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 27/6/22דלית אל כרמל  פאמפטרק תחרות 

 

 
, נקודת מפגש ואיגוד Chain Rideמועדון מרכז עצמה, דלית אל כרמל,  מועצה מקומית

האופניים שמחים להזמינכם לתחרות פאמפטרק במסגרת סבב אליפות הפאמפטרק לשנת  
2022 

 18:00בשעה  27/6/22בתאריך 
 .בלבדהרשומים כתחרותיים ההשתתפות בתחרות פתוחה לחברי איגוד האופניים 

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

וודא כי הוא מבוטח בביטוח מתאים הכולל כיסוי ביטוחי מתאים לצרכיו,  התחרות. על כל רוכב ל
 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   לחתום על כתב הסכמה וויתור,כל רוכב יידרש  
   החתימה היא חלק מתהליך ההרשמה לתחרות.נדרשת גם חתימת הרוכב וגם חתימת הורה.  

  קישורנוסח כתב הויתור באתר האיגוד בקישור: 
 

 ה הנחיות מיוחדות לאירוע הנוגעות להתנהלות בצל הקורונ
 תקנות ספציפיות בנוגע להתנהלות כתוצאה מפעילות בצל נגיף הקורונה יפורסמו בסמוך לאירוע 

 
 

 רמה: 
XXX 

 
 
 
 
 
 

  

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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 לוח זמנים:

 לוח זמנים כללי 
  תאריך  שעה מיקום

 פתיחת הרשמה  13/6/22 14:00 

 סגירת הרשמה  25/6/22 22:00 
 פתיחת מזכירות  יום האירוע 16:30 

 זינוקים  יום האירוע 18:00 
 לאימון יםסלולמפתיחה ה יום האירוע 16:30 

התייצבות רוכבים לתדריך  יום האירוע 17:45 
 בקו זינוק 

 סגירת מזכירות  יום האירוע 17:30 
 פודיומים יום האירוע 20:30 

 
 

 נקודת כינוס והגעה לתחרות:
 פאמפטרק דלית אל כרמל

 
 

  נקודת רישום ומזכירות:
 לפני הזינוק הראשוןה המזכירות לרישום, שעפתיחת 

 במזכירות. הגעה  –לחתום  יש 
 הנוכחות תיבדק בעצם הקראת השמות לפני הזינוק. 

 
 המסלול:  

 וסביבתו  בדלית אל כרמלמשטח הפאמפטרק 
 

 : וחלוקת פרסים זינוקיםטבלת 
 

 
 
 
 

 
  

 זינוק מקצה
 18:00 - החל מ  

הזינוקים יקבעו בהתאם לטבלה שתפורסם  

באירוע. רוכב שלא יגיע בזמן לזינוק, יפסיד  

 את תורו ולא יוזנק לראן. 
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 קטגוריות גיל 
 

 , ספורט ילדים(13)ילדים  13/ ילדות  13ים ילד
 , ספורט ילדים(14)ילדים  14/ ילדות   14ילדים

 ( 15-16נוער , )קדטים15-16/ נערות   15-16נערים 
 , עילית(1,2,3)נוער, רמה  +17/ נשים   +17גברים

 
 

 אוהלי קבוצות ודוכנים 
 באירוע זה לא תהיה הקמת אוהלי קבוצה. 

 
 

 ת: יוחוקי התחרו
  א'-התקנון שבנספח התחרויות יתקיימו לפי 
 מוצמד לכידון באופן שניתן לראותו בבירור. רוכב מספר חובה להתחרות כאשר 

 ערעורים: 

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

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

 הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה 

 בתיעדוף הטיפול בערעורים יטופלו קודם מקרים שמשפיעים על הפודיום,

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

 :ציקי שניהאופניים 
ziki@israelcycling.org.il 

 
  

mailto:ziki@israelcycling.org.il
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 פרסים: טקסים ו
20:30 

      
 הרשמה: 

