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 תקנון מרוץ הטכניון

 

 )צהרי יום ד'(. 3012: – 3010:בין השעות   2020/4/22 -מועד האירוע: יום ד' , ה .1
 מצ"ב מפת המסלול.מקום האירוע: קמפוס הטכניון. זינוק וסיום בלב הקמפוס.  .2
 .ק"מ 4.5אורך המסלול:  .3
 0011:שעת זינוק:  .4
 הרשמה: .5

  www.asatechnion.co.il הרישום אך ורק דרך אתר האינטרנט של היחידה לספורט .א

. השתתפות פעילה נחשבת רק ואורחים זכות ההשתתפות: לסטודנטים, מרצים, עובדים .ב

 את כל המסלול.במקרה של משתתף יתחיל ויסיים 

 .03.04.2020עד  08.12.2019 -מ ההרשמה תקופת  .ג

 ₪ . 10 -) המזוהים ע"י מערכת ההרשמה( הטכניון  דילסטודנטים ועוב מחיר ערכת הרשמה .ד

₪ לאחר  40עובדי טכניון שאינם מזוהים ע"י מערכת ההרשמה יכולים לקבל זיכוי בסך  .ה

 הרשמה ותשלום בהצגת תעודת עובד טכניון במשרד אס"א טכניון )אולם ספורט(. 

  ₪ . 50 - )כל אדם שאינו מזוהה ע"י מערכת ההרשמה( מחיר ערכת הרשמה לחיצוניים .ו

 מרוץ.ה, מספר חזה וחולצת יטרונכוללת צ'יפ אלקהערכה 

 . תשלום מהווה חלק בלתי נפרד מתהליך ההרשמה

 

 :תחרות ופרסיםקטגוריות  .6
 

 גיל קטגוריה מס"ד
 פרסים

 הערות
 3מקום  2מקום  1מקום 

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך  250 500 1000 30עד  נשים 1

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך 250 500 1000 30עד  גברים 2

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך  250 500 1000 40 - 31 נשים 3

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך 250 500 1000 40 - 31 גברים 4

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך  250 500 1000 50 – 41 נשים 5

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך 250 500 1000 50 - 41 גברים 6

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך  250 500 1000 60 - 51 נשים 7

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך 250 500 1000 60 - 51 גברים 8

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך  250 500 1000 + 61 נשים 9

 הפרסים יינתנו בהמחאה או שווה ערך 250 500 1000 + 61 גברים 10

http://www.asatechnion.co.il/
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. ההגרלה   ₪ 1000ת פרס על סך  ימי המרוץ תתקיים הגרלסיבין כל מהגרלה:  .7

תתקיים מיד בתום טקס חלוקת הפרסים. על הזוכה להתייצב לקבלת הפרס מיד  

זוכה  והפרס יעבור ל הגרלה נוספת  תתקיים, במידה ולאעם הכרזה על זכייתו. 

 תור.  הבא ב

עד  מחציית קו הזינוק  פרק זמן  –  זמן אישיבלבד.  הזמן האישילפי  מדידת זמנים:  .8

 שיטה זו תיושם בכל הקטגוריות של התחרות.  חציית קו הסיום.

 
 חלוקת ערכות:  .9

 

 תתבצע ב:ערכות למרוץ החלוקת 

 , בית הסטודנט.וףאולם השקב, 17:00 – 10:00, בין השעות  08/4/2019

 .הכולל ברקודניתן לאסוף ערכה עבור חברים בתנאי שתצטיידו באישור ההרשמה שלהם 

 
 .14:00תקיים בלב הקמפוס בשעה י :וחלוקת הפרסים טקס סיום .10

 
 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה לכולם!!!


