארוכה ביותר, מ',  500מ',  250ה במקצ קטקטים, אפרוחים וילדים
 סיון ברכיבה במסלול.יטציה, אך נדרשים להצהרת מאמן מוסמך למסלול כי הם בעלי נילאקרד

 
 : לגברים ונשים התחרויות פתוחות בקטגוריות הבאות

 
 .1ם, ג'וניורס, עילית, רמה קטקטים, אפרוחים, ילדים, קדטי

 
נם אחראים לכל נזק שיגרם התחרות מיועדת לרוכבים מאומנים ומיומנים. המארגנים אי

. על כל רוכב לוודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו, לרוכבים
 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 קטין  כל רוכב יידרש לחתום על כתב הסכמה וויתור,
 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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מאמן מוסמך  כנס לרחבה המרכזית. כל מועדון יכול לרשוםירק בעלי תפקידים יורשו לה
 אחד לכל חמישה רוכבים. למסלול, ובנוסף גם איש צוות נוסף

 nimrod.dubinski@gmail.com במייל: עד למועד סגירת ההרשמה ההרשמה לאנשי צוות
 .בהמשךלנרשמים הוראות נוספת בהקשר להתנהלות בתקופת הקורונה ישלחו 

 
 3מה תחרות מסלול ר  רמה:

 
 

 *לוח זמנים

  שעה מיקום

 9/1/2022ראשון יום  פתיחת הרשמה 16:00 

 19/1/2022יום רביעי  סגירת הרשמה 22:00 

 24/1/2022יום שני 

 פתיחת מזכירות, חלוקת תגים ומספרים 13:30 הוולדרוםדלפק הקבלה, מבנה 

 פתיחת המסלול לחימום 14:00  

 סגירת המסלול לחימום 14:45  

 טנדםלרוכבי ק"מ רדיפה  4 15:00 מכונת הזנקה –ישורת הבית 

 טקס מנצחים קטגוריית הטנדם 15:45 אינפילד

 16:00 גדר עליונה, ישורת הבית
  ק"מ 10 קדטים/ות, ג'וניורס נשים ועילית נשים סקראץ'

 הקפות( 40)

 הקפות( 40ק"מ ) 10 1רמה  סקראץ' 16:30 גדר עליונה, ישורת הבית

 הקפות( 60ק"מ ) 15 ג'וניורס ועילית גברים סקראץ' 17:00 גדר עליונה, ישורת הבית

 מ' מתגלגל  קטקטים/יות ואפרוחים/יות 250 17:30 ישורת הבית

 סקראץ'טקס מנצחים כל קטגוריות ה 18:00 אינפילד

 מ' מתגלגל ילדים/ות 500 18:15 ישורת הבית

 מ' 500מ',  250טקס מנצחים  18:45 אינפילד

 קטקטים ואפרוחים -ההקפה הארוכה ביותר  -מרוץ בונוס  19:00 ישורת הבית

 ילדים -ההקפה הארוכה ביותר  -מרוץ בונוס  19:15 ישורת הבית

 19:30 גדר עליונה, ישורת הבית
ק"מ  7.5קדטים/ות, ג'וניורס נשים ועילית נשים  טמפו מרוץ

 הקפות( 30)

 הקפות( 30ק"מ ) 7.5 1רמה  טמפו מרוץ 20:10 גדר עליונה, ישורת הבית

 הקפות( 40ק"מ ) 10ג'וניורס ועילית גברים  טמפו מרוץ 20:50 גדר עליונה, ישורת הבית

 טמפוה מרוץטקס מנצחים כל קטגוריות  21:20  

      

 
 לוח זמנים מעודכן יפורסם בסיום ההרשמה.*
 

mailto:nimrod.dubinski@gmail.com
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 והגעה לתחרות: , חניהנקודת כינוס
 א, תל אביב 10רחוב שיטרית 

 
  נקודת רישום ומזכירות:

 דלפק הקבלה, מבנה הוולדרום: המרוץמזכירות 
 22:00 – 14:00 שעות פתיחה:

