 ISRAELJUMP 2020ה13-
יום חמישי  6.8.2020בהדר יוסף ,תל אביב
תחרות האתלטיקה הבני"ל מתקיימת השנה  13ברציפות ,אך בשל משבר הקורנה ,התחרות תתקיים ללא
קהל ועם אתלטים ישראליים בלבד .התחרות בקלנדר האירופי ונמצאת ברמה  ,Eלדירוג העולמי של
התאחדות האתלטיקה העולמית .IAAF
מנהל התחרות – מר אלכס אברבוך info@leader-ac.co.il ,09-7993331
הפקה  -לידר ירושלים ואיגוד האתלטיקה
מנהל האירוע  -מולי מלכא
חלוקה למקצים  -אסף לוזון
 - TICאורלי יובל
קול רום  -אורית חנוני
שופט ראשי  -מיכאל כספין
כרוז  -אורן בוקשטיין
מקצועות:
LJ, TJ, HJ, PV, 100m,100/110mH, 400mH ,800m, 1500m
פרסים כספיים למנצחים – לפי מיקום ותוצאות איכותיות ,פרטים באתר התחרות!
מדידת זמנים ותוצאת  ONLINEיעלו לאתר התחרות israeljump.co.il
*חלוקה למקצים ושבילים באחריות אסף לוזון ,יעלו לאתר  24שעות לפני התחרות.
קריטריון השתתפות במקצועות הקפיצה:
גברים

נשים

קפיצה משולשת

 13.70מ'

 11.40מ'

קפיצה למרחק

 6.70מ'

 5.20מ'

קפיצה לגובה

 1.95מ'

 1.65מ'

קפיצה במוט

 4.40מ'

 3.20מ'
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כניסת קהל – בהתאם להנחיות משרדי הממשלה ואיגוד האתלטיקה.
*השתתפות עם מספר חזה של התחרות בלבד (יימסר למשתתפים בעמדת )TIC
*הרשמה דרך מערכת לוגליג.
הרשמה ותשלום מוקדם לאתלטים בביט  :עלות  13ש"ח לנרשמים עד 29.7.20
בשעה ( 10:00בביט בלבד(
 35ש"ח לנרשמים מאוחר עד  2.8.20בשעה 10:00
אין אפשרות להרשם לאחר מכן.
תשלום בביט לטלפון 050-6905880

סדר גבהים:
קפיצה לגובה נשים – 2+ 180 ,1.78 ,1.75 ,1.72 ,1.69 ,1.65 ,1.60 ,1.55
קפיצה לגובה גברים –2+ 2.24 ,2.21 ,2.18 ,2.15 ,2.12 ,2.09 ,2.05 ,2.00 ,1.95 ,1.90 ,1.85 ,1.80
קפיצה במוט נשים –5+ ,3.72 ,3.62, 3.52 ,3.42 ,3.22 ,3.02
קפיצה במוט גברים – 10+ 4.42 ,4.27 ,4.12 ,3.92

קול רום לריצות בלבד( :עמדת הקול רום ליד זינוק  200מ)
מקצוע

שעת פתיחה

שעת סגירה

כניסה לאצטדיון

 100/110משוכות

17:00

17:30

 15דקות לפני הזינוק

 100נשים וגברים

17:45

18:20

 10דקות לפני הזינוק

 800נשים וגברים

18:45

19:15

 10דקות לפני הזינוק

 1500נשים וגברים

20:10

20:40

 10דקות לפני הזינוק

 100/110משוכות גמר

17:50

18:00

 15דקות לפני הזינוק

 100גמר

19:25

19:45

 10דקות לפני הזינוק

 400משוכות

19:50

20:10

 10דקות לפני הזינוק

אזור חימום  -אצטדיון ולודרום חיצוני בלבד
100מ' גברים  -עליה לגמר 2q + 2Q -
100מ' נשים -עליה לגמר – 2q + 3Q
 100/110משוכות – עליה לגמר – 8q
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לוח זמנים:

גברים

נשים

16:45
17:00

קפיצה במוט
קפיצה משולשת

קפיצה לגובה
 110משוכות מוק' ()99+106+91

17:30
17:45

 100משוכות מוק'

18:10
18:25

קפיצה משולשת

טקס פתיחה
קפיצה למרחק
 100משוכות גמר

קפיצה למרחק

18:35

 110מ' משוכות גמר ()99+106+91

18:50

 100מ' מקצה 1

18:55

 100מ' מקצה 2

19:00

קפיצה במוט

19:10

 100מ' מקצה 1

19:15

 100מ' מקצה 2
קפיצה לגובה

19:30

 800מ'

 100מ' מקצה 3

19:38

 800מ'

19:55

 100מ' גמר

20:02

 100מ' גמר

20:20

 400מ' משוכות ()91

20:25

 400מ' משוכות קדטים ()84

20:35

 400מ' משוכות

20:50

 1500מ'

21:00

 1500מ'
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