
  

                                                 

 
  

 

 מרוץ כפר ורדים הרביעי –מרוץ אתגר בכפר 

מזמינה את קהל הרצים והתושבים לקחת , מחלקת הספורט -מועצה מקומית כפר ורדים

 מרוץ כפר ורדים הרביעי –חלק במרוץ אתגר בכפר 

 1.01.5..3אשר יערך ביום שבת 

 כינוס והתארגנות

  הגעה וחנייה במרכז המסחרי 

 התארגנות וחלוקת ערכות במרכז המסחרי 

 זינוק מהירידה למרכז המסחרי 

   סיום רחבת מרכז מסחרי כפר ורדים 

 

 לוח זמנים    

  03:41חלוקת ערכות משתתף  

   03:41תחילת זינוקים 

  03:41טקס סיום 

 

 השתתפות והגבלת זמן

  רצים מתחת )ההשתתפות במרוץ אתגר בכפר מותנית בהרשמה מראש ובחתימה על הצהרת בריאות

 (. אפוטרופוס/חייבים בחתימה של הורה 03לגיל 

  מ"ק 8סגירת מסלול שעה מזינוק מקצה 

 

 זינוקים

 03:41  מ תחרותי"ק 3זינוק מסלול. 

 01:11  מ תחרותי"ק 3זינוק מסלול. 

 01:01  רותימ תח"ק 2זינוק מסלול. 

 01:21  מ עממי"ק 2זינוק מסלול. 

 

 טקס סיום

  03:41יערך במרכז המסחרי כפר ורדים בשעה 
 . חלוקת פרסים למנצחים

 

 פרסים

  ללא כל )מ "ק 3-מ ו"ק 3גביעים יוענקו לשלושת הרצים והרצות עם הזמנים המהירים ביותר במרוץ

 (קשר לקטגוריות גיל

  בכל מרחק  הראשונים בכל קטגורית גילמדליות יוענקו לשלושת המקומות. 

  מרוץ יחולקו למשתתפי המרוץ התחרותיומדלית חולצות 

 www.GanSport.co.il   

 

http://www.gansport.co.il/


  

 

 פרטים והרשמה

www.GanSport.co.il  -  באתר   . מומלץ להירשם באתר האינטרנט

  (₪ 1.הרשמה בפקס במשרד בתוספת )

 13-3421312: טלפון, 13-3221024: פקס   

 43301: מיקוד, חפר. נ.ד, קיבוץ גן שמואל, ספורט-גן: כתובת 

 

 (ח"ש 1.להרשמה בפקס  יש להוסיף )דמי הרשמה למרוץ אתגר בכפר 

 23:11בשעה  2104///21עד מ עלות למשתתף בהרשמה "ק 3ריצה   -₪  11 •

 23:11בשעה  2104///21מ עלות למשתתף בהרשמה עד "ריצה ק 3 –₪   31 •

 23:11בשעה   2104///21מ עלות למשתתף בהרשמה עד "ק 2ריצה  -₪  41 •

 (נרשמים  01מעל ) הנחה לקבוצות מאורגנות  - 01% •

 

 סיום הרשמה

 23:11בשעה  21//2104/' ההרשמה למרוץ תסתיים ביום  ו  
 אין הרשמה ביום המרוץ 

 

 פירוט המסלולים

 .מסלול כביש  –מסלול 
 .ירידות קלות, המסלול כולו מתאפיין בעליות,בינוני –דרגת קושי 

ממשיכים לכוון ינוח  2לרחוב שניר רחוב אשכר לכיכר  3יציאה מהרכז מסחרי כיכר : מ"ק 3פירוט מסלול 

 .ירידה למרכז המסחרי לסיום  ,אותו מסלול פעמים, עד רחוב החרצית
ממשיכים לכוון ינוח  2לרחוב שניר רחוב אשכר לכיכר  3יציאה מהרכז מסחרי כיכר : מ"ק 3פירוט מסלול 

 ירידה למרכז המסחרי לסיום, 3רחוב האשכר עד כיכר , 2פרסה וחזרה לכיכר , עד רחוב החרצית
 .זינוק וסיום במרכז המסחרישניר ' מסלול סובב רח:  03תחרותי עד גיל : מ "ק 2מסלול 

 

 ועדה מארגנת 

 1232223403 מנהל המרוץ -אורי בר צורי 
   מדידות זמנים משרד רישום –גן ספורט 
 

 

http://www.gansport.co.il/

