
  שבוע טוב סמרתוניסטים יקרים, וכמעט יום ולנטיין שמח,
  כמה עדכונים סופר חשובים, נלך מהכבד אל הקל -

  בשנה…  נדחה  שלנו  הוירטואלי  הפרולוג  . 1 
  נחסוך מכם את התשובות והפתרונות למגוון הבעיות והעניינים שחלקתם עימנו בסמסים, מיילים וטלפונים

  השנה תשתית ראויה עם פריסה ארצית,  לא הצלחנו להעמיד  בנוגע לפרולוג הוירטואלי. בשורה התחתונה
  , האחריות עלינו, וכך גם  שתפשט ותנגיש את ביצוע הפרולוג הוירטואלי על טריינר חכם הקרוב למקום מגוריכם

  בשנה  הזה  המחלוקת  מעורר  לנושא  נשוב  דאגה,  אל  (אבל 2022   לשנת  הוירטואלי  הפרולוג  מעץ  הירידה
  הבאה, עם מספיק נקודות שימתינו לכם לביצוע הפרולוג, עם מספיק זמן מראש).

  אז מה עושים במקום?
  לרוכבים זינוק על פי דירוג בבוקסות לסטייג׳  אפשר  החלטנו על עריכת פרולוג וירטואלי למטרה אחת בלבד: ל

  הראשון.
  הוותיקים אולי זוכרים את חוויית הזינוק לסטייג׳ הראשון של תחרויות רב שלביות כמו הסמרתון ואפיק ישראל,
  בטרם הכנסת קונספט הפרולוג. זוגות-זוגות הולכים לתפוס מקום טוב ליד קו הזינוק בשיטת הקודם זוכה. מי
  שרוצה מקום טוב נאלץ לעמוד ״בתור״ שעה עד שעה וחצי לפני הזינוק. בלי חימום. בשמש או בקור. בעמידה

  שלאו  רוכבים  ולפנינו  , 200   לדופק  ישר  ומאובנים  קרים  מזנקים  זה,  בשביל  מוקדם  ממש  קמים  האופניים.  על
  דווקא ברמת רכיבה דומה או טובה מאיתנו, אלא כאלה שהשכילו להיכנס לבוקסה מוקדם יותר מאיתנו.

  זה כאמור לא יקרה ללא עריכת טסט זהה לכל המשתתפים (הטסט הזהה הוא הפרולוג הוירטואלי על טריינר).
  אי לכך השנה נפתח שלוש בוקסות משולטות, אליהן הכניסה תהיה על פי מהירות ממוצעת חזויה לסטייג׳,

  באמינות אישית:
  ומעלה.  קמ״ש 18   של  טיפוס  מ׳ 1,000   כ-  עם  ק״מ 58   באורך 1   לסטייג׳  חזויה  ממוצעת  מהירות  - A   בוקס

  החזקים  המסטרס  פרו,  מסטרס  עילית,  רוכבי  , 1   ברמה  איגוד  בתחרויות  או  בעבר  פודיומיסטים  על  פה  מדובר
  בקרב כל מועדון וקבוצה.

  שבאים  תחרותיים,  רוכבים  על  מדובר  פה  .  קמ״ש 15-18   של 1   לסטייג׳  חזויה  ממוצעת  מהירות  - B   בוקס
  לעשות תוצאה בסמרתון ולא רק ״לסיים״ או ״להשתתף״, אך עם קצב ומהירות ממוצעת לא של המקצוענים או

  ק״מ, 60-80   של  בשטח  סטייג׳  סימולציית  שמסיים  זוג  אתם  אם  למטה.  אחת  רמה  אלא  הסמי-מקצוענים,
  הטבעי.  מקומכם  זה  ק״מ 15-16   של  ממוצעת  במהירות

  מתאימים  שלא  אלו  כל  השאר,  לכל  מיועדת  .  קמ״ש 11-14   של 1   לסטייג׳  חזויה  ממוצעת  מהירות  - C   בוקס
 B   ל-  או A   ל-

