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רעיונות לטיולי ריצה קלילים

 בקבוצות הריצה שלנו אנחנו עושות פעם בחודש ריצה בשטח, במקום פתוח. נוף יפה
 ואוויר טוב הופכים את הריצה לכיפית במיוחד ועוזרים לגוון ולשמור על עניין! אנחנו

 ממש ממליצות לנסות לרוץ גם קצת בשטח ובמקומות פתוחים ולראות אם זה עושה לך
 טוב. אפשר לעשות את זה ביום שבת ואפילו לקחת איתך את אחד מאימוני האודיו

 שלנו! הנה כמה מקומות מומלצים ויפים שכיף לרוץ בהם

סכר בית זית ועמק הארזיםפארק הירקון ונמל תל אביב

 מסלול קצת אורבני יותר, אבל עדיין עם
 ירוק מסביב ונוף של ים. היתרון הגדול הוא

 שמדובר במסלול אספלט סלול ושטוח
 שמאוד נח לרוץ עליו וגם אם רוצים

 להמשיך על קו החוף, אפשר לרוץ מבלי
 לעבור כבישים

 מתאים לירושלמיות ולאלו שבסביבה. דרגת
 קושי קלה עד בינונית בחלקים מסוימים.

 מתאים מאוד למי שרוצה לרוץ בטבע סלול.
 סכר בית זית הוא מסלול מוצל ושטוח ברובו
 ובאופן כללי המסלול כולל פחות צופרים של

 כלי רכב ויותר טבע ויופי

הר הזבל בהוד השרון

 זה אמנם נשמע כמו אוקסימרון, אבל גם
 מקום שיש בו זבל יכול להיות יפה בטירוף!

 בפארק היפה הזה אפשר למצוא הכל -
 משפחות שעושות פיקניק, רוכבי אופניים

 ואנשים שבאים לרוץ. קפיצה קטנה למי
 שגרה בסביבה שלגמרי שווה את זה

יער בן שמן

 מסלול קצת יותר של "שטח". אפשר
 להחנות את הרכב במצפה מודיעין ולהתחיל
 את המסלול שמסומן בלבן-כחול-לבן לתוך

 היער. היתרון הגדול - כמה שעות של
 ניתוק ממש לתוך הטבע ואתגרים של

 מדרגות סלע וסבך נמוך



דרך השדות בנגבאגמון החולה

 מסלול לצפוניות שבינינו. המסלול
 עצמו הוא 10 ק"מ, אבל לא חייבים

 לעשות את כולו. אחד המסלולים
 היפים בארץ שמשלב טבע יחד עם

 מסלול סלול שטוח ונוח לריצה.
 והבונוס - אפשר תמיד לעשות קצת
 הפסקה ולהסתכל על הנוף המדהים

 מסביב

 מסלול אידיאלי בנגב שמסתבר שגם אנשים
 ממרכז הארץ מגיעים אליו. המסלול הוא קטע
 כביש סלול ושטוח לגמרי (באורך של 19 ק"מ

 אבל לא חייבים לעשות הכל כמובן),
 מהכניסה לקיבוץ צאלים ועד למושב פרי גן.

 הנוף הוא של שמורת טבע עם נוף מדהים של
 קקטוסים, חיטה, תפוחי אדמה ואפילו שמורה

 של ציפורים ענקיות

 אל תשכחי לצלם לנו סרטון של השטח שרצת בו! לא צריך לראות אותך, אל דאגה! מספיק
 להחזיק את המצלמה לרוחב ולצלם את מה ש*שאת רואה* כדי שנחווה את המסלול איתך!

  אל תשכחי להפעיל את האודיו לפני, אנחנו מעלות את כל הסרטונים לעמוד פייסבוק
 שלנו, וככה עוד בנות יכולות להבין איך זה מרגיש ללמוד לרוץ עם האודיו שלנו


