
  משתתפות ומשתתפי סמרתון יקרים!

  במייל זה מספר עדכונים סופר-חשובים, הנחיות והמלצות טרום הגעתכם לאירוע, אנא קראו
  בקפידה.
  . 08-6616976   ב-  או tayaroot@gmail.com   -  ב  לרשותכם  עומד  שלנו  המשרד  נוספות  לשאלות

  מאיפה תרצו לאסוף את ערכת המשתתף שלכם?
  בשנה שעברה לא יכולנו להזמינכם לאיסוף ערכות משתתף מוקדם באחד מסניפי רשת מצמן את

  מרוץ בשל החיידק ההוא, נו, איך קוראים לו. השנה לעומת זאת זה אפשרי. על המעוניינים באיסוף
  היום  עוד tayaroot@gmail.com   ל-  מייל  לנו  להשיב  שלהם,  המשתתף  ערכות  של  מוקדם

  . נקודות האיסוף הן:  הנבחר  בכותרתו לכתוב את שמכם, ״איסוף ערכות״ ואת מקום האיסוף  ו
  מגוון  הסמרתון  למשתתפי  מציעה  שגם  יקום,  בקיבוץ  ״ One  Stop  Sports  Shop   -  פודיום  ״  החנות  -

  מבצעים והנחות ייחודיות לכל תוספי התזונה וחטיפי הספורט שקיימים בשוק, גרבי לחץ ועוד,
  :  כל סניפי רשת מצמן את מרוץ בפריסה ארצית  ו

  - קריית שמונה
  - קיבוץ אילון

  - עפולה
  - טבעון

  - דליית אל כרמל
  - חיפה

  - פרדס חנה-כרכור
  - אריאל
  - נתניה

  - כפר סבא
  - הרצלייה
  - תל אביב

  - פתח תקווה
  - ירושלים
  - רחובות
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  - כוכב מיכאל
  - אשדוד

  - באר שבע
  - דימונה

  איסוף הערכות המוקדם מאפשר לכם לחסוך זמן בהגיעכם לזינוק לאירוע בקיבוץ יהל.
  במידה ותרצו לאסוף את הערכות שלכם באירוע עצמו, משרד התחרות באגם פארק תמנע ייפתח

  במשרד  האירוע,  בבוקר  לחילופין  או  , 20:00   ל- 15:30   השעות  בין 23.2   ה-  רביעי  ביום  עבורכם
  וחד-יומי  שישי  חד-יומי  למשתתפי  באירוע  ערכות  חלוקת  שעות  . 06:30-08:30   בשעות  ביהל  התחרות

  באתר.  לו״ז האירוע  שבת מפורטות ב

  האירוע  בבוקר C   או B,  A   בבוקסות  לזנק  התלת-יומי  משתתפי  של  הדרך  -  ויטואלי  פרולוג
  פרולוג הוא מקצה דירוג קצר ועצבני, שמדרג את המשתתפים מהמהיר ביותר לאיטי ביותר, ועל סמך

  כך קובע את סדר ההזנקה לסטייג׳ הראשון. כדי להרוויח את היתרון המהותי הזה מבלי לגרור
  את  עבורכם  פיתחנו  בלבד,  ק״מ 15   כ-  שאורכו  נוסף  תחרות  ליום  המדינה  של  הדרומי  לקצה  אותכם

  אך הנה הסיפור על קצה המזלג:  באתר התחרות,  כאן  כל המידע מופיע  הפרולוג הוירטואלי.
  בחרנו  . STRAVA   ו- ZWIFT   לאפליקציות  המחובר  חכם  טריינר  על  ברכיבה  מתקיים  וירטואלי  פרולוג
  לכל  דקות 15   מוערך:  זמן  משך  הכוח.  במלוא  קצר  חימום  לאחר  תרכבו  אותו  בעלייה,  קצר  מקטע

  באופן virtualprologue@gmail.com   ל-  לשלוח  יש  התוצאות  את  לאיטיים. 25   לאלופים,  הסיפור
  אישי, והתוצאה של כל זוג תורכב מממוצע של שני בני הזוג.

