
שממריאיםלפנירגע-3-23.2.2022ניוזלטר

בוקר טוב לגיבורות וגיבורי הסמרתון!
כמה דברים לפני שתצאו דרומה אלינו:

תחזית מזג האוויר לאירוע - קריר, רוחות בשישי, נעים בשבת
מזג האוויר הצפוי אצלנו בערבה הדרומית לסופשבוע הקרוב הוא קר, רוחני בשישי ואינשאללה יבש.

מעלות14בצהריים,נעימותמעלות17-19בבקרים,מעלות(חמישי)15-(שישי)9:החזויותהטמפרטורות
נעימות בערב-לילה.

30עדיגיעובבוקרקמ״ש10שלדרומיותרוחותבשישיבערב.שישככובחמישי,קמ״ש8-15מע׳רוחות
להיותצפויהשבתבבוקר-צהריים.מ״מ3-5קליליםמשקעיםוייתכנובערב,וישככובצהרייםמערביותקמ״ש
קמ״ש.5-11שלורוחותבצהרייםמעלות18עםנעימה

קר מהרגיל אומר להביא משהו חם לזינוקים בבוקר, אותו ניתן לשים טרום הזינוק בתיק האישי הממוספר
שלכם מערכת המשתתף - אנו נעביר במרוכז את התיקים שלכם לקו הסיום. וביגוד ״אזרחי״ חם לערבים,

אטסטרה…צמר,כובעיצוואר,חםכהלכה,מעילים:cosyשיהיה
לשוכני הקמפינג נמליץ להביא שק״שים עבים או שמיכת פוך ״מהבית״ וגם, אהעמ, אטמי אוזניים בשל נחירות

של השכנים.

לו״ז האירוע
בקפידה:עליועברואנשלו,הראשוןהחלקוהנה,התחרותאתרבמפורט2022סמרתוןשלהזמניםלוח

תמנעפארקבאגםהסמרתוןבמשרדערכותאיסוףחדרים,קבלת-23.2.2022רביעי
באגםהרוכביםכפרקמפינגללניאיןצ׳קתמנע.פארקהאגםבחניוןמשתתףערכותחלוקת-14:00-21:00

תמנע.
אילות.אליפז,קטורה,לוטן,יהל,-אירוחחדריאיןצ׳ק-16:00

בתמנע.הרוכביםכפרללניערבארוחת-19:00-20:30
המארחים.בקיבוציםהאוכלבחדריואילותאליפזקטורה,לוטן,יהל,ללניערבארוחות-19:00-20:00

הסמרתון.שלהפייסבוקבדףחישידור-1סטייג׳לקראתתדריך-19:00
המשתתף.ערכותחלוקתוסיוםהמשרדסגירת-21:00

קטורה-יהל1סטייג׳-24.2.2022חמישי
במקרר.שלוהבוקרארוחתאירוח,בחדרישלןמיהרוכבים.כפרללניבתמנעבוקרארוחת-06:30-07:30

הגעה עצמאית ליהל עם רכבים פרטיים. הרכבים ייחנו במגרש חניה ייעודי, ובסיום הסטייג׳ נהגים יוקפצו
מקטורה בחזרה לרכביהם.

ערכותאיסוףביהל;לאירוחבכניסהיומיהתלתלמשתתפימאוחרמשתתףערכותאיסוף-05:30-08:30
משתתף למשתתפי החד-יומי.

זו ההזדמנות האחרונה לנרשמים שטרם הציגו את כל המסמכים הנדרשים (ארגומטרית, ביטוח, טופס הצהרת
בריאות ושחרור מאחריות) להציגם ולהשתתף באירוע.

הזינוק.בשדרת)Boxes(זינוקמכלאותפתיחת-08:30



חובה.נוכחותהזינוק.קועלתדריך-08:45
מיהל.זינוק-09:00
עללספורשתוכלורגועיםרוכבות/יםכמותעלמדוברתירגעו,-חשמלייםמרתוןאופנימקצהזינוק-09:30

כף יד אחת…

הדגשים החשובים הם:
לנסות להגיע לאסוף ערכות ולמדוד חולצת רכיבה ברביעי, ברגוע, במנותק מהתחרות ומהזינוק ביהל - וכמה

שיותר מוקדם. ואלו שמגיעים ישירות לזינוק בחמישי - הקדימו ככל האפשר.
מי שרכש חבילת ״טרום תחרות״ לרביעי בלילה בתמנע - שימנו לב לזמני הגשת ארוחת הערב.

שלהפייסבוקבדף1סטייג׳לקראתוהדגשיםהבטיחותבתדריך19:00ב-היוםצפו-לכולם
.Samarathonה-

שתרכבוצופיםאתםבההמהירותבסיסעלחופשיתכניסהההזנקה,בוקסותפתיחת-ביהל08:30חמישי
את הסטייג׳.

רגע, מה זה אומר ״זינוק על פי מהירות ממוצעת חזויה לסטייג׳, באמינות אישית״?
זה אומר שאין חלוקה ומיון מוקדם של המארגנים, ויש שלוש מכלאות (בוקסות) עם פתח כניסה חופשי.

טיפוס).960עלק״מ58(1לסטייג׳חזויהממוצעתמהירותטווחעםשלטישמכלאהלכלבכניסה
באירוערוכבכלואימונים,רכיבותוניתוחלהעלאתStravaדוגמתאפליקציהישהיוםרוכבלכלוכמעטהיות

יודע מה המהירות הממוצעת בה הוא רוכב סימולציית סטייג׳ - והנה אבן הבוחן שלכם לבחירת המכלאה
הנכונה - באמינות אישית.

