ליגות המועדונים באופני הרים
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.1

תקנון
 .1.1כללי
תקנון התחרויות המחייב את האירועים ,מעוגן ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני" תל אביב,
התשס"א " , 2000-2001כללי ההתנהגות החינוכית ,החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס,
הנוטלים חלק בתחרויות ספורט" ,ע"פ חוזרי מנכ"ל תשע"ב( 9/א') תשע"ה 12/וכל הפרסומים
שפורסמו בחוזרי מנכ"ל .כל פרט נוסף בחוזר זה בא לחזק או להוסיף על התקנון ולא לגרוע
ממנו.
אי ידיעת התקנות ו/או הנחיות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני ואו הנחיות התאחדות
הספורט לבתי
הספר ו/או חוזר מנכ"ל המשרד בין של תקנון זה ובין של כל תקנון אחר ,לא תשמש צידוק או
הגנה.
.1.1.1

התייצבות לתחרות

באחריות מנהלי בתי הספר לשמור על כל נוהלי משרד החינוך (על פי ההנחיות בחוזרי
מנכ"ל) בדבר יציאת נבחרת/משלחת/כיתה לאירוע/טיול.
הקבוצות חייבות להגיע לשטח הכינוס עד חצי שעה לפני שעת ההזנקה .הקבוצה
חייבת בליווי מורה מביה"ס (בנוסף למאמן) ,ללא מורה לא תורשה הקבוצה להשתתף
בתחרות.
נבחרת בית ספר חייבת לדאוג ל:
תיק עזרה ראשונה.
סדרי תחבורה למקום התחרויות.
כלכלה ושתייה לתלמידים/ות.
.1.1.2

אי הופעה /איחור

על הקבוצות המתחרות להופיע לכל תחרות בכל מזג אויר (אלא אם התקבלה מהוועדה
המארגנת הודעה על שינוי) .קבוצה אשר לא תופיע לתחרות יינקטו נגדה צעדים
משמעתיים ע"פ התקנון.
.1.1.3

שינויים בתוכנית התחרות

הוועדה המארגנת בכל תחרות רשאית לערוך שינויים בתכנית התחרויות ,עפ"י שיקול
דעתה באישור המפקח/ת האחראי/ת.
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.1.1.4

תלבושת

המתחרים יופי עו לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה ,מכנסיים בדגם וצבע אחיד
וחולצה בדגם וצבע אחיד ,המסומנת בהתאם לחוקת הענף ,מומלץ עם סמל בית
הספר .תלמיד ללא תלבושת ספורט מלאה לא יורשה לזנק .כל תלמיד/ה חייבים
להופיע לקו הזינוק בכל תחרות עם אופניים תקינים ,קסדה תקינה ,כפפות רכיבה,
בקבוק מים או מנשא עם מים ,מספר גב ומספר אופניים.
.1.1.5

פרסומות  /חסויות

חל איסור מוחלט על הופעה עם תלבושת הכוללת פרסום מסחרי.
.1.1.1

טופס רישום קבוצתי

כל מועדון ספורט בית ספרי חייב עד שבועיים לפני תחילת הליגה להעביר לרכז הליגה
בהתאחדות את טופס הרישום הקבוצתי מלא על כל פרטיו וחתום ע"י מנהל/ת בית
הספר וחותמת המוסד .נוסף לכך ,על כל מועדון להגיע עם טופס הרישום הקבוצתי
מלא וחתום בכל מחזור.
.1.1.1

מורים מלווים

על המועדונים להופיע לתחרויות בליווי מורה מביה"ס (בנוסף למאמן) .ללא מורה
מלווה ,לא יורשה המועדון להתחרות ויעמוד בפני ועדת משמעת.

המורה חייב

להישאר עד תום טקס הסיום.
.1.1.1

מאמן/מדריך

מאמן/מדריך ללא תעודת הוראה ,מחויב להמציא אישור השתתפות בהשתלמות
"מאמנים במערכת החינוך" ! ללא האישור הנ"ל לא יורשה המאמן לשבת על ספסל
הקבוצה ולהדריך את הקבוצות

.1.1.1

שימוש בכלי נגינה ומכשירי רעש

נ יתן לעודד בעזרת כלי נגינה (למעט משרוקיות) תוך איסור השימוש באמצעי הגברה
כלשהם :בידורית ,מגפון ,צופרי אויר וכו'.

