
2023מרץ29פתח-תקווהפאמפטרקתחרות

עיריית פתח-תקווה  שמחה להזמינכם לתחרות הפאמפטרק של פתח-תקווה, בהפקת
מועדון "נקודת מפגש" ואיגוד האופניים.

.16:00בשעהפסח)חופשתשלהשני(היום29.3רביעי,ביוםיתקייםהאירוע
המקצה התחרותי פתוח לחברי איגוד האופניים הרשומים כרוכבים תחרותיים בלבד.

שיגרםנזקלכלאחראיםאינםהמארגניםומיומנים.מאומניםלרוכביםמיועדתהתחרות
לבצעובאחריותורוכבכלעלטכניות.ונקודותמאתגריםקטעיםכוללהמסלוללרוכבים.

כיסויהכוללמתאיםבביטוחמבוטחהואכילוודארוכבכלעלהתחרות.לפנימסלולהכרת
ביטוחי מתאים 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.

שלבמקרהבתחרות.להשתתפותכתנאיוויתור,הסכמהכתבעללחתוםיידרשרוכבכל
ההרשמהמתהליךחלקהיאהחתימההורה.חתימתוגםהרוכבחתימתגםנדרשתקטין

לתחרות.
קישורנוסח כתב הויתור באתר האיגוד בקישור:
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https://israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2020/06/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C-BMX-%D7%A4%D7%90%D7%9E%D7%A4-%D7%98%D7%A8%D7%A7-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97-%D7%9C%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94-05-02-2020.pdf


לוח זמנים:
לוח זמנים כללי

מיקום שעה תאריך
15:00 22/2/23 פתיחת הרשמה

מכסתמלוילאחראו21:00
הנרשמים באירוע.

27/3/23 סגירת הרשמה

15:00 יום האירוע פתיחת מזכירות
16:00 יום האירוע זינוקים
15:45 האירועיום סגירת מסלול לאימון

15:50 האירועיום התייצבות רוכבים לתדריך
בקו זינוק

16:00 האירועיום סגירת מזכירות
18:30 האירועיום שעת סיום משוערת

נקודת כינוס והגעה לתחרות:

פאמפטרק פתח-תקווה

נקודת רישום ומזכירות:
המקצה.לפנידק'30עדרוכבמספרולקבלתבמזכירותלרישוםלהגיעיש

המסלול:
משטח הפאמפטרק בפתח תקווה

טבלת זינוקים וחלוקת פרסים:

זינוקמקצה
כלעל.16:00מהשעההחלראשוןזינוקשליחים – פאמפטרק

הרוכבים להגיע ולהרשם עד לשעה
זהאחרבזהיבוצעוהזינוקים15:30

ולאורך כל האירוע.

Lead out-פאמפטרק
skillsמסלול
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https://ul.waze.com/ul?ll=32.10756056%2C34.88000393&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location


קטגוריות גיל
10-18בגילאיורוכביםלרוכבותפתוחהוהיאקבוצתית,תחרותהיאהתחרות

קטגוריות הרישום הרלוונטיות באיגוד הן – אפרוחים/ות , ילדים/ות, ילדים/ות ספורט,
.1,2ורמהנוערקדטים/ות,ספורט,נערים/ות
סוגים:לשניונחלקותרוכבים3בנותהינןהקבוצות

צעירים:
ומטה.13מגילהרוכביםכל

צעירות:
ומטה.13מגילהרוכבותכל

צעירים מעורב:
אחת.רוכבתלפחותומטה,13מגילכולם

בוגרים:
.13גילמעלאחדרוכבלפחות

בוגרות:
.13גילמעלאחתרוכבתלפחות

בוגרים מעורב:
אחת.רוכבתלפחות13גילמעלאחדרוכבלפחות

2010ילידכלומרלחודש)השפעה(ללאהלידהשנתפחות2023לפינעשההגילחישוב
דצמברילידהואאםובין2010ינוארילידהואאםבין)23-10(13כבןהתחרותביוםייחשב
2010.

אוהלי קבוצות ודוכנים
באירוע זה לא תהיה הקמת אוהלי קבוצה.

חוקי התחרות:

התחרויות יתקיימו לפי התקנון שבנספח -א'
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חובה להתחרות כאשר מספר הכידון מוצמד לכידון באופן שניתן לראותו בבירור.

מספרים יחולקו לקבוצות – בעת הרישום

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

התוצאותפרסוםממועדדקות15עדהפודיוםעלמיקוםעלהמשפיעערעורלהגישיש
הגשת הערעור תתבצע על ידי מאמן/מנהל הקבוצה

עדיפות 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:
18:00-18:30

הרשמה:
ההרשמה למקצים התחרותיים והעממיים באתר איגוד האופניים.

