
   

 2019קלגנפורט  –אירונמן אוסטריה 

 

 
 

 
 יקרים,חברים 

  7.7.19 –אוסטריה קלגנפורט אירונמן  – 2019יעד הברזל לשנת 

 .אירונמן אוסטריה , תחרות איש הברזל, המתקיימת בעיר קלגנפורט שבחבל קרינתיה 

 החוויה
ארגון כאחת התחרויות המרהיבות, תתפי תחרויות איש הברזל באירופה, תחרות זו, ידועה בקרב מש

רכיבה וגם  מלאת עידוד , נוף קסום, שחייה חלומית, ריצה נוחהIRONMANבסטנדרטים של  מופתי

בשל מילוי מכסת  ,לא פלא, שההרשמה לתחרות זו, בד"כ נסגרת תוך ימים ספורים מאתגרת.
 המשתתפים.

להגיע חבילת נסיעה, על מנת שנוכל לשהות יחד כקבוצה ובכך להיטיב את ההכנה, שקדנו על הכנת 
את הנסיעה והמרכיבים  דרושיםעלויות ולהגיש את כל השירותים ה לצמצםמלוכדים ומגובשים, 

 והתחרות במעטפת אחת.

 המסלול
,סיום השחייה עם הזרם,  Wörtherseeבמים הנקיים והמתוקים של אגם , לופ אחד , ק"מ שחייה  3.8

 מטר בתעלה עם קהל מריע על שתי גדותיה. 800
ק"מ רכיבה, בנוף מחוז קרינתיה, חלוקה לשני לופים  180
  ק"מ כל אחד. 90של 

 מ"ר. 1,690סה"כ טיפוס מצטבר 
 

ריצת מרתון שטוחה ומוצלת, בשני לופים, המוני  42.2
 לאורך כל הדרך, מעודדים

ק"מ תחנת סיוע וכיבוד עם מאות מתנדבים  2-2.5כל 
לאורך כל היום הזה שעושים את התחרות לכל כך 

 מיוחדת ומועדפת.
 שעות  17 –קאט אוף טיים 

 שע' לרכיבה+ שחייה( 10:10שע' לשחייה  2:20)
 

 ההרשמה
 ונסגרה. 2.7.18ביום נפתחה ההרשמה לתחרות 

 .יורו )לחב' המנפיקה( בנוסף למחיר הסלוט 232בעלות של  -ניתן להיעזר בנו לרכישת סלוט 
 

  9.7.19 יום שלישיחזרה ב 3.7.19 יום רביעי יציאה ב – החבילה כוללת

 .הלוך ושוב טיסה ישירה בחב' אל על •

 )אופציונלי( הטסת אופניים •

 )אופציונלי( כולל סיוע באריזה אופנייםהטסת ההשכרת מזוודה ל •

  כולל כל הציוד וחזרה ביום העזיבה לבית המלוןמשדה"ת העברות  •
 העברה לקו הזינוק בבוקר התחרות •



   

 ק"מ מנק' הסיום( ע"ב לינה וא.בוקר. 2 -)כקרוב ואיכותי במלון  לילות 6לינה  •
 מיסים עירוניים במלון. •
 )אופציונלי( ביטוח נסיעות, ביטוח תחרות הכולל הטסה רפואית •
 )אופציונלי( אופנייםביטוח  •
 סיוע בהרכבת האופניים ואריזתם מחדש בתום התחרות. •
 ליווי מקצועי, הדרכה, ואימונים לאורך המסע כולל רכב ליווי. •
 חולצת מסע  •
 .חולצת פינישר קבוצתית  •

 עלויות

 יורו 1,500 –מחיר החבילה למשתתף  ✓
 יורו 1,190 –למלווה החבילה מחיר  ✓

 
 החבילה אינה כוללת מה 

 תוספות אופציונליות •

לחודש ₪  700 – שוטפים ומיוחדים אימוני הכנהכולל תכנית אימונים ייחודית לצוות הברזל  •
 ( 30/7/19עד  1/8/18)החל מ 

 השתתפות במחנות אימונים, תחרויות, מסע רכיבה. •

 .רכישת סלוט רישום לתחרות  •
 

 מה עלי לעשות על מנת להבטיח את מקומי

 28/7/18עד  )כולל פרטי המלווה(מלא וחתוםטופס הצטרפות  להעביר •
                     בכל שאלה מוזמנים לפנות אל מקסים שחף. •

 תנאי תשלום

 28/7/18יורו לנוסע בתאריך  400 –מקדמה 
 תשלומים 7-בחלוקה  לוהיתרה : 

 ישראל.*התשלום ע"פ שער היורו לנוסעים המפורסם ביום התשלום ע"י בנק 
 תנאי ביטול

 יורו. 400 החזר בניכוי המקדמה  – 2019עד סוף פברואר  •

 יורו. 900 החזר בניכוי – 2019עד סוף מאי  •

 מסכום החבילה. 20%החזר  1.6.2019-החל מ •
 

  19:30בשעה  28.7.18יערך במוצ"ש  –כנס הנעה והצגת הדרך לאוסטריה 
 .בקיסריהבביתנו 

 
 

 054-4557767 –לכל שאלה מוזמנים לפנות אל מקסים שחף 
 omaxim@bezeqint.net -במייל 

 
 

 שיהיה לכולנו בהצלחה רבה.

 



   

 
 
 
 
 
 

 טופס הצטרפות
 

 2019אוסטריה אירונמן הריני מאשר את הצטרפותי לחבילת  ▪

 
 בתוספת המבוקשת. –במקום המיועד  Xנא לסמן 

  יורו 1500 –משתתף 
  יורו 1190 –מלווה 

  יורו 120הלוך ושוב  –הטסת אופניים 
  יורו 70 –השכרת מזוודת אופניים כולל אריזה 
  יורו 25 –ביטוח נסיעות + ביטוח תחרות למשתתף 
  יורו 20 –ביטוח נסיעות למלווה 
 יורו 25 –דולר  2500עד  )האופניים( ביטוח אופניים שווי 
  יורו 60 –דולר  4500ביטוח אופניים שווי עד 
  יורו 115 –דולר  6000ביטוח אופניים שווי עד 

 
 

 סה"כ _________                  
 

 מס' תשלומים _______  ___________    )מזומן/אשראי( פן התשלוםאו            
 
 

 הצהרה וחתימה
 
 העסקה וכן את תנאי ביטול.בחתימתי הריני מאשר כי קראתי והבנתי את פרטי  •

בעתיד כלפי מקסים  מסכים לתנאי החבילה ולא יהיו לי כל טענותבחתימתי אני מצהיר כי אני  •
 שחף / טרימקס.

בחתימתי אני מתחייב להמציא למשרדי טרימקס, אישור רפואי המעיד על כשירותי  •
 להתחרות בתחרויות טריאתלון ואיש ברזל.

 טול מכל סיבה שהיא לרבות פציעה/ בעיה רפואית.בחתימתי אני מאשר את תנאי הבי •

 ידוע לי שמועדי ומחירי הטיסות עשויים להשתנות, כל עוד לא הונפקו כרטיסי טיסה. •

 
 
 חתימה _________________        ________________+ משפחה  שם  
 
 תאריך ______________ 
 

 תוקף דרכון מס' דרכון שם בלועזית שם הנוסע

    

    


