
 

 

 

 
 

 משתתפים יקרים,

 קשוח ומלוכלך! . מירוץ שטח אמיתיIron Beast 2017 ברוכים הבאים למרוץ

   .Iron Beast למרוץ שלישיתנצא בפעם ה 06.05.17 -ביום שבת ה

הינו מרוץ ייחודי אשר מעניק חוויה שלא נראתה כמותה  Iron Beast מרוץ

 ק"מ 5.5 יעים במיוחדמאתגרים ומפתהכוללים מכשולים  מקצים 2במרוץ בישראל. 

 מכשולים. 24ק"מ עם  11-מכושלים ו 12עם 

 
 ז״לו

 פתיחת שערים  14:00

  Iron Beast משתתפי רישום 14:00-16:00

 שמירת חפצים  14:00-20:00

  טספורשטח וציוד  את שוק הפליאו הכולל מטורף אקספו 14:00-20:00

  15:00משתתפי מקצה  זינוק 15:00

 16:00מקצה זינוק משתתפי  16:00

 ונערי "אסא אותי לוחם" 17:00זינוק משתתפי מקצה  17:00

 סגירת מסלול 19:30

 מסיבה 20:00

 

 איסור העברת הרשמה
 חל איסור על העברת הרשמה אישית למשתתף/ת שאינו רשום/ה.

 

 שמירת חפצים 

-14:00בין השעות עמדת שמירת חפצים תמוקם בסמוך לעמדת חלוקת הערכות 
 מירת החפצים איננה בתוספת תשלום. עמדת ש. 20:00

 
 מידע כללי

שטח )לא קרוספיט!!(, ביגוד \אנו ממליצים להגיע עם נעלי ריצה -לבוש .1
ריצה, וביגוד להחלפה. לא לשכוח שהריצה בשטח וכוללת מכשולים, הביאו 

 .בגדים שיהיה לכם נוח איתם. מומלץ לבוא עם כובע וקרם הגנה

גיע עם תעודה מזהה, שם יתבצע זיהוי לעמדת רישום יש לה -עמדת רישום .2
 מהיר ומתן צ'יפ אישי אותו לא ניתן להעביר.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ובנוסף  Ice Powerג'ל קירור של , הערכה כוללת חולצה -משתתףערכת  .3
 . הערכה תינתן בסוף המירוץ.ברושור המקנה קופוני הנחה למגוון חנויות

בהם תקבלו כוסות ו 8-ו 5.5, 2.5 בק״מענון יתחנות ר 3 -ענוןיתחנות ר .4
 שתייה.

יקבל פחית בירה מטעם  18בסוף המירוץ כל משתתף מעל גיל  -סיום המירוץ .5
CARLSBERG קלה.יקבלו פחית שתיה  18. משתתפים מתחת לגיל 

 PROריקושט, במתחם תפגשו את שוק הפליאו,  - EXPOמתחם  .6
RUNNER, SALSPORT ,OVERLAND ,JOHN DEERE ,RASTE,      

  .EMIKE BIK ו
 בנוסף, בשטח הכינוס יהיה מסלול מכשולים לילדים הכולל בוץ. 

 . אין להגיע עם נשק למתחם
סכנת התלקחות של השדות )אסור  והכינוס העישון בכל אזור המירוץ

 החלקאיים(.
 

  מזג אויר
הצפי הינו שיהיה מעלות.  23ל 14ביום שבת יהיה בהיר, הטמפ' הצפויות ינועו בין 

נא לדאוג לשתייה מרובה לפני היציאה לריצה,  . אך עדיין,ץביום המירו נעים
 במהלכה ובסיומה. מרבית המסלול הינו מוצל.

 
 חוקים 

. לאורך כל המסלול יהיה ובמעבר בשטח הסטרילי ההזנקה למירוץ מותנית בתדריך
  שילוט לפי מסלול ארוך וקצר. אין לשנות מסלול במהלך הריצה.

במידה והגעת למכשול שאינך יכול לעבור יהיה עלייך לבצע את ה"עונש" של אותו 
 מכשול, רק לאחר ביצועו תוכל להמשיך בריצה.

 בסיום הריצה יש לעבור דרך המשפך סיום.
 

 דרכי הגעה וחניה 
עד מחלף אשדוד, בו יורדים  4נסיעה על כביש -)לבאים מתל אביב( הגעה מצפון

, לאחר כקילומטר פונים ימינה לכיוון מחלף 7לכיוון כביש ימינה ונוסעים מזרחה 
בית רבן. בכיכר הראשונה יוצאים ביציאה השלישית ובכיכר השנייה יוצאים 

  ביציאה השנייה.
, בו נוסעים 7ליציאה לכביש עד  6נסיעה על כביש -)לבאים מבאר שבע( מדרוםהגעה 

בכיכר יוצאים ביציאה ק"מ עד למחלף בית רבן בו פונים ימינה.  11-מערבה כ
 הראשונה.

 לאחר היציאה מהכיכר יהיו מכווני נסיעה ושילוט עד ההגעה לחניה.
 WAZE- IRON BEAST 2017ב הנקוד

 
  חניה

  הזינוק.מטר משטח 200 כ החניה הינה בחינם בשדה במושב במרחק של
 רכב זר יגרר!  שימו לב !!! אין להיכנס למושב ולחנות בתוך המושב!

י המירוץ אחראים לרכב או לתכולתו. ניתן לאכסן ציוד בעמדת שמירת אין מארגנ
 חפצים.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 Iron Beast  תמסיב
 מסיבה שתמשיך להזרים לכם אנדרופינים לגוף.

 
 הנחיות רפואיות

הלן מספר הנחיות בריאות לרצים מתוך ''אמות מידה לקיום אירועי ספורט לריצות 
 (.2013ארוכות" )משרד הבריאות, 

יומיים קודם למרוץ, בכדי להגיע למרוץ -הכנה בנושא השתייה צריכה להתחיל יוםה
 רווים.

  
 ההנחיות הכלליות :

להגביר אכילת פחמימות מסוג פסטה, או אורז או  שעות לפני המרוץ 48 .1
 כל זאת גורם –אדמה או בננות -תפוחי 

 .מים( גרם 2.7גרם גליקוגן אוגר איתו  1להגברה של אגירת הנוזלים בגוף ) .2

להמליח את האוכל מעט יותר מהרגיל, עוד גורם להגברה של אגירת הנוזלים  .3
 .המלחים )מלחים, שנפלטים עם הזיעה במשך הריצה( בגוף יחד עם

לא להגזים בשתיית קפה ומשקאות אלכוהוליים שמגבירים הפרשת נוזלים  .4
 .מהגוף

בקבוק לקחת לאזור הזינוק . סמ"ק מים שעתיים לפני הזינוק 500לשתות  .5
 .מים חצי ליטר נוסף ולשתות בלגימות קטנות עד רגע הזינוק

יש לשתות מים בכל תחנה. בתנאי חום, יש גם לשפוך מים על , בזמן הריצה .6
 לאורך המסלול.  הראש ועל הגוף ולהצטנן במתזי מים

הנכם נדרשים להיוועץ עם  –במידה ולא חשתם בטוב בימים שטרם המרוץ  .7
שלילית ופגיעה גופנית. ונדרשים לדווח על כך  מחוויה עלהימנרופא כדי 

 לצוות המרוץ .

אליהם ניתן לפנות  אנשי צוות ההפקה וצוותי רפואה,לאורך המסלול פזורים  .8
  .במקרה הצורך

  יש לשתות מים בהתאם לצורך. ,אחרי הריצה .9
 
 


