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30/05/2022 

 שלום רב לכל הנרשמות והנרשמים,

להעלאת המודעות לכבדות תודה שנרשמתם למרוץ החשוב הזה. השתתפותכם תתרום ללא ספק 

נרתמו לטובת האירוע: עריית ראשון לציון וראש העירייה,  .רשות בחברה הישראליתישמיעה וח

  . תודה לכם.חברת סונובהו של"צ לתרבות נופש וספורטאהחברה העירונית ר

 באגם הנקיק. ביוני 3מידע לקראת מרוץ השבלול שיתקיים ביום שישי, להלן ריכוז ה

 כללי:

 , יום שישי הקרוב.2022ביוני,  3: תאריך

מגרש חנייה גדול מאד צמוד למתחם ההופעות של פארק, ראשון לציון. -אמפי: חניון כבחניית כלי ר

 )באמצעות הווייז(.פארק וממזרח לו. -האמפי

כם לאוטובוס להעברה קצרה אל שער הכניסה לאגם הנקיק. בחנייה יהיו סדרנים שיעלו את: הקפצה

 סיום.משם הליכה רגלית קצרה אל נקודת הזינוק / 

 אמבולנס.מים. פירות,  ,קפה שחור, תה, סוכרשתייה חמה, כיבו: : חלוקת ערכות וחולצות. במתחם

 מידע )אין שינוי(.הטבלת 

 

 אופי המסלול:

צה על דרכים מהודקות ברוב המסלול ולעיתים בין עצי הרי אין ריצה בכבישים ואין חציית כבישים.

 ערבה ואקליפטוס.

 https://israelhiking.osm.org.il/share/AIh3VrTrHl: מהודקת ק"מ עממי: דרך 2.5

די מוצל מהיר וחולי כמה עשרות מטרים. ק"מ אחרון ק"מ: דרך מהודקת. דיונה קטנה בדרך, קטע  5

 https://israelhiking.osm.org.il/share/67sFLNRj2I בין עצי ערבה ואקליפטוס לסיום.

ק"מ: דרך מהודקת, קטע חולי בירידה ואותו קטע בעלייה סביב אגמון קטן. קטע יפהפה. ההמשך  10

 https://israelhiking.osm.org.il/share/EnoWQUi0SC  ק"מ. 5מעט חולי, הסיום כמו במקצה 

 ק"מ. ראו תיאור. 5שני מקצה  בק"מ וסיבו 10 -ק"מ: בדיוק מקצה ה 15

https://israelhiking.osm.org.il/share/J5avsgDNrr 

תאריך הזינוקמרחק בק"מ

שעת הקפצה מחניון 

האמפי-פארק לשער 

אגם הנקיק

שעת חלוקת 

ערכות
שעת זינוק

06:30החל מ- 05:30החל מ- 305:00 ביוני 152022 ק"מ

06:45החל מ-05:45החל מ- 305:45 ביוני 102022 ק"מ

07:00החל מ-06:00החל מ- 305:00 ביוני 52022 ק"מ

07:15עממיהחל מ-306:00 ביוני 2.52022

מרוץ השבלול 2: 3 ביוני 2022 - אגם הנקיק ראשון לציון

יתכנו שינויים בתכנית

https://israelhiking.osm.org.il/share/AIh3VrTrHl
https://israelhiking.osm.org.il/share/67sFLNRj2I
https://israelhiking.osm.org.il/share/EnoWQUi0SC
https://israelhiking.osm.org.il/share/J5avsgDNrr
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 ימון מסלולים:ס

 המסלולים יסומנו בכל הצמתים עם שלט גדול וחיצים. גם בין הצמתים יהיה שילוט.

 צוותים בשטח:

עזרה מגישי ביניהם בכל הצמתים הראשיות. יהיו  4X4 ייעמדו עם רכב ם שלנו )ההפקה(צוותי

 . בשני מקומות יהיו תחנות מים.ראשונה וחובש

 גביעים ומדליות

מקומות הראשונים בכל מקצה תחרותי. לגברים ולנשים בנפרד. לא יהיו גביעים לפי ה 3 -גביעים ל

 קטגוריות

 מדליות יחולקו לכל המשתתפים בכל המקצים.

 4457515-052טלפון לחירום ביום הריצה: 

 מנע מ...ינא לה

 לקצר את המסלול. .1

 ת רץ באמצעות אופניים / כלי רכב ממונע.וללו לא .2

 לחכות לרצים בתחנות. לא .3

 ת רץ, אלא, אם נרשמתם.וללו לאמלווים הם רצים לכל דבר,  .4

 מקרה ש...ב

ומסור  ישת באנשי צוות ההפקההמשך / חזור אל תחנה המאו :הריצה החלטת להפסיק את .1

 את מספר החזה שברשותך לצוות.

 במקרה שאין לך יכולת להמשיך בריצה ולא בהליכה מכל סיבה שהיא, צלצל לטלפון החירום. .2

 ו אותו וסייעו לצוות ההפקה לאתר אותו ולהגיד מה מצבו.רץ בצרה, בדקב אם הבחנתם .3

גם  נפיקכמו כן,  ויופיעו באתר כמה ימים אחר כך. את האירוע צלם סטילס וצלם ווידאו יצלמו :צילומים

  רוץ.סרט קצר למ

  Ultra Desert -run reg shablulקישור לתקנון: 

 

 אנו מאחלים לכם אירוע ספורטיבי מיוחד ומהנה,

 ראובן ישי, אורי שחף

  צוות ההפקהו

 

https://www.ultradesert.com/run-reg-shablul/

