
מסלולים -2019 מגדל אפיק ישראל
מהדורת אבירי הגליל

אנו שמחים ומתרגשים להכריז שהמסלולים במהדורת 2019 הם המסלולים הכי טובים עד כה מכל מהדורות האפיק!
השנה אפשר לומר שהוגשמו כל המאוויים והחלומות במלאכת הרכבת המסלול ושולבו בארבעת ימי התחרות.

לאחר שלב לימוד האזור ושטח הסטייג'ים המיועדים למגדל אפיק ישראל, התגלו לנו מונומנטים מרהיבים, אתרים היסטוריים, 
מבצרים וחומות עתיקות, וכל זה שזור במסלולים ושבילים מהממים ביופיים, סינגלים בנויים בגאונות, נופים עוצרי נשימה, קווי 

חוף מהפנטים ואתרים חד פעמיים בארצנו, שהותירו את צוות מתכנני המסלול בהלם.
לאחר ההתפכחות מההלם, מה שנשאר זו ההשראה והפנטזיה לשלב את כל הטוב הזה במסלולים, לעשות זאת באופן כזה 

שיענג ושישתלב למסלול מאתגר, מגוון, מהמם ביופיו, שישאיר חותם אצל כל מי שירכב בו.
בתום חודשים רבים של תכנון, אנו גאים לספר שהמלאכה הושלמה וכל שמורת טבע, סינגל, קו חוף, נקרה ואתר שפיללנו 

שיכנס, כמו במטה קסם, בהרמוניה קוסמית, סוג של "טטריס מסלולים" של היקום, אט אט מצאו את דרכם פנימה כל 
היהלומים האלה, עטופים באריזה מהודרת של חבל ארץ, שהותיר אותנו מאוהבים ובקוצר רוח וציפייה שתפגשו ותרכבו אותם.

פרולוג
השערות סומרות, השנה לראשונה במגדל אפיק ישראל יוזנקו הרוכבים לפרולוג היסטורי תרתי משמע. 

הן בשל קיומו לראשונה, אך בעיקר בשל רכיבה בקרביים של העיר העתיקה עכו, באתרים בני מעל 300 שנה, לצד תותחים 
שעומדים על תילם עוד מאז צר נפוליאון על עכו. 

זינוק בכפר התחרות ייקח את הרוכבים דרום מזרחה, במסלול מישורי בין פרדסים, עד לכניסה לעיר עכו, משם לאחר שירכבו 
לאורך הטיילת יטפסו על אחד האתרים שנשמרו בשלמותם בטיפוס קצר אך תלול, יתכן וטיפוס זה יאלץ חלק מהרוכבים 

לעבור לרגע קצר להליכה.
לאחר רכיבה אורבנית קצרה נוספת, יפגשו הרוכבים שוב את חופו של הים התיכון ויצפינו לאורכו עד שישובו חזרה לכפר 

התחרות במועצה אזורית מטה אשר.
מסלול הפרולוג עתיד להיות מהיר, ולהעביר את הרוכבים חוויית רכיבה יוצאת דופן שתחקק ותלווה אותם שנים רבות.  
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PROLOGUE

סטייג' 3
הקינוח! הדובדבן שבקצפת! אחרון אחרון חביב! שמרנו את הטוב לסוף! כל הקלישאות נכונות לסטייג' האחרון.

על משקל הqueen stage  זהו סטייג' הנסיכה.
קצת כמו בן זקונים, מעט פרוע וחסר גבולות, מפתיע, מעט מפונק וחצוף, עיניים בורקות פיקח ממלא את הלב בנחת, אושר 

ושמחה.
זינוק מישורי צפונה בין מטעי אבוקדו ובננות ייקח את הדבוקה לרצועת החוף הכי יפה שיש, משם בטיפוס קצרצר לתצפית 

מרהיבה על הים התיכון.
פרידה משמחת מהאספלט לרצף שבילי שטח טהור וכניסה לרצף סינגלים אדיר ומפנק בנוי בגאונות שקטעי שיפוע קצרים 

בעלייה יבחנו את ההתאוששות של הרוכבים משלושת ימי האפיק הראשונים. וקטעי רכבת הרים בירידה יפצו על כל שריר דואב, 
כל אלו יהיו המנה העיקרית של הסטייג' האחרון של מגדל אפיק ישראל מהדורת אבירי הגליל.

