
 PLAYTIKA EPIC ISRAEL POWERED BY TREK
מזמינים אתכם ללוות את התחרות ב״יציע״ הכי קרוב שיש
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משפחות רוכבים יקרות, חברי האזור, 
אוהבי טבע, ספורט, קק"ל ו-

מזמינים אתכם ללוות את התחרות 
מקרוב.

PLAYTIKA EPIC ISRAEL POWERED BY TREK

בואו לראות את אהוביכם, לעודד ולתמוך מקרוב, להפוך חלק ולהתרגש עם המתחרים!
בשיתוף קק"ל הוא ליצור תרבות פנאי חווייתית הקשורה בספורט האופניים ואהבת הטבע, ליווי התחרות החל מהדקות שלפני   PLAYTIKA EPIC ISRAEL אחד ממטרות הפקת
הזינוק, דרך דילוג אל נקודות תצפית שנפרט בהמשך, לאורכו של המסלול, וכלה בסיום המותח של כל סטייג' בכפר התחרות.  מובטחת חוויה שתשתף אתכם ותהפוך אתכם לחלק 

מהתחרות המרגשת, זאת תוך טיול בנקודות יפות לאורכו של המסלול.

בהמשך נפרט נקודות תצפית עם הסברים לאורך מסלול התחרות קק"ל מטפלת ביותר ממיליון וחצי דונמים של שטחי יערות נטועים וחורש טבעי ומתחזקת אותם לרווחת תושבי 
מדינת ישראל. חלק חשוב מפעילותה של קק"ל הוא פיתוח תשתיות באותם שטחים ירוקים והנגשתם לכל תושבי הארץ ולתיירים מתוך הבנה כי יערות קק"ל הם נכס שכל אחד ראוי 
ליהנות ממנו. כחלק מפעילותה למען אלו המבלים ביערותיה משקיעה קק"ל משאבים רבים גם ברוכבי האופניים. לפני כ-15 שנים החלה בפרויקט רחב היקף שתכליתו הקמה ובנייה 
של מסלולי רכיבה ביערות שבאחריותה. עד היום הוכשרו יותר מ-1,400 קילומטרים של שבילים מדן ועד אילת המותאמים לרוכבים ברמות רכיבה שונות, פרי תכנון ובנייה של טובי 
המומחים על פי אמות המידה המחמירות בעולם. קק"ל, הרואה ברוכבי האופניים שותפים מלאים לשמירה על נכסי הטבע, החי והצומח, ממשיכה במרץ לתכנן 
ולהכשיר מסלולים נוספים ומאמינה כי אפשר ליהנות מרכיבה בטוחה ומהנה בשטחי היערות מבלי לפגוע בהם. את כל המידע על כל מסלולי הרכיבה ניתן למצוא 
באתר האינטרנט מסלולי אופניים – בשטח עם קק"ל יחד עם כתבות תוכן מקוריות, מילון מונחים ועוד. כל התכנים הללו זמינים גם באפליקציות המובייל שלנו 

הזמינות לאיפון ואנדרואיד.  אנו מאחלים לכל הרוכבים במסלולי האופניים שלנו במסגרת התחרות וביום יום רכיבה מהנה ובטוחה.

קק"ל משקיעה משאבים עצומים בשנים האחרונות בקידום ותמיכה בתשתיות לרכיבת אופניים ובבניית מסלולים ייעודיים והפיכת יערות קק"ל לגן עדן לחובבי רכיבת ההרים, 
נקודות התצפית והפיקניק משלבות את כל הנ"ל, את חניוני קק"ל, את המסלולים הייעודיים שנבנו לטובת רוכבי ההרים ואת הטבע הישראלי במיטבו. בפה מלא אנו מזמינים 

אתכם לארוז סלסלות פיקניק, זמבורות, רעשנים ופונפונים ולבוא ללוות את PLAYTIKA EPIC ISRAEL ה"הטור דא פראנס של ישראל"!!!

קישור ל"מסלולי אופניים - בשטח עם קק"ל:
) WWW.EYAROK.ORG.IL/BIKE (

להנאתכם נקיים הפנינג משפחתי מהנה ביום שבת 16/9 בין השעות 09:00-13:00 ברחבת המלון, ג'אגלינג, מתנפחים, תחנות יצירה וכמובן קבלת פנים חמה למסיימי האתגר וחלוקת 
מדליות פינישר למסיימים. ב 11:30 יתקיים טקס חלוקת מדליות למנצחים.

