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רוכבים / חברים , זה התקשור ה א ח ר ו ן שלנו טרום המפגש שלנו ביום ד' אחה"צ להשלמת הליך ההרשמה וטרום ההקלקה ביום 
חמישי הקרוב!

בריידר אינפו זה נעסוק בפרטים האחרונים שעליכם לדעת, חלקם לוגיסטיים וחלקם קשורים ישירות להצלחתכם באתגר.
מאחר ונפגש לראשונה רק בערב טרום התחרות או בבוקר הזינוק מצ"ב תדריך הזינוק לסטייג' הראשון, אנא קראוהו בקפידה! האתגר 

תוכנן להיות קשה אך אפשרי, לא כולם יזכו להיות פינשרים, 
השנה נקפיד על זמני הגג ועל הקריטריונים לזכאות לחולצת ומדליית הפינישר.

המידע שסופק בניוזלטר האחרון והתדריך שניתן בזה יקרבו אתכם עוד קצת אל קו הסיום, אנחנו נעשה הכול בכדי שכל מי שעומד על קו 
הזינוק יחצה את קו הסיום בהצלחה! 

חשוב! השלמת הליך ההרשמה בכפר התחרות
- על כל מי שמגיע לכפר התחרות לעבור בעמדת ההרשמה, לקבל צ'יפ )עם פיקדון של 100 ₪(, 

  להשלים את הליך הרישוי ולקבל הפתעות נוספות. 
- חברי איגוד- על חברי איגוד להצטייד בצ'יפ שלהם.

- מומלץ!!! למעוניינים להשלים הליך זה ערב טרום הזינוק ניתן לעשות כן בין השעות 16:00-19:00     ) לא רק ללנים בכפר(.
-לבאים בבוקר יום ה', עמדת הרישום תיפתח ב05:00.

-השנה הליך ההרשמה בכפר התחרות מורכב מעט יותר, נא להגיע בעת פתיחת ההרשמה.

נקודות נוספות שיידונו:
חנייה

אפשרות הרשמה ערב קודם
בוקר התחרות
קבלת חדרים
לינה במאהל

עדכונים אחרונים
צמידי משתתף ותגי צוואר

הפנינג משפחות
תדריך סטייג' ראשון )מצורף כקובץ נפרד(.

חנייה
חשוב!! אנו עושים מאמצים גדולים לייצר אירוע מהוקצע, יש לחנות רק במקומות המיועדים ולהישמע 

להנחיות הסדרנים, נתיבי הזינוק והתפעול חשובים להתנהלות זורמת של התחרות, נא לא לאלתר חניות.
רכבים שיחנו לא בחנייה או לפני הנחיית הסדרנים יחסמו את המסלול ואו את נתיבי תפעול!

סיום הליך ההרשמה ביום רביעי 28/9 )ערב קודם(
שעות ההרשמה 16:00-19:00 בלבד.

חבילת לינה טרום תחרות
שעת צ'יק אין עבור הרוכשים חבילת לינה טרום תחרות היא בין 16:00 ל21:00. 
לשים לב, בכדי לקבל חדר בקבלה של המלון יש לעבור ראשית בעמדת ההרשמה.

בוקר התחרות:
בבוקר התחרות החל מהשעה 05:00 צוות ההרשמה יהיה ערוך לקלוט 

את ראשוני הנרשמים.
כאמור עליכם להגיע לעמדת ההרשמה, לחתום, לקבל צ'יפ )פיקדון של 

100 ₪(, לאסוף הפתעות נוספות ולהתכונן.
חתימה ומעבר בעמדת ההרשמה בבוקר התחרות חובה )גם למי שאסף 

את ערכת התחרות בתחנות החלוקה(.
צ'ק אין לחדרים ביום חמישי יתבצע רק בתום הסטייג' בקבלת 

המלון.

שדרת הזינוק תפתח לנוחיותכם החל מהשעה 05:30

צמיד משתתף ותג צוואר:
בכל ערכה יש צמיד משתתף ותג צוואר עליהם מספר משתתף, את 

הצמיד יש לענוד החל מהיום הראשון ועד תום התחרות. 
רק הצמיד בליווי תג צוואר יאפשר שימוש במתקני התחרות, חדר 

האוכל, הטענת טלפונים ומחשבי דרך במתחם TREK בכפר התחרות.