  תמנע:  בפארק  התחרות  במשרד  מהצהריים,  החל  רביעי  ביום  רק  תהיה  השנה  מוקדמת  ערכות  חלוקת  . 2 
  עיכוב של הרגע האחרון שספגנו בהגעת הפריטים הכרחיים לערכות המשתתף שהוזמנו מחו״ל מונע מאיתנו
  לוגיסטית להפיצן ולהחזירן בזמן לאירוע. לפיכך הערכות ירדו לאירוע עצמו, וימתינו לכם עם מספר מוגבר של

  עמדות חלוקה במועדים הבאים (מפורט בלו״ז האירוע באתר):
  . 14:00-21:00   תמנע,  פארק  האגם  בחניון  התחרות  במשרד  המומלצת,  האופציה  , 23.2.22   רביעי

  . 05:30-08:30   יהל,  בקיבוץ  באירוח  התחרות  במשרד  הלחוצה,  האופציה  , 24.2.22   חמישי
  ניתן לאסוף ערכות לחברים, אז אם אתם מגיעים בחמישי אבל חבריכם כבר ברביעי, בקשו מהם  ●

  לאסוף עבורכם את הערכה ובתנאי שכל המסמכים נשלחו מראש.



  החלוקה תהיה על פי מספר המשתתף שלכם, אותו תתבקשו לציין בעמדות החלוקה. ניתן לברר את  ●
  רשימת  מספר המשתתף שלכם כבר כעת. המספרים מופיעים כבר באתר התחרות/מידע לנרשמים/

  ומסודרים על-פי קטגוריות כבתמונה:  משתתפים

  רציניים לנהיגה בלי להיעצר על ידי מכמונות  קחו זמני בטחון  חשוב - אל תגיעו ברגע האחרון ביום חמישי!
  ביקורים 2   הבא),  סעיף  (ר׳  חולצות  מדידת  הערכות,  לחלוקת  בתור  עמידה  ליהל,  רגוע  להגעה  מהירות,

  במינימום בשירותים וחימום כהלכתו.

  עבורכם:  הנכונה  המידה  ומה  החדשה, Race   ה-  בגזרת JINGA   של  הרכיבה  חולצות  . 3 
 Race   ה-  (דגם  אמיתי  שדרוג  זה  . Race   ה-  לגזרת JINGA   של  הקלאסית  הרכיבה  חולצת  את  שדרגנו  השנה

  עולה יותר…), לא מכבסת מילים, אך המידות שונות ממה שמשתתפי העבר מכירים. מי שעד היום לבש
  מדיום, צריך היה להזמין לארג׳ וכולי. מבדיקות שערכנו, ראינו שרוב המשתתפים החוזרים הזמינו את אותה

  מידה שהזמינו בעבר - ואנו צופים שזה יגרום לבעיות אי-התאמה ולבלגן ועיכובים בעת חלוקת ערכות
  המשתתף.

  :  להלן נוהל חלוקת החולצות החדש
  לצד עמדות חלוקת ערכות המשתתף, נפתח גם עמדות נפרדות ועצמאיות לחלוקת החולצות. רוכבים שהזמינו

  מדיום יוכלו למדוד במקום מדיום או לארג׳ ולהחליט מה ההתאמה המיטבית עבורם. עמדות החולצות יעבדו
  כאמור עצמאית ובנפרד מעמדות חלוקת הערכות, כך שמי שיגיע מאוחר יוכל להתעסק עם החולצה שלו גם

  בקו 08:45   (  הזינוק  טרום  לתדריך  בזמן  לעמוד  ועדיין  שישי),  ביום  או  הצהריים  (אחר  יותר  מאוחר  במועד
  הזינוק ביהל).