 .1.1.11מגיש עזרה ראשונה

בכל תחרויות בתי הספר ,יימצא במקום המשחקים מגיש עזרה ראשונה  +ערכת עזרה
ראשונה  +רכב שיסומן כרכב פינוי (זאת עפ"י ההוראות בחוזר מנכל סב( 6/ב)1 ,
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בפברואר  .)2002ללא מגיש עזרה ראשונה חל איסור לקיים תחרות .מגיש עזרה
ראשונה ישב במיקום מרכזי הנראה לכל .כל קבוצה נדרשת להביא עמה תיק עזרה
ראשונה מצויד כמופיע בחוזר מנכ"ל!
 .1.1.11בדיקות רפואיות

כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית הספר ,במסגרת ליגת המועדון הבית ספרי ,חייב
להמציא לבית הספר אישור רפואי המאשר את כשירותו מבחינה רפואית להשתתף
בפעילות ספורט תחרותית של בתי ספר .על רכז המועדון לוודא כי השחקן ביצע
בדיקות רפואיות כנדרש לפני תחילת המשחקים.
יש לבצע בדיקות רפואיות אחת לשנה (בדיקה במנוחה) .תלמיד ישוחרר מחובה זו ,אם
עבר בדיקה רפואית על פי חוק הספורט ונמצא כשיר (ע"פ חוזר מנכ"ל סד( 10/א) 1
ביוני ( ,)2004והציג את האישור הרפואי לממונים).
 .1.1.12ביטוח ספורטאי

כל תלמיד המצטרף לנבחרת בית הספר ,חייב להיות מבוטח בביטוח ספורטאי ,כנדרש
בחוק הספורט (כל שחקן במועדון הבית ספרי יהיה רשום גם באיגוד אופני ההרים).
 .1.2חוקה

שימו לב לשינויים בחוקת המשחקים במסגרת
ליגת המועדונים הבית ספריים באופני הרים!!!
 1.2.1חוקת התחרויות תהיה בהתאם לחוקת איגוד האופניים הנהוגה בישראל והחוקה
הבינלאומית .הוועדה המארגנת בכל תחרות רשאית לערוך שינויים בתכנית התחרויות על פי
שיקול דעתה ,באישור המפקח על החנ"ג האחראי 10 .יום לפני כל תחרות יקבלו המועדונים
מהתאחדות הספורט לבתי הספר את תקנון המיוחד של המרוץ הכולל מרחקים ,מפות ,וכל
הפרטים הנדרשים.
1.2.2

התחרות היא קבוצתית ואישית בכל שכבות הגיל והמין .מקצה נפרד לתלמידים ז-ח ,מקצה
נפרד לתלמידים ט ,מקצה נפרד לתלמידות ז-ח ו -ט .כמו כן ,בתחילת כל תחרות תיערך הקפת
הכרות המהווה גם מסלול אימון למתחילים.

 1.2.3קבוצת תלמידים תמנה  4-10מתחרים( .מינימום  4מתחרים בקו הזינוק) .חייבים לסיים את
המסלול לפחות  4מתחרים .הניקוד הקבוצתי ייקבע עפ"י התוצאות של  4הרוכבים הראשונים
של הקבוצה.
קבוצת תלמידות תמנה  3-10מתחרות (מינימום  3מתחרות בקו הזינוק) .חייבות לסיים את
המסלול לפחות  3מתחרות .הניקוד הקבוצתי ייקבע עפ"י התוצאות של  3הרוכבות הראשונות
של הקבוצה.
 1.2.4אין לעלות על מסלול התחרות בבוקר התחרות אלא באישור שופט או הצוות המארגן.
תלמיד/ה רוכב/ת שייתפס על המסלול יפסל.
 1.2.5חובת רכיבה על אופניים עם קסדה ,כפפות רכיבה  ,בכל שטח התחרות  ,לרבות שטחי הכינוס
הזינוק והסיום.
1.2.1

חל איסור מוחלט על החלפת אופניים  /מספר בזמן התחרות.
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1.2.1

בכל המקצים התייצבות לצד קו הזינוק  15ד' לפני הזינוק.

1.2.1

נקודות דרוג יחולקו על פי כללי תקנון התחרויות.