  מי שבבעלותו טריינר וואטים חכם יעשה זאת בקלות מהבית. מי שרוכב בקבוצה - אנו נסייע
  למאמנים ולמנהלים לערוך יום פרולוג מרוכז. מי שיש לו חבר עם טריינר כזה יוכל לבצע את הפרולוג
  אצל חבר. ובנוסף שתי נקודות עצמאיות (כרגע ברמת החייל ובנמל תל אביב, אנחנו עובדים על עוד

  כמה) שיערכו עבורכם את הפרולוג על אופניים וטריינרים שלהם (בתיאום מראש, פרטים באתר).
  והקדמית,  היוקרתית A   בבוקס  -  בזינוק  מיקומכם  את  יקבעו  הוירטואלי  בפרולוג  שתשיגו  התוצאות

  שלחו  שלא  דירוג  ללא  רוכבים  יותר.  ה״יסודית״ C   בבוקס  או  מקצועית,  והסמי  הרצינית B   בבוקס
  . D   מבוקס  יזנקו  פרולוג  תוצאת

  * הפרולוג הוירטואלי מיועד לרוכבי הסמרתון המלא (תלת-יומי) בלבד.

 14:00-18:00   א׳-ה׳  ב-ימים  תיאום  ללא  אביב  תל  בנמל  בחנות  הוירטואלי  הפרולוג  לביצוע  להגיע  ניתן

  חשמל זורם בין כפות רגליך - אהוב אותי
  בשלה  כעת  אבל  זה,  על  מפנטזים  אנו  שנים  מספר  מזה  מהפך!  -  ורבותי  גבירותי  ובכן  , 2022   סמרתון

  ושל  ק״מ) 58   ( 24.2   חמישי  של  לסטייג׳ים  נזניק  בארץ,  לראשונה  ואולי  בתולדותינו  לראשונה  -  העת
  ובקצרה:  התחרות,  בתקנון  המלאים  הפרטים  . Solo   חשמליים  אופניים  מקצי  ק״מ) 53   ( 26.2   שבת
  קמ״ש. 25   עד  מוגבלים  קרי  בלבד,  חוקיים  לאופניים  מיועד  ●
  ניתן לסחוב סוללה חלופית, כל עוד הרוכב נושא אותה עצמאית מזינוק ועד סיום.  ●
  ובלו״ז).  בתקנון  סופית  (יעודכן  הרגיל  הזינוק  לאחר  דקות 30   כ-  החשמליים  הזנקות  ●
  קטגוריות תחרותיות ופודיומים: נשים, גברים (ללא חלוקה לגילאים).  ●

  על  לראשונה  השנה  ביצעו 2022   סמרתון  למסלולי  הטסטים  שאת  לאחר  נפלה  הסופית  ההחלטה
  אופניים חשמליים. יוני אדלר מתכנן ומנהל המסלולים ונימי כהן מנהל הסמרתון סיפרו שהם כל כך

  נהנו, שאי אפשר למנוע יותר משני הכיפים האלו להיפגש: סינגלי מרחב הערבה ופארק תמנע
  המופלאים ואופני השטח החשמליים המודרנים.
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  התחרות  באתר  מופיע 2022   סמרתון  של  המלא  הזמנים  לוח
  אנא קראו אותו בעיון. בינתיים, כמה נקודות זמן חשובות:

  בלינה  אין  צ׳ק  . 15:30   מהשעה  החל 23.2   ברביעי  בתמנע,  התחרות  כפר  ב  פניכם  את  נקבל  השנה
  הכפרית ביישובים השונים של חבל אילות (יהל, לוטן, קטורה, אליפז, אילות) ובקמפינג כפר התחרות

  . 16:00   מהשעה  החל  תחרות  טרום  חבילת  שרכשו  לאלו  תמנע,  באגם
  עצמאית  היא  ליהל  ההגעה  . 09:00   היא  קטורה  -  יהל 24.2   חמישי  הראשון,  לסטייג׳  הזינוק  שעת

