
2006 81,252  2007 143,530  2008 222,560  2009 276,053  2010 316,736  2011 412,259  2012 483,658  2013 555,932  2014 592,292  2015 618,394 2016 622,809 

 סטאקרים עורמים במקומות שונים בעולם באותו היום" "הכי הרבה
 

 !בעולם 11-השנה 
 

ינים זממ אנוו שנים 11אפ! חוגג סטאק יום ה
 .הישראלית יות חלק מהנציגותלהך אות

 בונה עליך ועל הסטאקרים שלך WSSA -ה
 בשנה לעזור לנו לשבור שיא גינס חדש!

 סטאקרים באירוע 622,809 שעברה השתתפו
 מוקדים 46מ  95,69)מתוכם העולמי הזה 

 000356, הואוהשנה היעד ( בישראל
 עםנו פעילות נתתכתרשמו ביומנים,  !סטאקרים

 לנובמבר 9-ביום חמישי ה ספיד סטאקס
 קחו חלק בשבירת השיא גם השנה.יות

 ההרשמה פתוחה!
 

    

 סטאק אפ!
         2017  

 

 כל אחד אוהב להצליח!                                       

 מה זה אומר? מה עושים??             
ציוד עם מרוכזת קיום פעילות חייב על יש להתחשב כמשתתפים בשיא גינס זה, יעל מנת לה

ויותר -)פחות מזה לא נחשב על ידי גינס לקבוצה יםמשתתפ 25לפחות  עםספיד סטאקס 
 .2017 לנובמבר 9-, ההעולמי במהלך יום שיאי גינס דקות 30במשך לפחות ( תמיד מבורך!

עם ציוד  המפעיל והתנאים מחייבים: עבודה/מארגןתוכן הפעילות/שיעור יהיה באחריות ה
ראייה בנוסף למשתתפים, צריך להיות נוכח עד ו ספיד סטאקס )לא בהכרך תחרותית(

  ./הורה/מאמן(/מנהל בי"סמורהזה יכול להיות ) )מבוגר( לכל קבוצה על מנת לאמת תוצאות
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יום של שעה במהלך היום או הלילה מקום בישראל ובכל הסטאקינג יכול להתבצע בכל 

ות גמישים וניתן המקום והזמן בהם תבחרו לקיים את הפעיל. רלנובמב 9-חמישי, ה
או לאחר שעות בית הספר. /ומובנת פעילות קבוצתית עם  בבי"סשיעור  להשתתף במהלך

 /הפסקה פעילהשיעור/ לשלו  ספיד סטאקסשכל משתתף יגיע עם ה ת שמספיקולמר
ממליצה לתכנן אירוע מסודר במידת  WSSA-ה, יתרגל איתן במשך חצי שעהו/ חוג לצהרון 

, ומחזור 3-6-3, 3-3-3הקושי )מדרגות לפי  הספיד סטאקסת ערום אל ,למשל האפשר.
, המצאת טורניר בין המשתתפיםפעילויות כושר גופני, לשלב זוגות ומירוצי שליחים,  ,מלא(

 .ןעל מנת לגרום לסטאקרים עניי ן אחר העולה על רוחכםרעיוכל או  מחזורים חדשים
 סרטוני הדרכה. -תחת מורים ומסודות speedstacks.co.ilלשימושכם מגוון רעיונות באתר 

 !!!גמרי לסטאקינג אתם מוזמנים לקחת חלק במשימה העולמיתגם אם אתם חדשים ל
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עם ספיד  בהקדם מתבקש ליצור קשר זהגינס שיא שבירת מי שמתכוון להשתתף ב

באתר  רשםיבכדי לה 054-7733902 ל:או  office@speedstacksil.comסטאקס ישראל: 

שם המבוגר שישמש את  נא לציין !ר רבע מיליון נרשמו לפעילות השנהכב .העולמי
תפים מתוכנן, ומהלך , טלפון, מס' משתדוא"ל, /קבוצהמוסד /שם הארגוןטאקרים לעד, לס

את ספיד סטאקס ישראל בסיום פעילות הסטאקינג, יש לעדכן  .נתהפעילות המתוכנ
על מנת שהשתתפותכם  מבוגר במה שהיה בפועל ולתת שם ומייל של עד ראייה

  ותקבלו את הסט אספנות במתנה. thewssa.comבאתר הבינלאומי  תחושב
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