
 טריאתלון הילדים דנאל מוטורס כפר סבא 

 יום שישי  2019אוק   18

 כללי 

איגוד הטריאתלון וחברת דנאל מוטורס סוכנות טויוטה כפר סבא, עיריית כפר סבא קאנטרי כפר סבא, 
 שמחים לארח את ליגת הילדים של הטריאתלון מיוזמתם של ניל ברם וגיא גליק מנערי כפר סבא.  הישראלי 

  1000העממי שלשות או זוגות של ילדים עם מבוגר כאשר המבוגר מבצע את קטע הריצה בלבד באורך של  במקצה  
 מטר.

 מדידת זמנים ותוצאות 

 למקצה העממי לא ימדדו הזמנים . 
 ספר מתחרהמכל משתתף כולל הבוגרים יקבלו ברישום בבוקר התחרות: חולצה, 

 מים, כריך. כל משתתף יקבל בסיום: מדליית מסיים, בקבוק  
 לאורך מסלול הריצה יחולקו מים לשתייה. 

 חנייה ודרכי הגעה 

חניה באיצטדיון הכדורגל של כפר סבא מול הקאנטרי. הכניסה לחניון הינה מדרך הפועל בכניסה ימינה. המגיעים  
בן   המגיעים מדרום מדרך הפועל ימשיכו לרמזור של מבן יהודה יפנו דרומה לדרך הפועל ומשם כניסה לחניון.

 יהודה, יבצעו פניית פרסה לכוון דרום ויכנסו לחניה. 

 בעלי תפקידים 

 מייקי כץ מנהל התחרות:
 אורי צלח  בקר טכני:

 אסף אברמוביץ  שופט ראשי:
 , מיכאל זיו, אדיר שמיראורי צלח  ועדת עירעורים:

 נקודות נוספות 

 במקצה עממי ישולבו הורים בשלשות בשלב הריצה בלבד.  •
  יחולקו לכולם קרטיבים.בטקס הסיום  •
לחצות את הכביש ולגשת   עם הגעתכם יש לחנות מעבר לכביש בן יהודה בחניה של איצטדיון הכדורגל, •

  לנקודת הרישום בכניסה לקאנטרי.
בנקודת הרישום יוודאו שאתם רשומים ולאחר מכן תוכלו להיכנס לשטח ההחלפה ולמקם את האופניים   •

 והציוד שלכם. 
  לפה נפרדים. אחד לילדים והשני לעממי ולמיני ספרינט. יהיו שני שטחי הח •
 דקות לפני הזינוק המתוכנן.  15יש להיות מוכן על הדשא לצד הבריכה בסככת הצל  •
 
 :אימוני הכנה בחינם 

בהדרכת המאמן של קבוצת   אימונים ללא תשלום לקראת התחרות יערכו בפארק ובקאנטרי כפר סבא
 :דוא"ל 0525395803בטלפון   אם טלפונית מול אביעד כפר סבא אביעד סי גיי . חובה לת

aviad995@gmail.com 
אין להגיע לאימונים ללא תאום. יש להקפיד על הגעה לרכיבה עם קסדה וכן להקפיד על מגבת, תיק  

 .החלפה ובקבוק שתיה עם מים

 רכיבה וריצה 16:00   13.10יום א ,  שחיה 17:15/18:15 10.10יום ה ,   רכיבה וריצה 16:00   6.10יום א  

 שחייה וריצה    17:15  17.10יום ה  

mailto:aviad995@gmail.com


 
 לו"ז

 התארגנות כללית 

 הערות  התארגנות  יום ושעה 

 קאנטרי כפר סבא  פתיחת עמדת רישום   05:30, 18/10

 למקצה עממי  פתיחת שטח החלפה   07:00, 18/10

 לעממי  סגירת שטח החלפה   09:45, 18/10

   טקס סיום ופדיום  11:00, 18/10

 טבלת זינוקים ומרחקים

 ריצה אופניים   שחייה  זינוק www.4sport.co.ilעממי הרשמה דרך 

 מ' 500 ק"מ   3 מ' 50 10:05 עממי בנים 

 מ'  500 ק"מ   3 מ'   50 10:10 עממי בנות 

 עממי שלשות משפחתי 
 מקצה חדש  –הורה או מבוגר רץ בלבד  

 מ' 1000 ק"מ  3 מ' 50 10:15

  

 מסלול התחרות 

 ראה מפה מצורפת:  

 מסלול אופניים   

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hfzglviiwpdagsdb 

 מסלול ריצה   

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ekoxzqfjygvwebul 

 

 www.4sport.co.ilעממי בלבד נרשמים דרך אתר 

 www.Triathlon.org.ilהרשמה לליגת הילדים דרך אתר האיגוד 

 ₪ לכולם  70מחיר הרשמה לתחרות העממית 

 בלבד. ₪09:00 עד השעה    100הרשמה במקום אפשרית בתשלום של  
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