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בהשתתפות טובי
העירייה:

מדובר

הרצים
באירוע

הוצגו מסלול
בקנה מידה בינלאומי

המרתון

המדברי אילת
היכונו לחגיגה

והאירועים

שיתקיימו

ספורטיבית

הציג את הקמפיין

$DN2$הפעילות$DN2$מול
עילות

שנעשהבחו״ל

להבאת רצים ,את הפ־
$TS1$הפעילות$TS1$

סוכנים ואת המדינות מהןיגיעו רצים.

האורחים שמעו
רץ במרתון מפיו

המשבר
וההתעלות
גם על רגעי
שלגלעד קראוז ,שסיפר על חוויותיו
שחווה

הספרטתלון,
ממירוץ
קילומטרים ברצף ,אתגר על אנושי לכל ארם.
מאמן הריצהדניאל קרן דיבר על הדמיון בין המרתון
התיירותיתהכוללת שלהעיר.״אני מאמין כי יש לאילת
עשרות רצי מרתון וחובבי ריצה התאספו ביום
^oer
המדברי אילתלבין מרתון הסהרה ,אירוע ריצה יוקרתי
את כל התנאים ,בהם מזג אוויר מצוין ותשתיות ,לארח
חמישי שעברבמלון
axra
׳ליאונרדו סיטי טאואר/
מהפרמטרים שבו מתקיימים גםבאילת .המ־
$TS1$המרתון$TS1$
אשר רבים
פועלים כל העתבכיוון.
בינלאומיים ,ואנו
אירועי ספורט
בכנס המסורתי לקראת המרתון המדברי ,כנם
$DN2$המרתון $DN2$המדברי אילת יתקיים השנה ב־ 18לנובמברולמש־
$TS1$ולמשתתפים$TS1$
רתון
המרתון המדברי הואגולת הכותרת מבחינתנו,כיוון שמ־
$TS1$שמדובר$TS1$
שארגנו והפיקו חברת מרתון ישראל ותאגיד התיירות
$DN2$ולמשתתפים $DN2$צפויים יומיים של חגיגה ספורטיבית.
תתפים
בינלאומי.המסלול ות־
$TS1$ותנאי$TS1$
$DN2$שמדובר $DN2$באירוע ייחורי בקנה מידה
דובר
שלאילת.
משתתפי המרתון ,מש־
$TS1$משפחותיהם$TS1$
בימים חמישי ושישי מוזמנים
$DN2$ותנאי $DN2$השטח מייחדים את המרתון המדברי על פני מרתונים
נאי
משמש מקום מפגש והיכרות לרצים לקראת אחר
הכנס
ממתחם אקספו ססגוני
$DN2$משפחותיהם $DN2$ותושבי העיר,ליהנות
פחותיהם
בעולם ומושכיםאליו רצים מעשרותמדינות״.
אחרים
בעולם ,על מנת ללמוד את תוואי
המירוצים הייחודיים
שיוקםבטיילתמלון ״הרודס״ .מיטב הייבואנים מתחום
בהמשך ,עופר פרן ,מנכ״ל חברת מרתון ישראל ,מי
השטח,לשמוע על התנאים שיהיו בו ,על הפתרונות שי־
$TS1$שיצרה$TS1$
נעלי ריצה ,ביגור ספו־
$TS1$ספורט$TS1$,
הספורט והבריאות יציגו וימכרו
ומוביל אותו משנתו הראשונה ,סקר את
שיזם את המירוץ
שמתוכננים
צרה $DN2$ההפקה ,ומעט מהאירועים המיוחדים
צרה
רט,
תוכניתהאירוע ,את תוואיהמסלול ואת ההכנות המורכ־
$TS1$המורכבות$TS1$
השנה במסגרת המירוץ.
$DN2$ספורט$DN2$,שעוני דופק ,מדרסים ,משקפי שמש,גארג׳טים,ועוד,
יוכלו המבקרים
במחירים מיוחדיםלימי המרתון .כמו כן,
$DN2$המורכבות $DN2$לקראת המירוץ.
בות
יצחק־הלוי ,אמר בנאומו בכנס כי
העירייה ,מאיר
ראש
פליאו ,מוזיקה טובה והפתעות נוספות.
ב״דיזנהויז״ ,ליהנות משוק
קרומההולץ,סמנכ״ל תיירות נכנסת
רונן
אילת שמה את נושא הספורט כראשוןבמעלה בתפיסה
מירוץ סיזיפי במיוחד
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