 1.2.1כל תלמיד/ה רוכב/ת י/תשתתף בתחרות במקצה בו הוא רשום .חל איסור להחליף מקצים.
 1.2.11כל שכבת גיל תוזנק ע"פ לוח הזמנים שיפורסם .
 1.2.11חובת הכרת המסלול באחריות הרוכב והמאמן/מורה.
 1.2.12אין ללבוש חולצה ללא שרוולים.
 1.2.13השופטים יודיעו למתחרים על הכניסה להקפה האחרונה בצלצול פעמון/מגפון.
 1.2.14רוכב הפורש מהתחרות יסיר את מספר המתחרה וידווח על כך לשופטי התחרות  -ישירות או
באמצעות המרשלים.
 1.2.15חובת המשתתף לנהוג לפי הוראות הנהלת המרוץ .קיצור מסלול או חריגה מההוראות תגרום
לפסילה.
 1.2.11אסור לחזור אחורה במסלול -מותרת הנסיעה רק בכיוון התחרות.
 1.2.11תקלה באופניים תטופל בצד המסלול ע"י הרוכב עצמו בלבד.
 1.2.11רוכבים מאותה קבוצה יכולים לסייע זה לזה ,בתנאי שהם לובשים תלבושת זהה.
 1.2.11קבלת עזרה כלשהי לתיקון האופניים שלא ע"פ התקנות הנ"ל דינה פסילה במרוץ.
 1.2.21עונשים יינתנו לפי שיקול דעתו של השופט הראשי ולפי תקנון ה .UCI -
 1.2.21על הרוכבים להתייצב לתחרות עם מספר הרוכב האישי שלהם –מספר חזה ומספר אופניים.
 1.2.22רוכב שיגיע לתחרות ללא מספר זה לא יוכל להתחרות.
 1.2.23על קו הזינוק תיערך בדיקת משתתפים .רוכב שיתייצב על קו הזינוק עם מספר פגום  /גזור /
חסר  /מותקן לא כראוי לא יוכל לזנק.
 1.2.24הנהלת המרוץ רשאית לשנות את מסלול המרוץ או לבטלו לאחר בדיקה ואישור השופט
הטכני /ראשי בתיאום עם מנהל התחרות.
 1.2.25שיפוט התחרות באחריות שופטי איגוד האופניים.
 1.2.21התחרות מתנהלת בכפוף לתקנון תחרויות  XCOשל ה .UCI -

 1.2.21ערעורים:
ערעור על מיקום ,עבור חמשת המקומות הראשונים יש להגיש עד  15דקות מפרסום
.1
התוצאות.
ערעורים נוספים יתקבלו עד  48שעות מזמן פרסום התוצאות המלאות.
.2
ועדת ערעורים :שופטי התחרות.
.3
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 1.2.21דרוג וניקוד:
 1.2.28.1כללי
א .המשתתפים ידורגו על פי סדר הגעתם .בקטגוריות בהן יותר ממקצה אחד ,תחוברנה תוצאות (זמני
הגעה) של המשתתפים לרשימה אחת ועל פיה ידורגו המשתתפים.
ב .בקטגורית ז'-ח' תלמידים הרוכבים יחולקו ל 2 -בתים על פי זמני הגעתם לקו הסיום על פי
הישגיהם ( 2הינו המחזור הראשון בשטח) ,חלוקה לבתים אלו תשמר עד מחזור מספר 5
(המחזור המסכם) כולל.
* הועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לשינוי בין הבתים.
ג .בקטגורית בה יותר ממקצה אחד תפורסם בסיום כל מחזור טבלה מאוחדת המסודרת על פי זמני
ההגעה של הרוכבים מבית א ומבית ב ,כך שיתכן שרוכב מבית ב יהיה במיקום גבוה יותר
מרוכב בבית א בשל תוצאת זמן ההגעה שלו.
ד .רוכב בקטגוריה בה יותר ממקצה אחד ,שלא נכח במחזור השני ישובץ בתחרות הבאה בבית הנמוך
יותר.
 1.2.28.2קבוצתי
א .הקבוצה שתזכה בניקוד הגבוה ביותר בסיכום מחזורי הליגה  2-5תזכה באליפות אופני הרים
לשנה"ל תשע"ו.
ב .כל תלמיד יזכה את בית ספרו במספר נקודות בהתאם למקום שהשיג בתחרות ,לפי סדר הגעת
הרוכבים אל קו הגמר(בקטגוריות בהן מתקיימים יותר משני מקצים ,המיקום הסופי יקבע על
ידי הזמנים של המשתתפים בשני המקצים יחד).
ג.

