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 באופן כזה תקודמנה קבוצות משנה לשנה או לחילופין תרדנה בית אם נחלשו. ת השלישי ורביעי.יובין הב
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 /http:/-www.teutza.co.ilותפורסם באתרים  א"לובד הודעה מפורטת אודות תחרות תשלח לרכזי הקבוצות .7.2
 h.infoiroshttp://tוכן 

 רוכב . המרוץ שם דגש על יכולתו ועצמאותו של המשתתף על אמינות הציוד והגינות ה .7.3

המסלול יפורסם מבעוד מועד ולא  משתתף ובאחריותו.והנה חובה לכל  באחריות הרוכבים הכרת המסלול  .7.4
 שונה לקראת התחרות.י

 .הזינוק למרוץלמארגנים שמורה הזכות לבדוק את האופניים לפני המרוץ. מנהל התחרות יקיים תדריך לפני  .7.5
 חלה חובת השתתפות בו על כל משתתף.

 קיצור מסלול מכל סיבה הינה פסילה .  .סלול המסומן המלא, אין לקצרחובה לרכב במ .7.6

 זינוק: .8

חלוקה לזינוקים תבוצע בתחרות הראשונה  חישוב חלוקה לזינוקים )מבוצע על ידי צוות המדידה  של התחרות(: .8.1
אם תותי/ולאחר התחרות  3תמוקם בזינוק עפ"י תוצאותיו של הרוכב בשנת פעילות קודמת. רוכב/ת חדש/ה י/

 לאחר התחרות הראשונה כנ"ל. ףצטר/תאשר י רוכב/תלזינוקים על פי הזמנים, 

 לא ניתן להחליף זינוק רק לאחר אישור של מנהל התחרות. .8.2

 בין זינוק לזינוק יקבע על פי צרכי המסלול. הפרש הזמנים .8.3

 ,בתחרות שקדמה לתחרות המתקיימתקדימות בהזנקה תינתן לעשרת הראשונים עפ"י תוצאות דרוג  .8.4
 יקראו במקום.של המקודמים מותיהם ש
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הגעה למקום התחרות לפחות שעה לפני תחילתה במטרה להירשם ולסיבוב ההכרות, חובה על כל המתחרים  .8.5
המשתתפים לפנות מקום למוזנקים הראשונים מאחר לא דקות לפני שעת הזינוק על  15להתייצב בקו הזינוק 
 יורשו לעבור קדימה.

 מסלולים: .9

 מראש בהתאם למיקום התחרות ולאזור.  המסלולים יקבעו .9.1

אורך   .הכוללאורך הקפה בהתאם לתחרות ובתנאי שלא יחרוג מאורך התחרות  .ככלל יתקיימו מספר הקפות .9.2
אפשרות בחלק מהמסלולים תיבדק . מרתוןל פרטק"מ  30-ק"מ ולא ארוך מ 15-המסלול לא יהיה קצר מ

 דקות. 52להגדיל את המרחק על מנת להגיע לזמן מנצח של 

 הרכיבה רק בשביל המסומן.  .9.3

 .יש לשמור על ניקיון המסלול .9.4

 ניהול התחרות: .10

  .עובדים נוספיםוצוות צוות לניהול התחרות יורכב ממנהל התחרות  .10.1

 בנקודת הזינוק יימצא אמבולנס וחובש.  .10.2

 חישוב תוצאות: .11

 ישום תוצאות ידני וממוחשב גם יחד. יתבצע ר .11.1

אחרי עשרת הראשונים, כלומר לאחר שעשרה סיימו שני סיבובים, לא יתחילו אחרים  cut offבכל תחרות יופעל  .11.2
 את הסיבוב השני. תוצאותיהם יחושבו ע"י הכפלת זמן הרכיבה של סיבוב אחד ויסומנו בסימן מיוחד בתוצאות.

