
              

 5.2.2016שי יום שי  9 –מרתון בארי ה 

 חברת תאוצהו  מדווש-חנות האופניים לה

 9 -מזמינים אתכם למרתון בארי ה

 באחד מהמסלולים היפים בארץ ישראל 

  .אופניים לה מדווש(ליד חנות התאטרון בארי ): אמפי אזור הכינוס
 

 מדווש-האופניים לה חנות ליד    :חנייה

בהקפה הראשונה שלושת הק"מ , ק"מ של סינגל בארי  25הקפה באורך :לולהמס
 .הסינגל יהיו על כביש במקום על הראשונים

 רכיבה טכניים הדורשים מיומנות רכיבה מסלול התחרות כולל סינגלים וקטעי
 . גבוהים

 .ביום התחרות התחרות מסלול אין לרכב עלעל מסלולים חילופיים,    : חימום

 :ע טכנינקודת סיו
נקודות חלוקת מים וסיוע טכני של המארגנים, הראשונה  2המסלול תפתחנה  לאורך

על  11מדווש והשנייה באמצע המסלול. )נק' -חנות האופניים לה ממוקמת ליד
 .מומלץ לכל משתתף להצטייד בטלפון נייד המפה(

  הראשונים בכל קטגוריה 3לכל    : מדליות

 טבלת קטגוריות וסדר זינוקים

רישום לקטגוריה על פי רישום החברות באיגוד. הגילאים נקבעים על פי שנת ה
 הלידה בלבד.

 

 

 

 

 

 

 



 :המקצים התחרותיים כוללים מדידות זמנים

 ק"מ 25, 50, 75

Time limit   2:45לא תתאפשר לאחר  3במרתון מלא כניסה להקפה  

 מספר הקפות קטגוריה שעת זינוק מקצה

 08:00 עלית גברים )חברי איגוד( 
19+   

  3 

 3   08:00 (חברי איגוד) ג'וניורס בנים

 3   08:15 (חברי איגוד) ג'וניורס בנות

 3 +19 08:10 עלית נשים  )חברי איגוד בלבד( 

    

 2 17-18 08:15 (חברי איגוד) קדטיות  \ קדטים

 08:10 (חברי איגוד) פרו גברים

19-29 

3 

30+ 

40+ 

50+ 

 08:10 לא חברי איגוד  נשים

  

3 

19-29 

30+ 

40+ 

50+ 

 08:10 לא חברי איגוד  גברים  

  

3 

19-29 

30+ 

40+ 

50+ 

 08:15 ספורט נשים לא חברי איגוד

15-16 

2 

17-18 
19-29 

30+ 
40+ 
50+ 
60+ 

 08:15 יגודספורט גברים לא חברי א
15-16 

2 17-18 
19-29 



30+ 
40+ 
50+ 
60+ 

 08:15 ספורט גברים  חברי איגוד

19-29   

30+ 2 

40+   

50+ 
  

60+ 

 08:15 ספורט  נשים חברי איגוד

19-29   

30+ 2 

40+   

50+ 
  

60+ 

 08:20  לוחמי סוף שבוע גברים

12-14 
15-16 

1 

17-18 
19-29 

30+ 

40+ 

50+ 

60+ 

70+ 

 08:20  סוף שבוע  נשים ותלוחמ

12-14 
15-16 

1 

17-18 
19-29 

30+ 

40+ 

50+ 

60+ 

70+ 

 

 שבתיום    :-  3008::זינוק ב   (ק"מ )הקפה אחת 25עממי  

  !ללא מדידת זמנים



 .עממי אינו מחייב בדיקת מאמץרישום למקצה ה
שרוצים לקחת חלק בהפנינג ולטעום מחוויות הרכיבה בשבילים  ת\פתוח לכל רוכב

  הירוק בשיאה של פריחה מהממת המסלול בנופי הנגב מסומנים.

 :הרשמה

 תר "זינוק"בא

 לכל המקצים התחרותיים פתוחה לקהל הרחב שאינו חבר איגוד האופניים בהצגת 
תוקף ע"פ חוק הספורט וביטוח תאונות אישיות הכולל תחרויות בדיקה רפואית ב

האיגוד. בעת הרישום מראש יש להציג אישור רפואי של בדיקת  אופניים של
  nimrodhanegbi1@gmail.comלמייל ארגומטריה 

 הרשמות למקצים התחרותיים:

 עלויות חברי איגוד:

 20:00   שעה   1.2.2016   אשוןעד יום ר מוקדמת כולל חולצה הרשמה   120

   20:00   שעה   3.2.2016   רביעיעד יום  חולצהמאוחרת ללא  הרשמה   120

 עלויות לא חברי איגוד:

 20:00   שעה   1.2.2016   אשוןעד יום ר מוקדמת כולל חולצה הרשמה   160

   20:00   שעה   3.2.2016   רביעיעד יום  חולצהמאוחרת ללא  הרשמה   160

 יפ 'ת השאלת צעולות כולל

לפיקדון בעמדות ההרשמה ללא פיקדון לא ₪  100למי שאינו חבר איגוד יש להכין 
   יפ בסיום התחרות'יינתן  ציפ המדידה הפיקדון יוחזר עם החזרת הצ

   
 הנחה.₪  20 ילדים וחיילים בסדירקטגוריית 

 
 .תחרותי אין הרשמה ביום התחרות למקצה

 

 ש"ח  15עמלת הרשמה טלפוניות 

 ש"ח 19 עמלת ביטול השתתפות

 ש"ח  95עמלת שינוי מקצה 

 : תחרותי  \ביטול הרשמה עממי 

 במקרה של ביטול הרשמה של משתתף, יוחזר למשתתף את הסכום הרישום בניכוי

 ש"ח  20עמלת ביטול 



 ו מדווש-גנת ומתנהלת ע" מרכז האופניים לההתחרות מאור

ת, באתר האיגוד, פרטים מלאים על התחרות ותקנון התחרותאוצה 
   www.teutza.co.ilבאתר

  .זינוק  ההרשמה דרך אתר   medavesh.co.il-www.laואתר לה מדווש 

 :בעלי תפקידים

  www.teutza.co.il ו מארגן ומפיק: מרכז האופניים לה מדווש
  050-8807548 הנגבי מנהל מרוץ: נמרוד

  054-7918071 מנהל מרוץ/מסלול: ארז מנור
 שמורה הזכות לשינויים ט.ל.ח למארגנים

 

 כתב הצהרה והתחייבות

 מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ארז מנור ונמרוד הנגבי )להלן: "מארגני "  תאוצה"  מדווש ול -פניתי ללה .1
בסינגל  7-האופניים "מרוץ המרתון ההתחרות"( בבקשה להשתתף בתחרות 

מארגני התחרות הסכימו  6.2.2016, 5.02.2016 - בארי". המתקיים בתאריך 
 שאשתתף כפוף לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים.

בררתי היטב במה כרוכים ספורט הרכיבה על האופניים והרכיבה במסלול  .2
אה מכך וכן התחרות לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצ

קיבלתי הסברים ממארגני התחרות, וברור לי היטב שפעילות הרכיבה על 
אופניים היא בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה וגם לי נזק, 
לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. אני דואג/ת לבטח עצמי באופן עצמאי 

אם חל שינוי ומתחייב להודיע  2016בכיסויים המתאימים התקפים לכל שנת 
 ו/או ביטול בביטוחים.

בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים ברכיבה על אופניים, אני נוטל/ת על  .3
 עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בתחרות, למרות הסיכונים.

אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך התחרות בכל  .4
 , מוות ו/או נזק לרכוש )להלן: "הנזק"(.מקום, לרבות נזק גופני, פציעה

הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג  .5
שהוא כלפי מארגני התחרות ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או 
שלוחיהם ו/או עובדים בתחרות ו/או מנהלים בתחרות ו/או שלוחי התחרות )כל 

 ו להלן: "מארגני התחרות"(.הנ"ל בסעיף זה יקרא

הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני התחרות ו/או לשפות אותם בגין כל סכום  .6
בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל,  יחויבואותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו 

ימים מיום התשלום ע"י מארגני  7שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 
 ם, המועד המוקדם מבין השניים.התחרות ו/או מי מהם או מיום חיוב

הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה לרכב על אופניים  .7
ומתחייב/ת להודיע למארגני התחרות על כל שינוי במצבי הבריאותי או 
בכושרי. כ"כ הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בתחרות כאשר לא אהיה כשיר/ה 

היה תחת השפעת אלכוהול, סמים או לחלוטין לרכב על אופניים, לרבות אם א
 השפעה מפריעה אחרת.

http://www.la-medavesh.co.il/
http://www.teutza.co.il/


בתמונות שלי לפני , שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש  מוסכם עלי    . 8
פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת  האירוע לצורכיבמהלך ואחרי 

  חשיפה בפני   הציבור של התמונות

קה ארגומטרית תקינה ותקפה ליום . אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי בדי9
 המרוץ.

.אני מאשר ,מצהיר ומתחייב שברשותי ביטוח תאונות אישיות על פי חוק  10
 הספורט ליום התחרות .

בעצם יציאתי לרכיבה, הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו      .11
 .זה את כל האמור במסמך

גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על  עליו להחתים 18. נרשם מתחת לגיל 12
בתם \ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנם  הטופס )שם, ת.ז., חתימה( 

 להשתתף בתחרות:
     



 