נקודות התצפית:
להלן נקודות התצפית כולל זמנים משוערים בהם יחלפו הרוכבים לפי מהירות ממוצעת. זמני המעבר בכל נקודת תצפית מוכוונים על בסיס מהירות רכיבה ממוצעת. השנה תחנות 

הרענון הן מירב נקודות התצפית, בנוקודות אילו תפגשו את צוות המתנדבים שלנו, מוסיקה ויחד עימכם התחנה תהפוך לרוויית אנרגיה ותענוג!

 14.9 

הסבר על נקודת תצפית 2 – מפגש כביש דרך נוף יער בירייה סינגל יער בירייה 07:55-09:00 
אנא הקפידו לחנות באופן שלא יחסום את נתיב הרוכבים ואת הכביש, בנקודה זו ניתן בנקל לראות את שיירות הרוכבים הדוהרות. 

בנקודה זו הרוכבים כבר רכבו 30 ק"מ, כ20 ק"מ עד לתחילת העליות ועוד כ10 ק"מ בעליות בשיפועים חדים.
הוראות הגעה מכפר התחרות - לבאים מכפר התחרות יוצאים דרומה על כביש 90, בצומת מחניים ימינה לכיוון יער בירייה/עמוקה, 

עד למפגש עם תחנת הריענון הראשונה )אנו מזכירים סיוע חיצוני אסור(. תבלו, האזור מוצל ויפה.

הסבר על נקודת תצפית 3 חציית כביש בכניסה לעלמה )תחנת ריענון 2(
להבחין  יהיה  ניתן  כבר  היום  זה של  הגובה, בשלב  בשיא  כמעט  והם  היום  סיימו את קטעי הטיפוס של  הרוכבים  בה  נקודה  זו 

במיקומים ברורים יותר של קשת הרוכבים, מיקומי הקטגוריות השונות? מי מהפייבורטיים בתמונה חזק ומי נותר מאחור?
 )אנו מזכירים אסורה תמיכה חיצונית לצוותי התחרות! צוות שיקבל סיוע לא יחשב מסיים(.

 הוראות הגעה לנקודה 3
מנקודת תצפית 2 יש להמשיך בכביש של יער בירייה מערבה עד כביש 886 ואז לפנות ימינה )צפונה( עד שמשמאלכם ריחאנייה 

ומימינכם עלמה, זו הנקודה בה ניתן לחנות תראו את הרוכבים חוצים.
תחנו בצד, הצטיידו בזמבורות ופונפונים וצאו לעודד!

STAGE 1

15 קמ"ש 18 קמ"ש 28 קמ"ש שם הנקודה ק"מ מזינוק  מס' נקודה

07:00 מלון גליליון 0 1

09:00 08:30 07:55 סינגל יער בירייה 30 2

10:45 10:00 08:40 כניסה לישוב עלמה 57 3

12:30 11:00 09:45 כפר התחרות 80.5 4

נקודת תצפית 2- מעיין עין קנייא 08:50 - 07:15 
זינוק מתגלגל על הכביש. השיפולים התחתונים של הטיפוס  20 ק"מ מתוכם הינם  34 ק"מ מהזינוק,  זו נמצאת בחלוף  נקודה 

המשמעותי לחרמון – מעיין עין קנייא. אזור מוצל עם מדשאה קטנה מתאים לילדים.
הוראות הגעה לנקודה 2 מכפר התחרות יש להמשיך צפונה על כביש 90 עד צומת מזרחה על כביש 99 עד הפניה שמאלה לכביש 

989 צפונה לכיוון נמרוד, בחנייה של אנדרטת סיירת אגוז פונים ימינה עד שמגיעים למעיין עין קנייא מימין.

נקודת תצפית - 3 קופות אתר החרמון 09:20-11:30
נקודת התצפית השנייה היא אולי הנקודה בה הרוכבים סיימו את ההעפלה על המכשול הגדול מכל המובנים של אפיק ישראל 
השנה. העפילו גבוה, העפילו תלול, העפילו קשה, העפילו מרגש – הר החרמון. הנקודה היא תחנת הרענון השנייה של היום, 

הנקודה הגבוהה ביותר של הסטייג' השני בפרט ושל אפיק ישראל 2017 בכלל וכמעט הנקודה הגבוהה ביותר בישראל.

הוראות הגעה לנקודה 3: ממעיין עין קנייא חוזרים לכביש 989 לכיוון צפון מזרח עד הפניה לכביש 98 לכיוון אתר החרמון, נקודת 
התצפית בחניון הנמוך בקופות, זהירות! בקטע קצר על כביש 98 תפגשו רוכבים לצד הכביש אנא נהגו במשנה זהירות!