 . ההרשמה באתר איגוד האופניים

טיפול  ביטול הרשמה ניתן לבצע עד למועד סגירת ההרשמה. עלות ההרשמה תוחזר בניכוי דמי 

 ₪. 20בסך 

אין ביטול לאחר סגירת ההרשמה למעט מסיבה רפואית והמצאת אישור רפואי מתאים. במקרה  

   ₪.  20הסכום בניכוי דמי טיפול בסך כזה יוחזר 

 :רישום

 

 עלויות ההרשמה: 

   ₪ לרוכב   80

 שטח הכינוס ו חניה 
https://ul.waze.com/ul?ll=32.69594945%2C35.03953099&navigate=yes&utm_ca

site&utm_medium=lm_share_locationmpaign=default&utm_source=waze_web 
 
 

 למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון  –טל"ח 

 

  

https://ul.waze.com/ul?ll=32.69594945%2C35.03953099&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?ll=32.69594945%2C35.03953099&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
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 בטיחות: 
 

 המסלול כולל מכשולים טכניים מאתגרים.
 יש לבצע הכרת מסלול לפני הזינוק, באחריות הרוכב.

 
 בית החולים הקרוב לתחרות: 

 רמב"ם חיפה
 

 בעלי תפקידים: 
 מנש ליבשטיין מארגן: 

   מנש ליבשטייןמנהל התחרות: 
 מדידה: מיכל סהר

 אין צורך  –ממונה קורונה 
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 תקנון מהלך המרוץ –נספח א' 
 

 נגד שעון:

 

 flying startראנים בפורמט   2כל רוכב זכאי לביצוע 

 יים. ת התוצאה שתשמש את הרוכב היא התוצאה המהירה מהש

 . הקפות( XXXהזמן יימדד מרגע חציית קו הזינוק ועד חציית קו הסיום )לאחר 

 הרכיבה על המסלול בלבד. חריגה מגבולות המסלול משמעותה פסילת ה'ראן'.

 דירוג הרוכבים בכל קטגורית גיל יהיה בהתאם לזמן הקצר ביותר. 

הזמן הקצר ביותר יהיה זה שידורג ראשון  במידה ושני רוכבים יגיעו לתוצאה זהה, הם יצאו למקצה נוסף, בו בעל 

 מבין שניהם. 
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 גמר ובחירת העולים למקצה הגמרתקנון  –' בנספח 
 

 

  גמר
 .רוכבים בשיטת נוקאאוט 16עד  בכל קטגורית גיל יהיו

 .הרוכבים יעלו לגמר בהתאם למספר התחרויות שיבוצעו
 :למשל

 המהירים ביותר 4יוכלו לעלות מכל תחרות  -תחרויות מוקדמות  4אם בוצעו 
 .רוכבים מכל אחת מתחרויות המוקדמות 5יעלו לגמר  -תחרויות מוקדמות  3אם בוצעו 

במידה ואחד הרוכבים המהירים יבחר שלא לקחת חלק בתחרות הגמר, תעבור הזכות 
 .להשתתפות לרוכב הבא אחריו באותן מוקדמות

הוא יעלה למקצה הגמר עפ"י   . במקרה כזהרוכב יוכל לקחת חלק ביותר מתחרות מוקדמות אחת
 המיקום הגבוה יותר מבין תחרויות המוקדמות בהן לקח חלק.   

במידה ונשארים מקומות פתוחים בתחרות הגמר, יוזמנו רוכבים בהתאם למיקום שלהם **
 במוקדמות השונות.

 
 דירוג רוכבים: 

דירוג הרוכבים בתחרות הגמר תעשה בהתאם לדירוג נוקאאוט כאשר בין מי שירד בכל שלב  
 יבוצע דירוג בהתאם לזמנים שהשיגו. 

במידה ושני רוכבים יגיעו לתוצאה זהה, הם יצאו למקצה נוסף, בו בעל הזמן הקצר ביותר יהיה  
 זה שידורג ראשון מבין שניהם.

 

 