 
 ת:יוחוקי התחרו

י מרוצעל פי תקנון  נהתנוהל ,אם מתקיים מקצה ילדים , למעט תחרות הילדיםתיוהתחרו

יש לקרוא את  , התקנון המקצועי של איגוד האופניים בישראל ותקנון זה.UCI-של ה מסלולה

 .www.israelcycling.org.ilיש לעיין בתקנונים באתר האיגוד : ו חוקי התחרויות בקישור מעלה

 ע"י שני אזיקונים ין את שבב המדידה על המזלג הקדמייש להתק
 

 חל איסור על רכיבה עם פריטים מכל סוג בכיסים.
 

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

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

 תמונה: רונן טופלברג

 

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
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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 חוקי תחרות הילדים:

מטרים. הרוכבים  250, יוכלו לזנק לתחרות ל בקטגוריות קטקטים ואפרוחיםכל רוכבת ורוכב 

לקח יה תיהקפה אחת תשמש בשביל לעלות עד לקו הכחול, ובהקפה השני -ירכבו שתי הקפות

 .מ' 250לאורך  מדידת זמנים

 שלושמטרים. הרוכבים ירכבו  500כל רוכבת ורוכב בקטגורית ילדים, יוכלו לזנק לתחרות ל 

לקח מדידת יה תיהקפה אחת תשמש בשביל לעלות עד לקו הכחול, ובהקפה השני -הקפות

 מ'. 500לאורך  םזמני

 ערעורים:

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

 .עמדת השיפוטסמוך למיקום קבלת הערעורים ב

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

 .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 

 האופניים

ziki@israelcycling.org.il 

 

 טקסים ופרסים:
בקטגוריות יה ולכל המשתתפים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים בכל קטגור מדליות יוענקו

 הקטקטים, אפרוחים וילדים.
 הלו"ז המופיע בטבלה.לפי טקס חלוקת הפרסים יתקיים 

 
 הרשמה:

 22:00בשעה   19/1/2022עד יום איגוד האופניים  באתרהרשמה מראש 

 אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום.

 

 מדיניות ביטול:

 .מסגירת ההרשמה דמי סליקה וטיפול 10%יוחזר מלוא הסכום בניכוי  -עד מועד סיום ההרשמה

 .אין החזר על דמי רישום

mailto:ziki@israelcycling.org.il
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               2022על חברי איגוד להציג כרטיס חבר איגוד דיגיטלי )בטלפון( לשנת  ●

 הכרטיס יופק לא מוקדם משלושה ימים לפני התחרות.

רוכבים  24 – טמפוצי הובמרו סקראץ'במרוצי ה קיימת מגבלה לכמות המשתתפים ●

או  הקפות 10סקראץ'  . במידה ויהיו יותר רוכבים יתקיים מרוץ מוקדמותלמקצה

 .והשופט הראשי לפי שיקול דעת המארגן – פיצול קטגוריות גיל

 

 עלויות ההרשמה:

 .₪ 25קטקטים, אפרוחים וילדים 

  ₪ 100 1קדטים, נוער, עילית ורמה 

 
 השכרת אופניים:

 המפורטת בקישורניתן לשכור אופני מסלול לטובת התחרות מהמרכז הלאומי לספורט, בעלות 

יש הגבלה על כמות האופניים הזמינים במידות  -בהזמנה מראש, על בסיס כל הקודם זוכה

 .בקישור הבא השונות

 
 שבב מדידה:

החזרת השבב בסיום  שיוחזרו בעת ₪ 200מארגן המרוץ תמורת פיקדון  שבב מדידה יסופק ע"י

 המרוץ.

 .איגוד הזכות לשנות את התקנוןללמארגן ו –טל"ח 

 
 בעלי תפקידים:

 TACCמועדון : מארגן
 נמרוד דובינסקימנהל התחרות: 

  שופט ראשי:

https://m.fizikal.co.il/cart/?cobr=eyJjb21wYW55SUQiOjU1MSwiYnJhbmNoSUQiOjF9

