
 
 

 

 

 Hot Epic Israel 2015של  השניסיכום היום  ורוכבים קשוחים,  סינגלים חלקלקיםעליות קשות, 

וות אפריקאים. צ-פנה עבור הצוותים הדרוםהיווה נקודת מ Hot epic Israel 2015הסטייג' השני של 

כבר  משמעותיבמקטע העליות השני ופתחו פער  ההובלהנטלו את , Nico Bell -ו  Erik Kleinhans,םהגברי

פיגרה  UWE שלומי חיימי ובן זוגושכללה את שני הזוגות הגרמנים, ואת דבוקת החוד . דינג זון הראשוןבפי

שני דקות על  17של מדהים  עד לסיום המוחץ ביתרוןהדרום אפריקאים  א הרפומשם לדקות.  8-אחריהם בכ

 הכללי. , ניצחון שהביא אותם אל המקום הראשוןם שהגיעו אחריהםהגרמניים צוותה

המקום  ותפסו את הגיע הצוות הישראלי הראשון גיא שגיב ורועי גולדשטייןדקות מהמובילים  32של  בפער

 .הרביעי

הראו נחישות ש אפריקהמדרום  Cherie Vale  -ו Mariske Strauss ראשונות מקצה הנשים סיימו את 

השתיים מול מובילי המסטרס והמקצה המעורב. מכובד  זמןלויכולות טכניות לא מבוטלות אשר הביאו אותן 

מקום הראשון את להן שהעניק יתרון  ,ההולנדיותעל יריבותיהן  כשלוש דקותשל  ובפערחיוך גדול סיימו ב

   הכללי בקטגוריה.

אשר הקטגוריה מאשתקד, המנצחים הכללים של  מאור וגלי רונן,-ור זךליא היו אלהשוב  ,המסטרסבקטגוריית 

 .באופן משכנעהכללי בקטגוריה הראשון  מיקומםביססו את 

הסטייג'  זהו, טיפוס טרמ 2350 עםמ "ק 107לילה סוער, קיבלו הרוכבים מסלול תובעני במיוחד שכלל  לאחר

קיבוץ דליה לאורך מכפר הרוכבים ב. הרוכבים יצאו יזע ודמעות ,בוץ הרבה עמד לכלולהקשה בתחרות והוא 

ממנה  .מבוצבצת הראשונה אל דרך נוף כרמלה ההעלייחיכתה להם כאן, אליקיםהכביש הנינוח המוביל לצומת 

 ,חיכו להם מספר ירידות תלולות וחלקות במיוחדבחלק המסלול הזה לכרמל. ומשם עלו שוב  םליוקנעירדו 

אפריקאי את ההזדמנות לברוח קדימה. מאזור צומת דמון -עליות אימתניות שנתנו לצוות הדרום ואיתן מספר

טרק -לבית אורן שם חיכה להם הצוות המקצועי של סינגל בסינגלים מאתגרים עדאת הרוכבים המסלול הוביל 

, ירדו מזדמניםם מכאן תחת ממטרילרוכבים הרבים שהגיעו עם צמיגים ומעבירי הילוכים מכוסים בבוץ.  שסייע

גלשו לכיוון כרם  , מפסגתוטיפוס כואב אל פסגת הר שוקף הרוכבים בקטע הליכה חלקלק לכיוון האגם, לקראת

 עד לנקודת הסיום.ומתישה  ומשם בטיסה נמוכה מהר"ל 

ו   Sönke Wegner אחריהם מדרא"פ, Nico Bell -ו  Erik Kleinhansבקטגוריית הגברים, ניצחו כאמור

Benjamin Joerges  ובמקום השלישי  ,הגרמנים Daniel Gathof   וFrank Demut  .גם הם מגרמניה 

  ו  Anne Terpstraאחריהן הגיעו  מדרום אפריקה Cherie Vale  -ו Mariske Straussניצחו  נשים,ב

Karen Brouwer  ובמקום השלישי  ,מהולנדMuller  Majlen Luisa  פז -מורן טליחד עם הגרמניה

 הישראלית.

אליוט  אחריהם, וליאור זך מאורגלי רונן סיימו ראשונים נשמרו תוצאות היום הראשון,  בקטגוריית המסטרס

 גיא באומל ודן זיגמונד.שוב , כאשר את השלישיה סוגרים כוכבישרמן ושביט 

בני אחריהם  הנצחון,גרפו את התוצאות זהות ליום הראשון, עומר שפירא ואיתמר דשא שוב בזוגות המעורבים 

 ואהוד אמיתי.ישית המובילים סגרו טל אלון מאוסטריה ואת של Boettgerזוג ה

בהפרש של ריהם אח ,בפסגהמיקומם  ששמרו עלניצחו אורן אוזרד ועמוס גרי  ,גרנד מאסטרסקטגוריית האת 

 יוסי פוקר וניר פינקלשטיין. ואברהם זמיר ובמקום השלישי רז וייסברודא ,דקות 20כ 



 
“HOT מהווה מפעל הנצחה לגיורא צחור, מפקד ובכיר במוסד, שנהרג בתאונת דרכים באחד ” אפיק ישראל

מאימוני הבוקר, בעת שרכב על אופניו. עמידה באתגרים מיוחדים, מקצועיות, אהבת ישראל והטבע היו אבני 

אביו בלא מעט באתגרים  דרך שסללו את נתיב חייו. גל צחור, בנו של גיורא ויזם ומנהל התחרות, בילה עם

 דומים בחו"ל, והשניים תמיד תכננו להביא אירועים דומים לארץ.

, סובארו, קק"ל ,איגוד TREKמערכות תקשורת,  HOTלחזון התחרות התגייסו נותני חסות רבים, וביניהם: ה

 FUNKIER, Rudy, מריו סנטר, רומח, DAA Sport Marketing, Shimano, HIGE5האופניים בישראל, 

Project.קיבוץ דליה וזהר בדשא , 

 

 צילומים:

 אלמוג חליליתומר פדר, רונן טופלברג, אלון רון, ליאור דיין, 

 www.runnerscanner.com  מערכת רנר סקנר 



 

 

 