  עם הרכבים, בין אם הגעתם ישירות מהמרכז ובין אם לנתם באזור בלילה שלפני. אוטובוסים יחזירו
  . 12:30   מהשעה  החל  ביהל  לרכביהם  מקטורה  נהגים

  עם  עצמאית  היא  בבוקר  לקטורה  ההגעה  . 07:30   בשעה  תמנע  לפארק  מקטורה  מזנקים  בשישי
  . 13:00   מהשעה  החל  בקטורה  לרכביהם  מתמנע  נהגים  יחזירו  אוטובוסים  הרכבים.

  . 08:00   בשעה  תמנע  בפארק  מזנקים  בשבת
  . 12:30   משעה  החל  הסיום  לקו  בסמוך  סטייג׳,  כל  בסיום  ייערכו  הפודיום  טקסי

  יועבר בימי חמישי ושישי  סשן מתיחות חווייתי, מקצועי, משחרר שרירים דואבים ומחייה נפש
  ת׳ירופ  יספר  הנקראת  והתופעה  הגא-גא  מדריך  הרקדן,  הפיזיותראפיסט,  הרוכב, 16:00   בשעה

  לייב  בפייסבוק  יועבר  הסשן  בתמנע.  הרוכבים  כפר  לדרי  יעביר  ) Jesper  Thirup  Hansen   (ובמדויק
  בדף הסמרתון, כך שגם אם אתם בדיוק מסתלבטים על הדשא באליפז, יהל או קטורה, תתארגנו

  מראש על אייפד ורמקול, ותוכלו להצטרף!
  גם  כן,  כן,  .  הסמרתון  בדף  לייב  בפייסבוק 19:00   בשעה  המחרת  ליום  התדריך  את  נעביר  ערב  בכל
  האירוע.  טרום  רביעי  ביום  בבית  ישנים  בכלל  אתם  אם  גם  למסכים  היצמדו  אז  . 23.2   ה-  רביעי  ביום

  יאכל  בלוטן  שלן  מי  . 18:30   ב-  לנים  אתם  בו  במקום  לכם  יוגשו  הערב  ארוחות  ובחמישי  ברביעי
  בלוטן, מי שלן ביהל יאכל ביהל, מי שלן בתמנע יאכל בתמנע וכולי.

  החגיגי הזה, נחגוג יחד את מהדורתו  . ביום  בערב שישי נאכל כולנו יחד בחניון האגם בפארק תמנע
  הכי  בספוט  למתיחות 16:00   ב-  כבר  לאגם  שתגיעו  היא  החמה  המלצתנו  הסמרתון.  של  השמינית(!)

  ושחקני  בנדק  דביר  של  אפ  סטנד  מהופעת  נהנה 17:00   בשעה  שקיעה.  לקראת  בערבה  יפה
  לקבלת שבת וארוחת ערב  . משם  תיאטרון אלעד במופע אימפרוביזציה שמשתף את הקהל

  חגיגית, תדריך ופודיומים
  אז  לדעת,  שעליכם  ונושאים  פרטים  הרבה  עוד  יש  המלא  בלו״ז  אבל  , highlights   ה-  אלו  כאמור,
  .  היכנסו

  מה נסגר עם התו הירוק הזה?
  .  כאן  לקרוא  וצריך  אפשר 1.3   ל-  עד  תקנותיו  ואת  הירוק,  התו  תחת  מתקיים  הסמרתון

  ) 2   סטייג׳  (בוקר  לקטורה  ), 1   סטייג׳  (בוקר  ליהל  בכניסה  להציג  תתבקשו  שלכם  הירוק  התו  את
  מזהה.  תעודה  בצירוף  באפליקציה  התו  את  להציג  יש  ). 3   (סטייג׳  ולתמנע

  פרטי,  במימון PCR   בבדיקת  ירוק  תו  להפיק  תוכלו  -  מחוסן  שאינו  למי  או  קבוע  ירוק  תו  שאין  למי
  בשבת  גם  לזנק  תוכלו  בצהריים,  ברביעי  הבדיקה  את  תעשו  שאם  (כך  שעות 72   ל-  תקף  שיהיה

  באילת/יטבתה  להיבדק  לצאת  כלומר  שעות, 24   ל-  תקפה  שתהיה  מהירה  בדיקת  לערוך  או  בבוקר),
  פעם ביום.