נקודת תצפית 4 – נבי יהודה – תחנת ריענון 09:15-11:40 3
חציית כביש ותחנת ריענון שמבחינת המסלול מהווה את הנקודה בה הרוכבים מסיימים את איבוד הגובה והמעבר מהקטע של רמת 
הגולן לשבילי העמק, לארץ פלגי מים חזרה לכפר התחרות שנותרו להם עוד כ 30 ק"מ מישוריים. זו בהחלט לא הנקודה הכי יפה 

ונופית אך נקודה בה העידוד והנוכחות שלכם יהיו דלק הכרחי לשליש האחרון של היום.

הוראות הגעה לנקודה 4
יורדים מהחרמון לכיוון שאר ישוב ובצומת חורשת טל פונים שמאלה דרומה לכביש 918 עד למעבר כביש בו שמאלה נבי יהודה 
ותחנת הריענון תהיה מימין. נקודת תצפית האחרונה ליום זה היא קו הסיום של היום הכי קשוח באפיק ישראל השנה. ראשוני 

הרוכבים עתידים להגיע בשעריו כעבור כחמש שעות מתחילת היום, בשעה 10:15 בקירוב.

14 קמ"ש 17 קמ"ש 25 קמ"ש שם הנקודה ק"מ מזינוק  מס' נקודה

06:15 מלון גליליון 0 1

08:50 08:25 07:15 תחנת ריענון 1 מעיין עין קנייא 34 2

11:30 09:25 09:20 תחנת ריענון 2 קופות אתר החרמון 45 3

11:40 11:25 09:15 תחנת ריענון 3 נבי יהודה 72 4

14:00 12:15 09:45 כפר התחרות 103 5

 15.9 
STAGE 2 חרמון

לספרי 
ההיסטוריה

14 קמ"ש 17 קמ"ש 23 קמ"ש שם הנקודה ק"מ מזינוק  מס' נקודה

06:30 מלון גליליון 0 1

09:15 08:10 07:30 תחנת ריענון 1, סמוך לישוב יפתח 26 2

10:45 09:40 09:15 כפר התחרות 65 3

 16.9 
STAGE 3 LAST

ONE

נקודת תצפית - 2 תחנת ריענון 1, סמוך לישוב יפתח
יומיים  והארוך. המתחרים החד  רוכבי המקצה הבינוני  נקודה בה תוכלו לפגוש את  26 ק"מ מהזינוק,  זו נמצאת בחלוף  נקודה 

והגיבורים שנמצאים לקראת סיום היום השלישי של 2017.

אזהרה חשובה:
הוראות הגעה לנקודה 2

יוצאים מהמלון צפונה לכיוון צומת כח, ופונים שמאלה מזרחה לכביש 899. בצומת נבי יושע פונים צפונה כל כביש 886. כ 2 
ק"מ אחרי הישוב יפתח יש פניה שמאלה לדרך עפר לכיוון מערב, עד לתחנת ריענון כ 2 ק"מ מהכביש בכניסה לנקודה מהירידה 

מהכביש הראשי לדרך החקלאית תהיה תנועת רוכבים מולכם. אנא נהגו במשנה זהירות. 

נשמח מאד לראותכם מלווים ומעודדים בתחרות ייחודית שהיא חוויה ספורטיבית מדהימה וגאווה ישראלית. הלוואי ותהיה לכולנו 
חוויה ענקית ומרגשת. צוות פלייטיקה אפיק ישראל

הסטייג' השלישי משלב ביקור ביערות קק"ל באזור מנרה ורכס רמות נפתלי. המסלול ייקח את הרוכבים לאחד משלל הפרויקטים החשובים שקק"ל מקדמת לטובת פיתוח וקידום 
תרבות וענף האופניים.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר WWW.EYAROK.ORG.IL – EYAROK בסטייג' השלישי והמסכם 3 נקודות מומלצות – שתיים מהן זה קו הזינוק והסיום. הזינוק ב 06:30 והסיום 
בכפר התחרות תלוי בקצב הרכיבה של המתחרים כמובן. הנקודה המרכזית של המסלול, נמצאת לאחר 26 ק"מ, איזור קיבוץ יפתח שהיא גם תחנת הריענון הראשונה של היום. ממנה 

ניתן יהיה לראות את הרוכבים יוצאים לעליה הכי תלולה של היום, לעודד במלוא גרון ולהנות מהנוף המהמם של הגליליון.