בחישוב הסופי של המיקום הקבוצתי יובאו בחשבון רק הקבוצות שארבעה מרוכביה,
לפחות יגיעו אל קו הגמר( .בקבוצות התלמידות  3רוכבות) .ראה נספח .1
נספח  :1חישוב הנקודות לכל מחזור יהיה כדלקמן:
מקום
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 21ואילך

ניקוד
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
1
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ד .סכום הנקודות של ארבעת הרוכבים הטובים ביותר מכל הקבוצה יקבע את מיקומה של
הקבוצה בדירוג הכללי( .בקבוצות התלמידות  3רוכבות)  -בסיום כל מחזור תופק טבלה
מסכמת של מיקום הקבוצות בכל קטגוריה (מצב ביניים-זמני) .
ה .המועדון שיצבור את מספר הנקודות הגבוה ביותר יוכרז כמנצח לשנת תשע"ו.
ו .במקרה של שוויון בין שתי קבוצות ,או יותר ,בסיום הליגה ,תדורג במקום גבוה יותר ,הקבוצה בה
משתתף הרוכב האחרון (רביעי בנים/שלישי בנות) אשר הגיע לקו הסיום בזמן הטוב יותר
במחזור הגמר.
הערה :במקרה שרוכב הפסיק את הרכיבה לאחר ההזנקה הוא אינו מזכה את קבוצתו בניקוד.
 1.2.28.3אישי
א .בקטגוריה אישית יחולקו פרסים לזוכים במקומות ראשון ,שני ,שלישי בכל תחרות בנפרד ולכל
קטגורית גיל.
ב .התנאי לקבל דירוג אישי בליגה הוא להשתתף בכל  4התחרויות.
ג .המיקום האישי ייקבע עפ"י חיבור הזמנים של הרוכב/ת בארבעת המרוצים.
ד .הרוכב בעל הזמן המצטבר הנמוך ביותר הוא המנצח.
 3.1זכות ההשתתפות
 1.3.1בחטיבת הגיל ז' -ח' ו -ט':

בשנת הלימודים התשע"ו יהיה רשאי ליטול חלק בתחרויות תלמיד אשר תאריך הלידה
הקובע לגביו הוא (לפי סעיף  11לחוק לימוד חובה) :

1.3.2

כיתות ז' -ח':
רשאי להשתתף תלמיד בכיתות ז'-ח' בלבד ,שנולד לאחר ה ( 16.12.2001 -א' בטבת
תשס"ב) .מותר לשתף חריג גיל אחד :תלמיד אשר נולד בין התאריכים
 ,27.12.2000 - 15.12.2001ובתנאי שהוא לומד בכיתה ז' או ח'.

1.3.3

כיתה ט':
רשאים להשתתף תלמידים בכיתות ט' בלבד ,שנולדו לאחר ה ( 27.12.2000 -א' בטבת
תשס"א) .מותר לשתף חריג גיל אחד :תלמיד אשר נולד בין התאריכים
 ,10.12.1999 - 26.12.2000ובתנאי שהוא לומד בכיתה ט'.

1.3.4

סגל הקבוצה:
קבוצת רוכבים תמנה לפחות  4תלמידים ו  3 -תלמידות.
קבוצה המונה יותר מ  10 -ספורטאים/ות תוכל לשתף ספורטאים/ות נוספים/ות בתחרות
באישור מיוחד מהוועדה המארגנת.

1.3.5

הגדרת "חריגת גיל "

תלמידה שנשארה כיתה והיא ילידת שנתון אחד מעל בנות כיתתה.
תלמידות אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילם בלא יותר משנה אחת
(בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת) ,לא תחשבנה חריגות גיל.
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מנהל הרוצה לשלב תלמידה כזו באליפויות ,ימציא אישור לכך שהתלמידה החלה
ללמוד בכיתה א' בשנתון הקטן מגילה ולכן היא איננה חריגת גיל.
(טופס "אישור חריגות גיל"  -מצ"ב).
קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתי הספר תלמידה אחת בלבד שהיא חריגת גיל
(שנשארה כיתה) .לעומת זאת ,הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידות
שלא נשארו כיתה מאז כיתה א' ,בהתאם לנאמר לעיל ובכפוף לאישור מנהל בית הספר
(על גבי טופס אישור חריגות גיל המצ"ב).
 1.3.1הרחקות:
ספורטאי המורחק מהתחרות על ידי השופט ,לא יוכל להשתתף בפועל באותו ענף ,בתחרות הבאה או
בתחרות הבאה של נבחרתו .החלטה זו אינה ניתנת לערעור .בנוסף ינקטו נגדו צעדים משמעתיים ע"פ
התקנון.
מורה או מאמן ,המורחק על ידי השופט ,לא יוכל להדריך את הקבוצה באותו ענף ובאותה מסגרת,
בתחרות הבאה של נבחרתו .החלטה זו אינה ניתנת לערעור .בנוסף ינקטו נגדו צעדים משמעתיים ע"פ
התקנון.
1.4