  ערכות המשתתף וחולצות הרכיבה  ●
  זוגית בתיקים האלו תוכלו  ערכת המשתתף היא אישית ולא  תיק גב ועליו מספר מתחרה.

  להשאיר ביגוד חם שתפשטו לפני הזינוק, אנו נקפיץ אותם לנקודה מרכזית הסמוכה לקו
  הסיום בתפזורת (זו לא שמירת חפצים). אנא הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך בתיקים.
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  לוחית המשתתף לכידון האופניים, בגבה מודבק שבב מדידת  מעטפת נייר ובה  בכל תיק  ●
  צמיד  ביטחון,  סיכות 5   עם  גב  מספר  אזיקונים, 4   החירום+  מספר  עליה  מודפס  זמנים,

  ממוספר - חובת ענידה במשך כל האירוע על מנת לקבל כניסה למתחמים, או מזון, או
  יומיות  סטייג׳  מדבקות 3   ו-  -  בירה…

  בשרוולים  לכם  פרגנו  אז  לא?  חורף  רגע,  . 2022   סמרתון  של  היפהפיה  הקז׳ואל  חולצת  ●
  ארוכים.

  הזו  המהממת  החולצה  את  גם  . 2022   סמרתון  של  והאיכותית  היפהפיה  הרכיבה  חולצת  ●
  עיצב פיטר שטרנס, המעצב האגדי של הסמרתון (וגם את כל גרסאות חולצות המובילים של

  למהדורות  ביחס  משודרגות  השנה  החולצות  פיטר!  שאפו  ראשית  אז  שונות),  קטגוריות 7 
 Race   ה-  חולצות  את  והזמנו JINGA   העילית  מחברת  המוזמן  בדגם  רמה  עלינו  העבר.

  החדשות. אלו חולצות מבד אלסטי ומאוורר יותר, אך הן צמודות יותר, כנרמז משמן (רייסרים
  אוהבים צמוווווד). לכן המלצנו להזמין מידה אחת מעל הרגילה שלכם (רכבתם בשנה שעברה
  עם מדיום? אז השנה תזמינו לארג׳). במידה והחולצה בערכה שלכם לא מתאימה לגוף, גשו

  למשרד שלנו וננסה לסייע בהחלפה (הזמנו לא מעט חולצות עודפות). במידה ולא נצליח
  לסייע לכם תוכלו להחזיר את החולצה למשרד וחולצה חדשה במידה הנכונה תוזמן מיד

  בתום האירוע. זמן אספקה (צריך לייצר אותה בחו״ל) במשלוח לבית שלכם - כחודשיים…
  טרגט,  און  וחברת One  Stop  Sports  Shop   -  פודיום  בחסות  אישית  טכנית  תזונה  ●

  של Ride   חטיפי  , gu   של  והג׳לים  האיזוטוני  המשקה  אבקת  את  היתר  בין  המייבאת
 PowerBar .בערכת  אחד  כל  יקבל  הג׳ל  וסוכריות  הג׳לים  החטיפים,  את  השנה  ועוד  

  שתקבלו במהלך  שימו לב! אלו פריטי התזונה הטכנית  המשתתף שלו באופן אישי.
  התחרות, ועליכם לחלק ולווסת אותם בין שלושת ימי התחרות. בתחנות ההאכלה לאורך

  המסלולים לא יהיו ג׳לים וחטיפי אנרגיה דוגמת אלו שבערכה. יהיו בהן משקה איזוטוני, מים,
  בננות, תמרים ובייגלה עם מלח.

  ועוד.  הדרומית  הערבה  , Specialized,  Joe's  No  Flats   שלנו:  החסות  מנותני  תשורות  ●


