
 מרוץ אצבע הגליל 2020- תקנון
  

  20.3.2013יתקיים בקיבוץ כפר בלום ביום שישי ה   מרוץ אצבע הגליל
7:00בשעה   

 

 : עמותת הספורט בגליל העליון ומח' הספורט במועצה אזורית מבואות החרמון מפיקים  רקע

 . את מרוץ אצבע הגליל הראשון 

 .האוכלוסיות ופונה לכל מגוון   –המרוץ הינו מרוץ שטח 

 :המקצים

 קמ' תחרותי  10

 קמ' תחרותי  5

 קמ' עממי  2

 לכיוון דרום בשדות העמק לאורך נהר הירדן.  המסלולים יצאו ממרכז קלור בכפר בלום

 לוח זמנים:

12.3.2019 : 

 חלוקת ערכות מוקדמת באלתרמנס מרכז ביג קריית שמונה  16:00-20:00

13.3.2019 

 כינוס וחלוקת ערכות במתחם המרוץ במרכז קלור בכפר בלום  6:00

 ק"מ 10זינוק  7:30

 ק"מ 5זינוק  8:30

 ק"מ 2זינוק מקצה עממי של  9:15

 טכס סיום וחלוקת פרסים 10:00

 עלויות ומועדי הרשמה:

 למכון לחקר הסרטן בפקולטה לרפואה בצפת שקלים מעלות כל משתתף ייתרמו  10

הרשמה מוקדמת עד ה  מקצה
2.3.2020 

 עד הו   2.3.2020מהרשמה 
9.3.2020 

 110 100 ק"מ 10

 90 80 ק"מ 5

 חינם עם הרשמה חינם עם הרשמה ק"מ 2

 

 



 

 

 פרסים:

 ₪ 1000מקום ראשון :   : קמ' תחרותי 10

 ₪ 500מקום שני:    

 ₪ 300מקום שלישי    

 פרסמקום ראשון :    קמ' תחרותי 5

 פרס מקום שני:    

 : פרס מקום שלישי   

 בשני המקצים  למנצחי הקטגוריותיחולקו פרסים 

 :טגוריותק

 גביעים יוענקו לשלושת הראשונים בכל קטגוריה 
 * שנת הלידה היא הקובעת

 משתתפים בקטגוריה  5* מותנה במינימום של 
 * יוענקו פרסים למנצחים בקטגוריות 

 :תחרותי מ"ק 10

 נשים גברים

 19עד גיל  19גיל עד 

20-29 20-29 

30-39 30-39 

40-49 40-49 

50-59 50-59 

60-69 60+ 

60+  

 :מ תחרותי"ק 5

 נשים גברים

 19עד גיל  19עד גיל 

20-29 20-29 

30-39 30-39 

40-49 40-49 

50-59 50-59 

60+ 60+ 

  

 
 
 
 
 



 
 

 תקנון משתתפים 
  בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

  בבוקר. 10:00בשעה  9.3.2020 -* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה
זה     ש"ח. לאחר תאריך  10בבוקר בעלות  10:00שעה ב 9.3.2020  -* נוהל ביטולים עד ה

  לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא.
  שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע. * המארגנים 

* חובה לרוץ עם השבב/ מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה. רץ שלא ייעשה כן ייפסל 
  ותוצאתו לא תימדד.

להחזיר את השבב )מספר החזה( בתום הריצה, שכן הינו חד פעמי. ניתן לשמור צורך * אין 
  למזכרת.

  מידת חולצה.* המארגנים אינם מתחייבים ל
  * יש להישמע להוראות הסדרנים.

 .4SPORT* כל שינוי בפרטי הרץ חייב להעשות דרך חברת 
  סגרת נוהל ביטול הרשמה.מאת בז* רץ המעוניין לבטל הרשמתו, יש לעשות 

  ייפסל. -* רץ אשר ירוץ עם מספר חזה אשר אינו שייך לו
  ש"ח, אלא אם צויין אחרת.  20בעלות  -* החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום

 * טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית. 
   * לא יישמרו גביעים או מדליות לאחר טקס הסיום.

 * טל"ח
* 


