
 ספורטאים יקרים!

, בשיתוף איגוד הטריאתלון הישראלי קבוצת הטריאתלון של נס ציונה, עיריית נס ציונה
       בנס ציונה,  21ה  ליגת הילדים, טריאתלון הילדים לתחרותשמחים לארח אתכם 

  . 2019ספטמבר  21שבת 

                     מליבו", "שמורת בשכונת גלים"  "נס העירונית בבריכה מתקיימת התחרות

 . ציונה נס ,3  בגין מנחם רחוב

 זמנים מדידת

 www.4sport.co.il ע"י סיום ותמונות תוצאות רישום,  אלקטרונית, זמנים מדידת

 חניה ודרכי הגעה

  :1506עד השעה חנייה ברחבה חולית מדרום לבריכה )מאחורי שטח ההחלפה( תתאפשר 

 ולא ניתן יהיה להוציא הרכב עד תום האירוע!בלבד 

  חניות נוספת לאורך רחוב עמק השושנים וברחובות השכונה.

 . 010:0  – :1506 השעות בין  יסגרו התחרות כבישי

 תדריך

 . 16:00  בשעה 20/9 ו'  וביום מקצה כל לפני גלים"  "נס העירונית בבריכה הזינוק בנקודת

 רישום

 : הסיום שער ליד מסלולים ורישום ברורים עמדת

   17:00  ועד 15:00 מהשעה החל ו' ביום

 . :3006 עד 15:50 בשעות התחרות ובבוקר

 חולצה!ו כריך יקבל משתתף כל

 :תפקידים בעלי
 

 אלי גז: תחרות מנהל
 . XXXXX : תראשי תשופט
 XXXXX :טכני בקר

 

 . , נציג האיגודXXX,XXX:  עירעורים ועדת

 :נוספות נקודות

  זו. לכמות מעבר הרשמה תתאפשר לא .415 הוא המקסימלי הנרשמים מספר •

 יותר יהיו בה גיל בקבוצת כלומר, ההרשמה. סדר פי על יהיה למקצים השיבוץ •

 ישובצו בו נוסף מקצה יפתח למקצה האפשרי המקסימלי מהמספר נרשמים

  אחרונים.ה הנרשמים

 . 08:00 בשעה בלבד ספרינט המיני למתחרי שנית יפתח ההחלפה שטח •

  

 
 



 כללי  זמנים  לוח
 

 15:00-17:00 ת ערכותרישום וחלוק 20/9 שישי

 16:00-16:30 תדריך 20/9 שישי

 05:30 רישום וחלוקת חולצות  21/9 'ש 

 05:30 שטח החלפה תפתיח 21/9ש' 

 06:15-10:00 סגירת כבישים 21/9ש' 

 06:30 סגירת שטח החלפה 21/9ש' 

 09:30 הוצאת אופניים משטח החלפה 21/9ש' 

 10:00 ס סיוםקט 21/9ש' 
 

  משוער זינוקים לוח

 

 זינוק
  מקצה

שעת 
 הזינוק

שחייה )מס' 
 )בריכות

אופניים 
 ()הקפות

 ריצה

בנים   8-9 1
 ובנות

 ק"מ 1  (1) ק"מ 3.2 ( 4מ' ) 100 06:45

 ק"מ  1.5  (2ק"מ ) 6 ( 8מ' ) 200 07:05 בנים  10 2

 ק"מ  1.5  (2ק"מ ) 6 ( 8מ' ) 200 07:15 בנים  11 3

 ק"מ  1.5  (2ק"מ ) 6 ( 8מ' ) 200 07:30 בנות  10-11 4

 ק"מ 2  (3ק"מ ) 8.2 ( 12מ' ) 300 07:50 בנים-13 5

בנים  -12 6
 בנותו

 ק"מ 2  (3ק"מ ) 8.2 ( 12מ' ) 300 08:05

 ק"מ 2  (3ק"מ ) 8.2 ( 12מ' ) 300 08:20 בנות  12-13 7

)מיני   14-15 8
 ספרינט(

 (4ק"מ ) 12 ( 20מ' ) 500 08:35
 ק"מ 3

 סיבובים( 2)

  8עממי מגיל  9
 ומעלה

 מ'  300 ק"מ 2  ( 1מ') 50 9:30

       

 
 תעריפים ומועדים להרשמה 

 מוקדמתהרשמה  
 ( 13/09/2018)עד 

 מאוחרת הרשמה 
 ( 18/09/2018)עד 

 ₪   150 ₪   120 חבר איגוד 

 ₪   180 ₪   150 חבר איגוד  לא

 ₪   50 ₪   50 עממי

 
 

 תנאי ביטול 

   . 18/9עד לתאריך ₪   30דמי רישום בניכוי  החזר

 .    לאחר סיום ההרשמהדמי רישום  אין החזר

 

 בהצלחה!!!