 יתבקש לעבור לתחרות בת סיבוב אחד.  'cut offעליו שיטת הרוכב אשר בשלוש תחרויות הופעלה 

לא יתקבלו ערעורים במקום ובמועד התחרות. הרוצה לערער על תוצאות התחרות, יעביר את הערעור בכתב  .11.3
  ma.co.il-telaviv-liga@hapoel  א"ל לכתובתואו בד 6095907-03לפקס. ´( עד יומיים לאחר התחרות )יום א

 או אחראי מטעמו בלבד. /ערעורים ישלחו ע"י מנהל הקבוצה ו

 אותה קבוצה.בכל תחרות תוכרז קבוצה מנצחת עפ"י חיבור שלושת המיקומים הטובים של  .11.4

 בדרוג אישי בכל קטגוריה ינצח הרוכב על פי סדר ההגעה. .11.5

 . 5תחרויות במקום  6הקבוצה המנצחת עפ"י ממוצע של בין קבוצות תקבע  נקודותבמקרה של שוויון  .11.6

לפי שנת הלידה נקבעת ת אישיתחרות הת ב/קטגורית המשתתף .תוצאות לפי גיל יחושבו רק בתחרות אישית .11.7
  שנת הלידה תחוסר מהשנה של סוף העונה. בלבד )כאשר

 :תחרות בת סביב אחד .12

 .רתון המו XCתחרויות  8תחרויות מתוך  5  פ"יחישוב התוצאות ע .12.1

זו לתחרות הכללית של מלוא   בה לאורך כל השנה, אין מעבר מתחרות יישארוהמתחרים בתחרות זו  .12.2
 הסיבובים. 

 .4הרוכבים בתחרות זו יזנקו בזינוק  גם התחרות הקבוצתית היא תחרות נפרדת מהתחרות הכללית. .12.3

תחרות הקצרה עפ"י החלטת רוכבים חדשים ירשמו אוטומטית לתחרות הכללית של מלוא הסיבובים ויועברו ל .12.4
 4התחרות הראשונה שלהם תחשב כתחרות מבחן ואם יעברו לזינוק  או לפי בקשה מיוחדת. מנהל התחרות

 בחשבון זמן של סיבוב אחד. יילקח
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 עקיפה: .13

                                                             . הנעקף יפנה את "וקף מימין או משמאל בהתאם לתנאי השבילעהמבקש לעקוף יקרא בקול " .13.1
 להשלמת העקיפה. הנתיב במידת האפשר וימשיך עד 

 למובילים זכות קדימה על פני אלה שלפניהם.  .13.2

 אסורה הפרעה מכוונת להתקדמות ו/או עקיפה של האחרים.  .13.3

 ציוד ולבוש: .14

 חובת חבישת קסדה, לבישת חולצה ונעילת נעליים מתאימות. .14.1

 .טלפון סלולריו כלי תיקון,משאבה, פנימית חלופית  להצטייד בבקבוק מים,חובה  .14.2

תיקון יכול להתבצע ע"י הרוכב עצמו או רוכב אחר מכול קבוצה ובתנאי שהרוכב יסיים את המרוץ על אותם  .14.3
 התיקון יתבצע מחוץ למסלול.   .אופניים איתם זינק

 תקנון ומסגרת: .15

 תפים.ומשת  התקנון מחייב כל גוף הנרשם לליגה: מארגנים, קבוצות .15.1

 של הרכזים.שינויים בתקנון, יידונו בפורום ראשי קבוצות אחת לשנה ובמידת הצורך תיקבע אספה נוספת  .15.2

 התחרות. זה פתרונה יקבע ע"י מנהלכל בעיה מקצועית שתתעורר ואין לה סעיף מתאים בתקנון  .15.3

 סיום מרוץ: .16

 רוכב אשר לא עבר בקו הסיום בסיום תחרות יחשב כפרש במידה וזינק.  .16.1

 או ע"י כל אחד אחר פרישה מכל סיבה. /להודיע למארגן ישירות ויש  .16.2

למארגן ע"י רוכבים או יודיע על כך /רוכב אשר מסיבה טכנית לא יכול לסיים את המרוץ יגיע לאחד מהמרשלים ו .16.3
 צורך בחילוץ מהשטח הנ"ל יתבצע בסיום התחרות.  הויהייגיע בכוחות עצמו לקו הסיום, במידה 

לחילופין על וצה או מחליפו לאותה תחרות להודיע במזכירות על הגעת כל רוכביו או באחריות מנהל הקב .16.4
 פרישתם.

 לפרטים ולהצטרפות לליגה  .17

 . 03-6095906 הפועל מחוז ת"א ספורט עממי במקומות העבודה משרדי 

  050-8807548                             מארגן הנגבי נמרוד רכז מקצועי ו
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