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תקנון אס"א לתחרות אופני שטח
 .1כללי:
אליפות אס"א באופני שטח נערכת במשך  3ימים במסגרת אליפות החורף באילת.
תקנון הענף מבוסס על חוקת  ,UCIבמידה ויש שינוי של אס"א השינוי מחייב ולא תקנון .UCI
תקנוני אס"א –כללי לתחרויות ,ניקוד ,משמעת ,רישום ,מי הוא סטודנט ותקנון ביגוד  -מחייבים.

 .2מבנה התחרות:
התחרות מתקיימת במשך  3ימים ,בשלושה מסלולים שונים.
הכרת המסלול תתקיים לפני כל תחרות (בבוקר יום התחרות).
כל משתתף יהיה בתדריך לפני המרוץ לוודא ששמו מופיע ברשימת המשתתפים.
זינוק לתחרות מחייב נוכחות של כל הרוכבים  11דקות לפני הזינוק.
מנהלי התחרות יבדקו ויאשרו תקינות של כל זוג אופנים לפני המרוץ .זכותם לפסול זוג אופניים
שלא יהיה כשיר בטיחותית .מומלץ להצטייד במשאבה ,פנימית רזרבית וכלי תיקון.

 .3חוקי אס"א עבור הענף
 .3.1מינימום מסיימים לניקוד קבוצתי –  3בנים 2 ,בנות .במידה שזינק/ה ספורטאי/ת ולא סיים/ה,
הזמן החסר יהיה הזמן של המתחרה האחרון .11%+
 .3.2משתתף
כל מי ששמו מופיע ברשימת המשתתפים ומספרו ניקלט בקו הגמר ובנקודות
.3.2.1
הפיקוח.
המרוץ שם דגש על יכולתו ועצמאותו של הרוכב ועל אחריותו אמינות הציוד
.3.2.2
ותקינותו.
משתתף חייב לסיים את המרוץ על האופניים עליהם זינק.
.3.2.3
בכל נקודת ביקורת ובנקודת הגמר יכריז המשתתף על מספרו.
.3.2.3
 .3.3מסלול
חובה לרכב במסלול המסומן המלא .אסור לקצר.
.3.3.1
אסור לפגוע ברכוש לא לך ובאתרים ארכיאולוגיים.
.3.3.2
ברכיבה על הכביש חוקי התנועה מחייבים.
.3.3.3
מסלולי התחרות יקבעו בהתאם למיקום התחרות והאזור.
.3.3.3
אורך המסלול יהיה זהה לגברים ונשים.
.3.3.3
יהיו תחרויות של מספר הקפות ויהיו תחרויות של הקפה אחת.
.3.3.3
 .3.3ציוד ולבוש
מספר המשתתף יהיה צמוד לכל אורך המרוץ על האופניים ועל החולצה.
.3.3.1
חובה לחבוש קסדה ,ללבוש חולצה ,לנעול נעליים ולהצטייד בבקבוק מים.
.3.3.2
כל תיקון חייב להיעשות ע"י המשתתף עצמו בכלים ובחלפים שלו.
.3.3.3
התיקון יתבצע מחוץ למסלול התחרות.
.3.3.3
 .3.3עקיפה
המבקש לעקוף יקרא בקול "עקיפה" ,הנעקף יפנה את הנתיב וימשיך מימין עד
.3.3.1
השלמת העקיפה.
למובילים זכות קדימה על פני אלה שאחריהם.
.3.3.2
אסורה הפרעה מכוונת להתקדמות או עקיפה של אחרים.
.3.3.3
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 .3.3דירוג
.3.3.1
.3.3.2
.3.3.3
.3.3.3
 .3.3פרסים
.3.3.1
.3.3.2
.3.3.3
.3.3.3

הניקוד הכללי לאליפות ייקבע עפ"י תקנון אס"א לניקוד.
גברים  -המיקום של הקבוצה ייקבע ע"פ חיבור הזמנים של שלושת הראשונים מכל
קבוצה.
נשים  -המיקום של הקבוצה ייקבע ע"פ חיבור הזמנים של שתי הראשונות מכל
קבוצה.
במקרה של שוויון בזמן המצטבר בין מספר קבוצות ייקבע הדרוג ע"פ זמנו האישי
של המתחרה הראשון מכל קבוצה (הזמן הטוב יותר שלו ידרג את קבוצתו במקום
טוב יותר).
פרסים אישיים לשלושת הראשונים -נשים וגברים.
בתחרות הקבוצתית לסטודנטים וסטודנטיות תוכרז הקבוצה המנצחת ע"פ חיבור
הזמנים הטובים ביותר של הקבוצה משלושה ימי התחרות.
מיקום הרוכבים והרוכבות הכללי בתחרות האישית ייקבע ע"י חיבור הזמנים הטובים
ביותר בשלוש תחרויות מתוך שלוש.
במקרה של שיוון בין שני מקומות קבוצתיים תנצח הקבוצה שזמן הרוכב הראשון
שלה הוא הטוב ביותר.
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