
◆ ריצה תחרותית מקצועית 4 ק”מ + 10 ק”מ
◆ מירוץ ילדים 1.5 ק”מ

◆ ריצה משפחתית עממית + כיתתית

נהלי הרשמה למירוצים עממיים:
מירוץ עממי, כיתתי ומשפחות: 10 ש”ח )ביום המירוץ עלות של 20 ש”ח(
מירוץ ילדים תחרותי 1.5 ק”מ: 20 ש”ח )ביום המירוץ עלות של 25 ש”ח(

הרשמה מוקדמת לעממי, משפחתי, כיתתי ומירוצי ילדים באולם הספורט קומה ב’ 
אצל מרסלו, בימים א’-ה’ בין השעות 18:30-20:00,

או במרכז הקהילתי 09-8781090
ההרשמה ביום המירוץ עד חצי שעה לפני ההזנקה.

ההרשמה מקנה למירוץ עממי חולצת טריקו, ביטוח, תעודת השתתפות 
.FREE RIDE“ והשתתפות בהגרלת אופניים בחסות: חנות

ההרשמה למירוץ ילדים 1.5 ק”מ תחרותי כנ”ל + צ’יפ מדידה.

נהלי הרשמה למרוצים תחרותיים:
מיקצים למרחק 4 ו 10 ק”מ: 70 ש”ח בהרשמה מוקדמת )ביום המירוץ 100 ש”ח( 

www.realtiming.co.il :הרשמה באתר
ההרשמה מקנה חולצת ריצה מבד מנדף, שבב מדידה חברת “רילטיימינג”, מספר 

חזה, ביטוח ותעודת השתתפות.
.”FREE RIDE“ כמו כן זכות להשתתף בהגרלות אופניים תרומת החנות

נהלים ופרסים:
במירוץ המקצועי שלושת המקומות הראשונים, בכל קטגוריה, יקבלו גביע.

במירוץ הילדים, שלושת המקומות הראשונים יקבלו גביע.
פרסים מתנת

הרשמה למרוץ העממי הכיתתי והמשפחתי בלבד!
אצל מרסלו באולם ספורט קומה ב’ 054-5251315

הכיתה שכמות המשתתפים שלה תהיה
הגדולה ביותר תזכה בגביע!
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קטגוריה ל- 10 ק”מקטגוריה ל- 4 ק”מקטגוריה ל- 1.5 ק”מ

הארוע בחסות:
ד”ר קצפ מרפאות שיניים, רח’ בארי 5:      09-8780225
כיוונים מכון לפסיכודרמה: 054-6812367, 03-6812368

           הגרלות אופניים למבוגרים בחסות:
• חנות “FREE RIDE” אזה”ת תנובות טל: 09-8659005

• ג”ל ואבקה איזוטוני לרצים און טרגט בע”מ 09-9524135

• פרסים יקרי ערך בחסות 

משרד התרבות והספורט
מינהל התרבות



ועדת הספורט היישובית והמרכז הקהילתי מזמינים אתכם להפנינג
עממי וססגוני.

מירוץ בת חפר מתקיים זו השנה ה-16.
המירוץ הינו תחרותי עממי ומיועד לכל המשפחה.

המירוץ עובר במסלול נוח בתוך הישוב, השנה יהיו מגוון מיקצים:
תחרותי, עממי, משפחות ותחרות כיתתית לתלמידי ביה”ס “שדות”.

אודות המירוץ

* החולצה ושבב מדידה ינתנו לרצים במירוץ התחרותי - 10+4 ק”מ
* ילדים במרוץ התחרותי 1.5 ק”מ ינתן שבב מדידה.  

* הרשמה למקצועי יסגר ב7:30 )על בסיס מקום פנוי(
* הרשמה למרוץ הילדים תחרותי יסגר ב9:00

 7:15     התכנסות וקבלת מספר חזה 
 8:00     הזנקת מירוץ מבוגרים תחרותי 10 ק”מ

 8:10     הזנקת מירוץ מבוגרים תחרותי 4 ק”מ
 9:30     הזנקת מירוץ ילדים תחרותי 1.5 ק”מ

             הזנקה לגילאי 14-15
             הזנקה לגילאי 11-13
 9:50     הזנקה לגילאי 8-10

 10:00     הזנקה למירוץ המשפחות + כיתתי
             )משפחה: לפחות 3 כשאחד עד גיל 10(

10:15    הזנקה לגילאי 2-7 במגרש הכדורגל
10:40    טקס חלוקת פרסים

לוח זמנים

מירוץ בת חפר התשיעי לזכרו של תומר נוה,
שנהרג בתאונת דרכים ב- 12 ביוני 2005 בטרם מלאו לו 18 שנים.

תומר, שהיה ספורטאי ואתלט ונטל חלק במירוצי בת חפר הראשונים,
לבטח היה גאה על כך שזו הדרך שהיישוב בו גדל ושאותו אהב

מנציח את זכרו.
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