WWW.EPICISRAEL.ORG.IL

שם: uble9bpi 33499   33499 |  | אין |

 תקציבאי/ת: מיג ד | קופי: רייצ | ארט: אילת | ביצוע: יפעת | תאריך עדכון אחרון: אוסוגו 9ו ו1וi ו4ו4 אוגוא 1

אין מי שמכיר 
רוכבי שטח
כמונו!

מתלבטים לאיזה אירוע ללכת?

בלוח האירועים שבאתר תמצאו 
מידע על אירועי רכיבה ושלל 

אירועים אחרים שיכולים לעניין 
אוהבי טבע שכמותכם... 

חשוב לכם להיות מעודכנים?

הורידו את האפליקציה שלנו לנייד וקבלו 
הודעות ועדכונים בזמן אמת. כך תהיו 

בטוחים שאפילו באמצע הסינגל יהיה כל 
המידע נגיש עבורכם. 

לא יודעים לאן לרכוב?

באתר שלנו תמצאו מידע מקיף, 
עדכני ומעשיר על עשרות המסלולים 

הכולל סיפורי דרך מפורטים, מפות 
וקובצי ניווט להורדה! 

?LSC לא יודעים מה זה

היכנסו למילון האופניים שלנו 
וקבלו תשובה! עשרות ערכים 

טכניים וביטויים מוסברים 
בפשטות ובבהירות!

רוצים להיות בקשר?

נהדר, יש לנו ניוזלטר 
שינחת בתיבת הדוא"ל 
שלכם אחת לחודש ובו 

תמצאו המלצות על 
מסלולים, כתבות, טור אישי 

ועוד הרבה תוכן מעניין.

יש לכם מה לומר?

מצוין! עמוד הפייסבוק שלנו הוא מקום 
מצוין לשמוע ולהשמיע, להשתתף בדיונים 

ולקרוא פוסטים מעניינים המציגים את עולם 
הרכיבה על גווניו וצורותיו...

היכנסו עכשיו, וכבר מחר תוכלו לחגוג בשטח. 
סרקו 
להורדת האפליקציה

eyarok.org.il/bike מחכים לכם באתר
ובעמוד הפייסבוק שלנו   

ם: יואב לביא
צל
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PAZ
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LARSSON
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MENשני גברים שאחד 
 מהם או שניהם

WOMENמתחת גיל ארבעים
ASA 
ERLANDSSON

 זוג גברים מעל
גיל 50

ORAN 
UZRAD

AMIT 
LEVIN

DAVID 
OZ

RONEN 
SHIRIZLY

AMOS 
GERY

ZOHAR 
GALILI

NADAV 
LUGASY

YOSSI 
POCKER
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 אדמו”ר חמור 
ורונן הגיבור

CITY CYCLING 
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 אדמו”ר חמור 
ורונן הגיבור
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זוג גברים מעל גיל 40

LIOR ZACH 
MAOR

DAN 
ZIGMOND

LIOR 
ZEHAVI

IBON 
ZUGASTI

GALI 
RONEN

GUY 
BAUMEL

RAZ 
JAKOBSON

TOMI 
MISSER

TREK ISRAEL / 
ZONE 3

 טרק
משמר
העמק
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CLUB

IMPARABLES

 טרק
משמר
העמק

IMPARABLES

TREK ISRAEL / 
ZONE 3

 GRAND
MASTERSMASTERS

 זוג 
 גברים מעל

גיל 40

STEVE 
MCEWEN

LIOR 
HAKLAY

EREZ 
HAYON

NOAM 
SCHILLER

NITRO/ 
KNWU

TEAM 
BIKEWAY

TEAM 
BIKEWAY

NITRO/ 
KNWU

MIX  זוג המורכב
מגבר ואשה

DROR 
SAT

MARKI 
HABER

MEGAN 
BELTZER

DEBORAH 
OHAYON

JOHN 
DEERE

TEAM 
AMIKAM

TEAM 
AMIKAM

JOHN 
DEERE

MASTERS

ELINOR 
WESNER

VICTOR 
KITAYEV

TEAM JOE’S NO 
FLATS

TEAM JOE’S NO 
FLATS

PRESENTED BY KKL

http://waze.to/li/hsvc78x88f
http://waze.to/li/hsvchp9hkg
http://waze.to/li/hsvcmjh0bm
http://waze.to/li/hsvcmmsrxj
http://waze.to/li/hsvckgncvb
http://waze.to/li/hsvck8c97z
http://www.eyarok.org.il/bike/