ועדות
1.4.1

ועדה מארגנת

המפקח/ת על החינוך הגופני שבמחוזו מתקיימת התחרות
רכז/ת מחוזי של ההתאחדות שבמחוזו מתקיימת התחרות
רכזת ארצית לאופני הרים בהתאחדות הספורט לבתי הספר
נציג איגוד האופניים
1.4.2

ועדת משמעת

ועדת משמעת מחוזית של הפיקוח על החינוך הגופני (על פי התקנון).
1.4.3

ועדת ערעורים

ועדת ערעורים מחוזית של הפיקוח על החינוך הגופני (על פי התקנון).
 1.4.3.1נוהל הגשת ערעור

 ערעורים המחייבים דיון מידי במהלך התחרות  -יש להגיש למנהל/תהתחרות בכתב ולא יאוחר מ  20 -דקות אחרי גמר האירוע שבערעור.
 ערעורים שאינם מחייבים דיון מידי במהלך התחרות  -יש להגיש בכתבתוך  24שעות ממועד התחרות ,למפקחים על החינוך הגופני במחוז:
כתובת :השלושה  2תל-אביב
טל' 03-6896550/49 :פקס03-6896772 :
 לכל ערעור יצורף פיקדון כספי  -בסך  500שקלים ,לפקודת התאחדותהספורט לבתי הספר בישראל ,אשר יוחזר לבעליו רק במקרה
שהערעור יתקבל.
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 רשאים להגיש ערעור וכן אף להופיע בדיון ולטעון ,אך ורק הרשומיםמטה :מנהל/ת בית-הספר ו/או המורה המלווה האחראי לנבחרת בית-
הספר המעורב בערעור.
מפקח על החינוך הגופני.
המנהל באישור יו"ר הועדה ,רשאי לצרף מאמן ו/או נציג נוסף.
1.5

פרסים



בכל מחזור  -אישיים -למקומות  1-3בכל קטגוריה .



במחזור הגמר  -אישיים-מקומות  1-3בכל קטגוריה (זמנים מצטברים בכל  4התחרויות).
קבוצתיים -לקבוצות שתדורגנה במחזור הגמר במקומות  1-3בכל קטגוריה.

2

נהלי ארגון

 2.1נהלי ארגון כללים:
2.1.1

סדר וניקיון

התלמידות חייבות לשמור על הסדר והניקיון במקומות התחרויות וכן על שלמות
המתקנים והציוד.
2.1.2

טכסי פתיחה וסיום

הנ בחרות המשתתפות באירועים ,חייבות להשתתף בטכסי הפתיחה והסיום של
האירועים בתלבושת מסודרת ,בהתאם להוראות הוועדה המארגנת שיפורסמו מראש.
עזרה ראשונה

ציוד עזרה ראשונה  +אלונקה (לפי תקן מד"א) ועפ"י תקן הנחיות משרד החינוך
לאולמות ספורט (רכב פינוי במידת הצורך).
2.1.3

אבטחה וסדרנים

בכל תחרות ,נוכחות מאבטח  +סדרנים וכמותם תקבע עפ"י ההנחיות בחוזרי מנכ"ל/
קב"ט הרשות המקומית/קב"ט המחוז במשרד החינוך.
2.1.4

עזרה ראשונה

בכל תחרויות בתי הספר במקום התחרות יימצא מגיש עזרה ראשונה  +ערכת עזרה
ראשונה  +רכב שיסומן כרכב פינוי ,זאת עפ"י ההוראות בחוזר מנכל סב( 6/ב)1 ,
בפברואר .2002
ללא מגיש עזרה ראשונה חל איסור לקיים תחרות .מגיש עזרה ראשונה ישב במיקום
מרכזי הנראה לכל.
על כל קבוצה ה משתתפת בתחרות להביא עמה תיק עזרה ראשונה מצויד כנדרש.
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 2.2כרטיסי שחקן
2.2.1

טופס רישום קבוצתי:

כל שינוי או תוספת שחקנים /יות בטופס הרישום במהלך השנה ,יעשה ע"ג טופס
רישום ק בוצתי בצירוף מכתב פניה של מנהל בית-הספר בנושא ואשר יופנה
להתאחדות הספורט לבתי-הספר.
הנפקת כרטיסי שחקן/ים נוספים (עד  20כרטיסים לקבוצה) במהלך שנת הלימודים
תעשה בתוך  30יום מיום הגשת טופס הרישום הקבוצתי מלא על כל פרטיו.
במידה והתאחדות הספורט לבתי-הספר לא תספיק להמציא לבית-הספר כרטיס שחקן
כאמור לעיל ,יונפק אישור זמני עבור אותו/ה שחקן/ית.