ההרשמה היא אישית – בזמן הרישום, יש לציין את שם הקבוצה בתחרות (שימו לב - לא
הרוכבים)3בתהקבוצהשםאלאהמועדוןשם

אין הרשמה מאוחרת ואין הרשמה במקום.
ההרשמה תיסגר עם מילוי מכסת הקבוצות – כל הקודם זוכה!

עלויות ההרשמה:
לרוכב20₪
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mailto:ziki@israelcycling.org.il


טל"ח – למארגן ואיגוד הזכות לשנות את התקנון

בטיחות:
המסלול כולל מכשולים טכניים מאתגרים.

יש לבצע הכרת מסלול לפני הזינוק, באחריות הרוכב.

בית החולים הקרוב לתחרות:
מרכז רפואי ע"ש רבין פ"ת

בעלי תפקידים:
נקודת מפגשמארגן:

מנשה ליבשטייןמנהל התחרות:
שופט ראשי:

מנהל מסלול – צחי בר סלע
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נספח א' – תקנון מהלך המרוץ

תקנון מרוץ שליחים פאמפטרק:

רוכבים.3קבוצהבכל●
יוגדר שטח החלפה בו תמצא הקבוצה במשך זמן מדידת הזמנים.●
צמיד.ידועלכאשרהאירוע)ביוםיוגדרהמדויקההקפות(מספרבפאמפטרקהקפות2ל-יצארוכב●
בסיום ההקפות, יצא מהמסלול ויכנס אל שטח ההחלפה.●
הכניסה והיציאה מהמסלול יבוצעו אך ורק מהאזור המסומן לכך.●
בשטח ההחלפה יעביר הרוכב את הצמיד לרוכב שיוצא.●
על הרוכב לענוד את הצמיד בזמן הרכיבה.●
מנצחת הקבוצה שהשלימה סבב של כל הרוכבים בזמן הקצר ביותר.●

lead(קבוצתינג"שתקנון out:(

רוכבים.3קבוצהבכל●
להקפה).מהכניסהמ'10-20(הפאמפטרקלמתקןסמוכהמנקודהמוזנקתהקבוצה●
הקפות,3יבצעהראשוןשהרוכב(כךהראשון.הרוכב"יורד"הקפות,2בכל3ה-מההקפההחל●

).7השלישי5השני

הזמן הקבוצתי הוא הזמן שבין המעבר של הגלגל הקדמי של הרוכב הראשון על קו הזינוק/סיום●
והיציאה של הרוכב האחרון  (המעבר של הגלגל הקדמי של הרוכב האחרון על קו הסיום)

מנצחת הקבוצה שהשלימה את המסלול בזמן הקצר ביותר.●

תקנון מרוץ שליחים מיומנות:

רוכבים.3קבוצהבכל●
יוגדר שטח החלפה בו תמצא הקבוצה במשך זמן מדידת הזמנים.●
על הרוכב שיוצא למסלול להשלים אותו בזמן הקצר ביותר ותוך מעבר של המכשולים. כל הורדת●

הקבוצה.שלהכולללזמן'קנס'שניות10תוסיףהמכשוליםבאזוררגל
בסיום המסלול יכנס הרוכב אל שטח ההחלפה.●
הכניסה והיציאה מהמסלול יבוצעו אך ורק מהאזור המסומן לכך.●
בשטח ההחלפה יעביר הרוכב את הצמיד לרוכב שיוצא.●
על הרוכב לענוד את הצמיד בזמן הרכיבה.●
מנצחת הקבוצה שהשלימה סבב של כל הרוכבים בזמן הקצר ביותר.●

תקנון ניקוד ומיקום סופי:
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הניקוד הסופי של הקבוצה מורכב מסכום הנקודות שנצברו בסוגי התחרויות השונים.●
בכל תחרות תתקיים טבלת דירוג ולפיה יוענק הניקוד לקבוצות.●

ניקודמקום

120

219

318

417

516

615

......

סכום הנקודות שנצברו ביום התחרויות יהווה את ניקוד הקבוצה ועל פיו תקבע הקבוצה המנצחת.●
במידה ויש שוויון בין שתי קבוצות, תנצח הקבוצה אשר תוצאת המדידה שלה בתחרות הנג"ש●

הקבוצתי טובה יותר.
במידה וגם זמני המדידה זהים – יבוצע מקצה נג"ש קבוצתי "ראש בראש" בין שתי הקבוצות.●
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