הפנינג משפחות ביום שבת ב 1/10
כבר במהלך היומיים הראשונים של התחרות כפר התחרות מתוכנן באופן שייתן לכם ולמלווים את החוויה הנעימה ביותר. 

בנוסף צירפנו השנה מדריך צופים מודפס לערכות המשתתף בכדי שמשפחותיכם תוכלנה ללוות אתכם בחוויה.
מזנון לארוחת צהריים, בית קפה חי ותוסס, פינת רביצה, ולא מעט מרחב פתוח לטובת המלווים הצעירים שהעידוד לא כילה את כל מאגרי 

האנרגיה שלהם.

ביום השלישי, לקראת השלמת האתגר וקבלת חולצות ומדליות הFinisher כפר התחרות ילבש חג!
בנוסף למה שכבר קיים יתווספו:

עמדת קעקועים, איפור ולק
מתנפחים ועוד...

סיכום ריידר אינפו זה הוא בעצם רק ההתחלה! 
ברשותכם אנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו להודות ולהוקיר שוב מקרב הלב את כל השותפים 

לדרך, ללא שותפויות אילו לא היה קם פה אירוע בינלאומי ברמה שאנו חותרים ושואפים ליצור, את 
החיבור לשותפים תוכלו לחוש בכל צעד ושעל במסלול ובכפר התחרות, בתחנות הרענון בתמיכה 

הטכנית ועוד, אך לב ועיקר תרומתם היא ביצירת האפשרות לכזה אירוע בארץ ישראל. 
בראש אילו עומדים שני מותגים שמוזכרים גם בשם התחרות  

.Playtika Epic Israel powered by Trek
שאר השותפים באים לידי ביטוי בלוגואים בפרסומים השונים אך כאמור הם באים לידי ביטוי בכל צעד 

ושעל לאורך האירוע.

PLaytika, TREK, רודי פרוג'קט, פאנקייר, רומח, Daa יבואנית שימנו, GU, משרד התרבות והספורט, משרד התיירות, קק"ל, סובארו, 
ARCTICAT, רומח, We:Ride , נביעות, גראביטי צ'יק, Jem’s, הפועל, איגוד האופניים, מועצה אזורית גליל עליון ומבואות חרמון, מלון גליליון. 

תודה לצוות האדיר, תודה מיוחדת למתנדבים המדהימים והיקרים 
לניב פלס, לחברי מועדון CCC שליוו ותרמו ללא לאות ותמיד נותנים כתף וכוח,

לחברים לדרך ולכל משפחת צחור.

אנו מאחלים לכולכם ולכולנו שתצלחו את Playtika epic Israel powered by Trek לזכר גיורא צחור על הצד הטוב ביותר, תרכבו בבטחה 
חזק ובהנאה, נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין הן עד מועד התחרות והן החל מרגע הזינוק.

P

הלנים במאהל: 
זוג שמסיים יבחר לו צמד אוהלים, "ירים דגל" ויתפנה למלאכת 

ההתאוששות )לכל זוג רוכבים שני אוהלים(. 
"להרים דגל"- סימן ברור שמראה שהאוהל תפוס, לדוגמא תיק/

ציוד/נעליים במבואת האהל, קסדה תלויה לייבוש, כפפה וכדומה.
שיטת בחירת האוהלים היא על בסיס מקום פנוי ולפי סדר הגעת 

הרוכבים, אין הבדלי רמות או אזורי נדל"ן עדיפים, כך שכולם יוכלו 
ליהנות מכל השירותים המוצעים באופן שווה.

בכל אוהל יחכה מזרון יחיד בגודל 90 ס"מ על 190 ס"מ, 
המלצתנו היא להצטייד במצעים )סדין יחיד, ציפה לשמיכת יחיד 

ושמיכת קיץ מתאימה ל כ 18-15  מעלות + כרית(, או שק שינה. 
בנוסף באטמים ופנס ראש!

מדבקת גרף
לנוחיותכם לכל סטייג' מדבקה אותה אמורים להדביק על ה- 

Toptube סמוך לסטם בה מרחקי תחנות הרענון וגרף הגובה 
)JEMS המדבקה משמשת שובר לבירה בתום כל סטייג' במתחם(

 TREK מדבקות סטייג' 2 ו3 יחולקו בכפר התחרות במתחם

אופן הנחת הצ'יפ

PLAYTIKA EPIC ISRAEL חגיגת הפינישרים הגיבורים של

אירוע הסיום !! כולם מוזמנים ! בואו לחגיגה !

תודה לכם