הכנסתם.Aבוקסשלהחומרהםומעלהקמ״ש18שלממוצעתבמהירותכזהסטייג׳שמחזיקיםקרבמטוסי
עצמכם לשם בטעות או עקב עודף אגו? מטוסי הקרב האמיתיים ידרסו אותכם במאה מטרים הראשונים, אז

אנא…
.Bבוקסשלהחומרהםמלא,לסטייג׳קמ״ש15-18שמחזיקיםתת-קולייםמטוסים

ומזהיםמפרידים(אנויומיהחדרוכביכלכוללומטה,קמ״ש14שלחזויהממוצעתמהירותעםהשאר,וכל
.Cבבוקס-שונה)בצבעידוצמידישונה,בצבעגבומספרימשתתףלוחיותסמךעל

נוהל רישום ואיסוף ערכת משתתף
במהלך יום רביעי בחניון האגם בפארק תמנע, ובבוקר חמישי ביהל תפגשו את צוות חלוקת הערכות שלנו.

השנה יש הפרדה בין קבלת ערכת המשתתף (מחולקת כזוג למשתתפי התלת-יומי) לבין עמדת מדידת וקבלת
.2022סמרתוןשלהרכיבהחולצת
, או בלוח המודעות לידבאתררשימות המשתתפים- או בזהו את מספר הרוכב/הצוות שלכםראשית

הרישום.
לאחר הצגת האישורים המתאימים - טופס שחרור מאחריות והצהרת בריאות, בדיקה ארגומטרית, ביטוח,

תקבלו את תיק ערכת המשתתף שמכיל הכל למעט חולצת הרכיבה, ותעברו הצידה לעמדת חולצות הרכיבה.
קטנותRaceבגזרתהמידותאךיותר,ומנדףאלסטיהבדיותר,ויקראיכותילדגםשודרגוהחולצותהשנה

חלוצותבעמדתשעברה).שנהשלמדיוםממידתס״מ4ב-צרהמדיוםמידת(לדוגמאמבעברמשמעותית
הרכיבה תוכלו למדוד מידות סמוכות על מנת לבחור בהתאמה המיטבית עבורכם. כבכל שנה יש רוכבים

שמחליטים לשנות מידה לאחר המדידה, או שנרשמו מאוחר - וייתכן שלא יישארו לנו חולצות במידה
המתאימה להם (אנחנו מזמינים חולצות מראש על פי התפלגות העבר, חודשים רבים לפני האירוע, כולל כמות

עודפת בכל מידה). אנא גלו הבנה, ניקח את פרטיכם, והחולצות יגיעו אליכם הביתה בדואר, לאחר הדפסה
הסמרתון.מתוםיום90-120-משוערמועדבחו״ל.השלמותשלנוספתוהכנה

* טיפ למקצוענים - הגיעו מוקדם…

אלבום התמונות האישי - החלפנו טכנולוגיה
ממהדורותהברקודיםבמקוםשלה,הפניםזיהויטכנולוגייתאתבסמרתוןהשנהמיישמתpixonerחברת

העבר. להלן ההוראות:



Extra curriculum activities,ועודבירותמופע,מתיחות,לתחרות,מחוץפעילות
באורךומשחררחווייתימתיחותסשןתמנעבאגםלנויעבירהמוכשר16:00Jasperב-ושישיחמישיבימי

יועברהסשןוהשכמות.התחתוןהגבתפוסיהרייסריםלכלמומלצתסופרפעילותזודקות.30כ-
בפייסבוק-לייב בדף הסמרתון. הביאו עמכם מזרני יוגה.

ביום שישי לו״ז משותף לכל משתתפי הסמרתון באגם פארק תמנע:
.Jasperעםמתיחות-16:00
תמנע.באגםהמרכזיתבבמההקהלבהשתתפותאלעדולהקתבנדקדבירעםאימפרוביזציהמופע-17:00
תמנע.אגםבמסעדתחגיגיתערבוארוחתאדום)ייןכוסעל(צ׳ירזשבתקבלת-18:30
.3לסטייג׳תדריך-19:00
לאחרמידProיטבתהשלחלבוניהתאוששותמשקהו/או״עלינו״ראשונהבירהכוסלכםיציעווכידוע,כרגיל

חציית קו הסיום. ביום חמישי בקטורה הבירה תהיה ״ברצינות״, בירת קראפט ישראלית משובחת של מבשלת
מחירים,20₪ב-ו-½15₪ב-⅓לראשונהמעברלכםימכורbrewmasterה-ניל.IPAיהיהכן,קטורה.

מופרטים בהחלט. בשישי ובשבת קניית בירה במחירים דומים במסעדת אגם תמנע, בירות קראפט ישראליות
מ״מבשלת הערבה״.קצרהובירה״ברצינות״מהערבה בבקבוקים של

ללני הקמפינג בכפר הרוכבים אנו ממליצים להביא את כל מה שינעים לכם הזמן ואת החוויה, כסאות
מתקפלים, עששיות, רולרים, פק״ל קפה וכיו״ב.

יאללה,
סעו בזהירות בכל הכבישים דרומה - יש תנועה, יש מכמונות ויש מגבלת מהירות.

נפגשים בקרוב! - צוות הסמרתון.


