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 משתתף יקר, 

 

ראשית, אנו רוצים לנצל הזדמנות זו ולהודות לך על הרשמתך לאיירונמן אליפות המזרח התיכון ואיירונמן 

 . 2023טבריה  70.3

כידוע וכחלק מכתב הויתור שחתמת עליו במעמד הרישום, ועל מנת להבטיח את השתתפותך באירוע, 

 את המסמכים הבאים:   לפרופיל ה"אקטיב" האישי שלךעליך להעלות 

 וכולל יירונמןשתתפותך בתחרויות מסוג אחתום על ידי רופא ספורט המאשר את ה אישור רפואי .1

 אישור על ביצוע בדיקת ארגומטריה במאמץ אשר נעשתה במכון ספורט מוכר.

 : שים לב**

  יש לודא כי אכן כתוב על גבי המסמך כי האישור הרפואי כולל ביצוע בדיקת ארגומטריה

 . ותוצאותיה תקינות במאמץ

  .לא יתקבלו אישורים ובדיקות ארגומטריה אשר נעשו בקופות חולים 

  התחרות. כולל מועד על הבדיקה להיות תקפה לתקופה של שנה  

 

להשתתפות בתחרויות ספורט כיסוי  תביטוח תאונות אישיות הכוללפוליסת יש להציג  – ביטוח .2

 יש לוודא כי הביטוח מכסה ותקף ליום התחרות.  .כולל טריאתלוןאתגרי 

 שים לב:**

 לחיצה כאן.על ידי  ביטוח יומי לתחרות דרכנו ניתן לרכוש  

 ת באמצעות הלינק לעיל, עליך להעלות את ם לב! ככל שרכשת ביטוח יומי לתחרושי

 .לאזור האישי שלך באקטיברכישת הביטוח, שקיבלת למייל במעמד  הקבלה

 

(, חתום על ידי 2023במידה וכן, באפשרותך לספק מכתב רשמי )תקף לשנת  בר באיגוד הטריאתלון?ח

יו"ר האיגוד המאשר את חברותך. המכתב מעניק כיסוי עבור שני המסמכים וגם אותו עליך להעלות 

 לחץ כאן.ריאתלון להמצאת האישור מאתר איגוד הט לפרופיל האישי שלך במערכת "אקטיב".
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לא ניתן יהיה לכן,  ,עם הגעתך לטבריהית רישום טובה חשוב לציין כי מטרתנו היא לוודא כי תזכה לחווי

 לא יתקבלו אצלנו מראש.  שצוינו לעילמסמכים הבמידה ו ת משתתףלבצע "צ'ק אין" ולקבל ערכ

 05/09/2023 -הגשת המסמכים הינו עד הל אחרון תאריך

מכל סיבה שהיא, ניתן לפנות אלינו בכתובות מייל הבאות וקיבלת דחיה במקרה והעלית את המסמכים 

 בהתאם לתחרות אליה אתה רשום ונשמח לסייע באופן אישי.  

 עסקים מיום שליחת המייל.  ימי 5מענה יינתן תוך **

 israel@ironman.comרח התיכון יש לשלוח מייל לכתובת: לאיירונמן אליפות המז

 mailto:Israel70.3@ironman.comיש לשלוח מייל לכתובת:  70.3לאיירונמן 

 

 

 בקרוב בטבריה ךלראותרגשים ומחכים נ

 צוות איירונמן ישראל
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