  התחרות:  בכפר  אורגניות  לחבורות  פרטיים  אוהלים  מתחמי  הזמנת  . 4 
  השנה שדרגנו משמעותית את כפר הרוכבים שלנו בתמנע. הכפר החדש ממוקם סמוך לשפת האגם, מרחק

  של כמה פסיעות מהמקלחות והשירותים של אגם תמנע, משטחי הזולה עם פינות הישיבה והרביצה שעל
  שפת האגם, ובמרחק של דקה ממסעדת תמנע ושתי דקות מקו הזינוק, חניון האופניים המאובטח ומתחמי

  השטיפה והטיפול.
  קבוצות רוכבים שמגיעות ללון בכפר ביחד, יכולות להזמין לעצמן מראש מקום על בסיס כמות האוהלים

  האישיים (לא אוהלים גדולים או אוהלי משפחות!) של כל חבורה. מעין, מנהלת כפר הרוכבים, תשריין ותסמן
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  מקום לחבורה שלכם מראש, כך שתוכלו להגיע ולקבל הכוונה ישירות למתחם הפרטי שלכם בתוך מאהל כפר
  הרוכבים. לדוגמא, בועז, הנציג של חבורת רוכבים צפונית מהכרמל בשם ״מיטבי לסת״, הזמין מקום שמור

  . yanyanassayag@gmail.com   במייל:  או 053-4329449   ב-  בוואטסאפ  למעין  לפנות  ניתן  אוהלים. 6   ל-

  מצרות:  נדע  ושלא  פציעות  ביטולים,  בידודים,  קורונה,  . 5 
  אנחנו מקבלים פניות בטפטופים מחולים שהפכו מאומתים ופניות מרוכבים שלרוע מזלם נפצעו פציעה

  משביתה ממש בישורת האחרונה לסמרתון. לצערנו אין לנו את היכולת לבטל הרשמה או לספוג ביטולים
  חוק הגנת הצרכן. עבור הפקת הסמרתון,  תחת  מדיניות הביטולים  בשלב הזה, מעבר למה שמפורט באתר ב

  ביטול בגלל אימות קורונה, הוא ביטול כמו כל ביטול אחר בשל ״סתם שפעת״, קלקול קיבה או שבר במהלך
  רכיבת אימון רחמנא ליצלן (אם אנחנו מבטלים את האירוע בשל סגר עקב התפרצות קורונה, אז זה סיפור

  אחר ואתם מקבלים החזר, אבל לא במקרה ההפוך).
  אז מה ההמלצה למבטלים ברגע האחרון? לנסות למכור את הכרטיסים שלכם עצמאית למשתתפים

  שמחליטים ברגע האחרון להשתתף. בפייסבוק, באינסטגרם, בדף שלכם ובדף הסמרתון. אנחנו נסייע
  בשרשור כרטיסים למכירה בדפים שלנו, ובאתר התחרות. זו הדרך הכי טובה שלכם לקבל החזר כספי בשלב

  הזה.
  עקב הביטולים הנ״ל, מתפנים חדרים מעת לעת, מי שעדיין רוצה חדר יכול להתעניין במשרד שלנו

  . 08-6616976   ב-  או tayaroot@gmail.com   -  ב

  -  חסרים  אישורים  ושליחת  הראל  חברת  של  תחרותי  בספורט  לעוסקים  אישיות  תאונות  ביטוח  השקת  . 6 
  דחוף!:

  השבוע התבשרנו על השקת פוליסת ביטוח תאונות אישיות חדשה לעוסקים בספורט תחרותי של חברת
  הראל. למי שטרם הצטייד בביטוח תאונות אישיות כתנאי להשתתפותו בסמרתון נוספה כעת עוד אופציה

  משתתפים  . 04-6322224   ״  ופיננסים  ביטוח  ניסטל  ב״  פרטים  עוד  שוונג.  חברת  של  השנתי  לביטוח  מעבר
  שטרם השלימו שליחה של:

  אישור בדיקה ארגומטרית תקינה ותקפה  ●
  אישור קיום ביטוח תאונות אישיות  ●
  חתום  הצהרת בריאות ושחרור מאחריות  ●

  לא יקבלו את ערכת המשתתף שלהם ללא אלו. אנא נצלו את הימים שנותרו עד לזינוק להשלמת חוסרים
  אלו!

  בברכה,
  צוות הסמרתון
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