מרגש, היסטורי והיסטרי, השערות סומרות.
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STAGE 3

סטייג' 2
מישהו אמר רכיבת אופני הרים?!

  objects in the mirror&epics are harder than they appear ,אל תתנו לעובדות לבלבל אתכם
זינוק מישורי דרומה לאורך אמת המים המהממת יכווין את הרוכבים בדרכים חקלאיות פתוחות, בשיפועים השואפים לאפס 

ובמקרה הגרוע מישור שקרן למשך כ25 ק"מ, וודאו שאתם עולים על הרכבת הנכונה ושרכשתם כרטיס.
חציית כביש ומשם לדרך נוף כורכרית אשר תיקח את הרוכבים לבירת התחרויות בצפון ולסינגל בנוי ומתגמל למשך כ14 ק"מ, אך 

את הכרטיס ללונה פארק של הטבע יש ראשית לרכוש בעלייה לשיא הגובה.
ואז, סינגל מענג, זורם ומחייה שיעלה חיוך על שפתיו של כל רוכב וייתן כוחות לכל העתיד לבוא . 

מספר קילומטרים נוספים בעיקר בירידה על שבילים ששיקול דעת ושימוש תכוף בבלמים חייב להיות מנת חלקו של הרוכב, 
בקטע שבגידוליו יכול לספר על קצה המזלג חלק מההיסטוריה החדשה של חבל הארץ הזה. 

עצי אורן נטועים המשולבים עם כרמים ביתיים רומנטיים וחקלאות מודרנית שמתערבבת בעצי זית רבי רושם שאי אפשר 
להישאר אדיש לנוכחותם בני 200 שנה ויותר ששורשיהם עמוק בתוך האדמה.

משם לאחר טיפוס קשה וקשוח של כ2 ק"מ שחלקו אינו רכיב נעשה אתנחתא נוספת ביער מחטני קלאסי קק"לי וקטעי סינגל 
בנוי בעלייה ובירידה למשך כ7 ק"מ נוספים.

ומשם בשילובי "הילוכים חזיריים", לאחר חצייה תחתית, בטיסה בגובה נמוך בשבילי אקספרס חזרה לכפר התחרות ולסוף היום 
השלישי של מהדורת אבירי הגליל.
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STAGE 2

סטייג' 1
ה- queen stage  של מהדורת אבירי הגליל

סטייג' שהמילה יופי תהיה מוטיב חוזר בו, ועדיין תחטא לכמה הוא באמת יפיפה, נשימתנו נעתקה כמה וכמה פעמים מהוד 
הטבע ומעוצמתו..

הסטייג' הראשון הוא כנראה הקשוח בין חבריו השנה וגם אולי היפה שבהם. 
הוא סטייג' מלך ומלכה גם יחד!

זינוק מתגלגל של 3 ק"מ ייקח את הרוכבים לכיוון נחל געתון, דרך מספר מטעי בננות אופייניים לאזור, ומשם יוביל אותם 
 rolling hills לאזור בו בפעם הראשונה יפגשו את שבילי הגליל הקלאסיים, רצף לא ארוך, )כ4ק"מ( אך מורגש של שבילי

בהם שזורות אבנים בגודל בינוני על אדמה חומה, קטע בו בעלי אופני השיכוך המלא יודו למהנדסים והרוכבים שאינם בחוד 
ייהנו "מסינגל" בתוך שביל שראשוני הרוכבים טאטאו עבורם.

בתום מקטע מעיר ומנער זה )בק"מ 22( יכנסו הרוכבים לסינגל מפורסם באזור שייקח אותם לאחד משבילי הנוף היפים 
בארצנו ולאורך נוף מהמם ביופיו.

יופי זה כמובן לא יגיע ללא "מחיר", שביל זה ימשיך ויצבור גובה עד הנקודה הגבוהה ביותר של היום באזור הק"מ ה40.
משם לאחר קטע קישור קצר על אספלט יכווינו החיצים את הרוכבים לשביל מיוער ומתפתל, חלקו צובר וחלקו מאבד גובה. 
רובו חבוי בצמחייה עבותה שמפעם לפעם יפתח בה חלון וכמו תמונה או גלויה יתגלו לעיני הרוכבים רצף גבעות בשלל צבעי 

ירוק עד מיוחדים, שילוב אלונים וחורש ארץ ישראלי וברקע במרחק הים התיכון, הכינו את הממחטות.
שיא נוסף של היום יתרגש על הרוכבים בק"מ 65 בו יחלו את דרכם חזרה לכיוון כפר התחרות דרך אחת משמורות הטבע 

היפות שבגליל המערבי, משם דרך ביקור נוסף בסינגל ישימו פעמיהם חזרה אל כפר התחרות ואל חיק קהל המעודדים וכוס 
בירת ג'יימס צוננת מהמוצדקות שישתו.
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STAGE 1

2019 ROUTES

לזכר גיורא צחור

22 km100 m2 h

95.7 km1650 m9.5 h

92.5 km1410 m9 h

72.6 km870 m6.5 h

בהצלחה לכולנו, אימונים בטוחים ואפקטיביים
לרשותכם צוות מגדל אפיק ישראל
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