.3

שיטת האליפות ותוכנית התחרויות

 3.1תכנית מועדי התחרויות:

יום ותאריך

מס"ד

תחרות פנימית בית-ספרית יש לדווח על תוצאות התחרות עד יום ראשון 6.12.2015

* .1
.2

יום רביעי ד טבת 16.12.2015

.3

יום שלישי ל' שבט 9.2.2016

.4

יום שלישי ה אדר ב' 15.3.2016

.5

יום שני ח' אייר 16.5.2016

3.2

מחוז

מקום
התחרות

מועד חלופי

מרכז

יער בן שמן -
חניון הרצל

חיפה

חיפה

צפון

מועצה אזורית
משגב

מרכז

יער ראש העין

יום ראשון ח טבת
20.12.15
יום שלישי יד אדר א'
23.2.16
יום ראשון י אדר ב'
20.3.2016
יום שני ט"ו אייר 23.5.16

*

תחרות מס'  - 1תחרות פנימית בית-ספרית .יש לדווח על תוצאות התחרות עד יום ראשון
 6.12.2015מועדון ספורט בית-ספרי אשר לא ידווח על תוצאות התחרות ייחשב כמי שלא
עמד בכללי ההשתתפות בליגה .ההחלטת במחזור ה(2הראשון בשטח) ההזנקות יקבעו על ידי
הועדה המארגנת.

*

בתחרות הפנימית הבית-ספרית יש לפעול עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא ארגון תחרות
אופניים ,חוזר תשס"ח ( 3א') נובמבר .2007

*

טופס דיווח על התחרות הפנימית הבית-ספרית והנחיות לביצוע התחרות בהתאם לחוזר
מנכ"ל בנספחים בחוברת זו  -עמ' .13

*

יש לשלוח טופס השתתפות ישירות לרכז האחראי עד שבועיים לפני התחרות.

שינויים בתוכנית התחרויות:
הועדה המארגנת רשאית לערוך שינויים בתכנית התחרויות עפ"י החלטתה
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 3.3בתי ספר וקבוצות בליגה
בית הספר
עירוני כללי בני ברק
אל אעצם ב אעצם (שבט)
אמג'ד שגב-שלום
סוסיא
עירוני ה מודיעין
עירוני דתי ע"ש ספניאן י-ם
ברנקו וייס בית שמש
הר טוב תיכון צרעה
חט"ב גוונים ראש העין
חט"ב היובל ראש העין
ק.חינוך מזכרת בתיה
חט"ב יאנוח-ג'ת
מקיף אלבטוף  -עראבה
מקיף משגב
שחף (חנ"מ) דגניה א
אלביאן תמרה
מקיף עינות ירדן עמיר
אלשורוק תמרה
מקיף ביר אל-מכסור
מקיף א שפרעם
מקיף רב תחומי עמק חרוד
מקיף עמקים תבור מזרע
מקיף איבן חלדון -עראבה
אורט פסגות כרמיאל

המחוז
תל אביב
דרום

ירושלים

מרכז

צפון

ז-ח תלמידים
1
1
1
1
1

ז-ח תלמידות
1

ט תלמידים
1
1

ט תלמידות
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1

מקצה שני

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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1
1

1

 3.4חלוקה למקצים ז' -ח' תלמידים  -יבוצע ב שלב מאוחר יותר  -יפורסם בי ום תחרות מחזור .1

מקצה ראשון

1
1

1
1

.4

נספחים

4.1

דף קשר בעלי תפקידים

התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל:


זיו ישראלי  -סמנכ"ל ומנהל המח' לאירועי ספורט בהתאחדות
טל'03-5619080 :



03-5622272

פקס:

עדי דואק -רכזת ליגת אופני הרים
טל'03-6896735 :

053-3375004

נייד:

פקס:

03-6896228

רכזים מחוזיים -התאחדות הספורט לבתי הספר

מחוז

שם

טלפון ומייל

פקס

04-6500314

04-6500345

רכזת מחוז

אוסנת

צפון

קרסנטי

רכזת מחוז

עינת

04-8221491

חיפה

אהרון

isahaifa@gmail.com

רכז מחוז

מתן

03-5619080

מרכז

נחמיאס

matan@isa2000.org.il

רכז מחוז

גילי

03-6896734

תל אביב

פפיר

gilpap@education.gov.il

רכז מחוז

נתי

02-5601355

ירושלים

זיגלר

mifalimjer@gmail.com

רכז מחוז

בני

08-8545276

דרום

חזקיה

hizkiya@ashdod.muni.il

osnatka@education.gov.i
l

איגוד האופניים בישראל


ירון דור -מנכ"ל איגוד האופניים
טל03-6490436 :



פקס03-649-0459 :

אייל הרשטיק  -סמנכ"ל איגוד האופניים בישראל
נייד052-2241870 :



ליאור שרר -מנהל תחרויות
נייד054-2493421 :
- 13 -

04-8632632

03-5622272
03-6896228
02-5601554
08-8677789

נספח 2
תאריך________________ :

טופס דיווח תוצאות תחרות בית-ספרית באופני הרים
כיתה  -ז'-ח'  /ט'  /תלמידים /

שם המועדון הבית ספרי
תלמידות

(הקף בעיגול את הכתה והמין)

אני מבקש לדווח על תוצאות תחרות בית-ספרית באופניים שנערכה ביום __________________
מקום

שם משפחה

שם פרטי

מס' ת.ז

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
הנחיות לביצוע:
 .1בתחרות הפנימית הבית-ספרית יש לפעול עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא ארגון תחרות
אופניים ,חוזר מנכ"ל תשס"ח ( 3א') נובמבר .2007
 .2אורך המסלול לתחרות הפנימית הבית-ספרית יהיה בין  4-6ק"מ לתלמידות ובין  5-8ק"מ
לתלמידים ,ובהתאם לתוואי השטח .יש לקחת בחשבון את כושרם ומיומנותם של התלמידים
והתלמידות .ניתן להתייעץ עם נציגי איגוד האופניים בהכנת המסלול לתחרות הפנימית.
 .3יש לשלוח את טופס הדיווח על התחרות הבית-ספרית באופני הרים עד ליום ראשון 6.12.2015
נא לשלוח את טופס הדיווח בנפרד לכל קבוצה -לידי עדי דואק עד ליום יום ראשון 6.12.2015
ל פקס 03-6896228 :או בדואר אלקטרוני adidu@education.gov.il :
שם רכז המועדון:

חתימה:

שם המאמן:

חתימה:
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__

לכבוד

נספח 3

מנהל/ת ביה"ס

אישור השתתפות לחריגי גיל באופני הרים  -תשע"ו
התלמידים:
מס'

שם התלמיד

כיתה

מס'

תאריך
לידה

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

שם התלמיד

כיתה

תאריך
לידה

התלמידים הנ"ל מבוגרים בשנה מתאריך הלידה הקובע.
על מנת לאפשר השתתפותם באליפויות בתי הספר ,עליכם לשלוח אישור זה חתום ע"י מנהל/ת ביה"ס
שהתלמידים הנ"ל החלו ללמוד בכיתה א' בגיל מבוגר בשנה מהשנתון הקובע ולא נשארו כיתה.
בכיתות ז'-ח':
תשס"ב).

רשאים להשתתף תלמידים בכיתות ז'-ח' בלבד ,שנולדו לאחר ה ( 16.12.2001 -א' בטבת
חריג גיל :תלמיד כיתה ז' או ח' אשר נולד בין התאריכים .27.12.2000 - 15.12.2001

בכיתה ט' :
תשס"א).

רשאים להשתתף תלמידים בכיתות ט' בלבד ,שנולדו לאחר ה ( 27.12.2000 -א' בטבת
חריג גיל :תלמיד כיתה ט' ,אשר נולד בין התאריכים .10.12.1999 - 26.12.2000

היה ולא תמציאו אישור לכך ,תוכלו לשתף בכל תחרות תלמיד אחד בלבד ששנת לידתו גדולה בשנה
מהתאריך הקובע (ע"פ חוזר מנכ"ל).
בברכה,
עדי דואק
רכז מחוז מרכז
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור

יש לשלוח לפקס03-6896228 :

הריני לאשר כי התלמידות הנ"ל החלו ללמוד בכיתה א' בגיל מבוגר בשנה מהשנתון הקובע
ולא נשארו כיתה.

תאריך

חתימת מנהל בית-הספר
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חותמת בית-הספר

טופס רישום קבוצתי  -אופני הרים
שם בית-הספר:

נספח 4

המחוז  +סימול בית-הספר:

כתובת בית-הספר  +מיקוד:
טלפון בית-הספר:
שם המורה לחינוך
שם

פקס בית-הספר:
גופני:

המאמן/ת:

דואר אלקט.

טלפון

נייד:

דואר

אלקט.

@

טלפון

נייד:

דואר

אלקט.

@

שמות המשתתפים
מס' סידורי
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מס' חולצה

_

@

שם פרטי

שם משפחה

כל הפרטים מחייבים הדפסה
תאריך לידה

מס' ת.ז.

כיתה

הריני מאשר/ת בזאת שהרשומים לעיל הם תלמידי/ות בית ספרנו העונים לדרישות התקנון לאירועי החינוך הגופני התשס"א 2001-2000
ולהוראות בחוזרי מנכ"ל.
התלמידים/ות הרשומים/ות בטופס מבוטחים בביטוח תאונות אישיות (חוזר מנכ"ל ז' התשמ"ח).
כל הפרטים המופיעים בטופס זה נבדקו על ידי והם נכונים.
הריני מאשר/ת כי יש בידי אישורי ההורים/אפוטרופוס המאשרים לצלם את התלמידים דלעיל עבור שידורי טלוויזיה ,אתרי אינטרנט,
עיתונות ואמצעי המדיה השונים.
התלמידים/ות הרשומים/ות בטופס המצ יאו אישור רפואי המאשר את כשירותם מבחינה רפואית להשתתף בפעילות ספורט תחרותית של
בתי -ספר .חובה להמציא אישור אחד לכל חטיבת גיל :ז' -ט' ,י' -י"ב {חוזר מנכ"ל סב( 6/א)}.
ידוע לי שנבחרת בית -הספר חייבת להופיע בתלבושת ייצוגית מלאה ואחידה (מכנסיים וחולצה).
אני מ אשר שמאמן/ת הנבחרת הוא מורה לחינוך גופני או מאמן שעבר השתלמות למאמנים שאינם מורים במערכת החינוך בהתאם
להנחיות חוזר מנכ"ל תשס"ט.10/
ידוע לי כי במסגרת אליפות עולם לבתי ספר ( )ISFמותרת השתתפותם/ן של תלמידים/ות אך ורק על פי גיל המשתתפים הנקבע ע"י ה -
 ISFומפורסם בחוזר המנכ"לית – הודעות – עה.10/

חתימת המנהל/ת:

מנהל/ת בית-הספר:
16

דף קשר בתי ספר
נספח 5

שם בית הספר

שם רכז מועדון

מס טלפון רכז מועדון

מחוז

עירוני ה'
צרעה "הר טוב"
ברנקו וייס בית שמש
אורט ע"ש ספניאן דתי
חט"ב גוונים ראש העיין
חט"ב היובל ראש העיין

תומר הרטמן
אסף סלומון
עליזה שי
יעקב בלובשטיין
עינב עוזיאל
אילנה גמליאל

052-6258838
052-7250829
054-4787843
052-2609258
054-5395347
052-8377130

ק.חינוך רבין מזכרת בתיה
סוסיא
אמג'ד שגב שלם
אלעצאם

יואב וקנין
אלי שפר
אחמד שלבי
רושדי סובח

054-6269362
052-8990206
050-2626000
053-6215152

תל אביב

עירוני כללי רמז בני ברק

אלי רוקח

052-8899675

צפון

חט"ב ביר אל מכסור
מקיף עינות ירדן
הרב תחומי עמק חרוד
אלשורוק טמרה
חט"ב אלביאן טמרה
חט"ב יאנוח ג'ת
אורט פסגות כרמיאל
מקיף קהילתי משגב
שחף עמק הירדן
מקיף איבן חלדון עראבה
מקיף אלבטוף עראבה
מקיף א שפרעם

סלימאן חמד
דרורי וסרמן
שלומי אייל
עלא חטיב
אחמד טאהא
פאדי סיף
דני דהן
חנה דינמן
דודו אסידו
סח וויסאם
בדארנה טאלב
מוחמד סובח

050-5744306
052-6954150
050-6926657
050-2064793
052-6929837
052-2976095
055-2828060
052-6673691
050-7237234
052-6793999
050-8980317
054-8078949

ירושלים

מרכז

דרום
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