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 כללי .1

 מבוא למסמך זה .1.1

המסמך מקיף את כל מחזור החיים של ניהול אירוע ספורט מוטורי וכולל פרקים כלליים 
 ספציפיים פיםלענ הרלוונטיים לכל הענפים כמו גם פרקים הרלוונטיים

בתור שכזה המסמך בנוי על פי ה"סדר הכרונולוגי" של תכנון והקמת אירוע ספורט מוטורי, 
החל מניהול ההרשמות והליגה דרך בעלי תפקידים וכלה בניהול המרוץ על סגנונותיו 

 השונים.

המידע המאוגד במסמך מתבסס על עריכה והתאמה של מידע מתוך תרגומי כללי האירוע של 

 , דרישות הרשות וידע מקומי נצבר בניהול אירועים דומים.FIM ה

עבור  כללי האירוע.. האמור במסמך זה בא להשלים את האמור בחוק ובתקנות, ומהווה את 
שבהתאחדות  מירוצי הכביש על סגנונותיו השונים )סופרמוטו, אופנועי כביש וקטנועים(

 לחוק הנהיגה הספורטיבית. 1הכידונאים לפי סעיף 

. במקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוק, בתקנות ובנהלי הרשות לנהיגה 2
ספורטיבית )להלן: "הרשות"(, יגברו הוראות החוק, התקנות ונהלי הרשות, כפי שיפורסמו מעת 

 לעת.

הנוסח המחייב הוא זה המפורסם באתר הרשות לנהיגה ספורטיבית  ובכפוף לחוק הנהיגה .3
בישראל, הם כללי האירוע של התאחדות   הכבישית.  הכללים הקובעים בתחרויות הספורטיב

 הכידונאים בישראל בנוסח העברי בלבד.

הכללים המשלימים שיקבעו לכל אירוע לא יסתרו את האמור במסמך זה ובמקרה של סתירה 
 יגברו הוראות החוק והתקנות או הוראות מסמך זה.

 כללים מחייבים נוספים .1.2

 מצורף כנספח למסמך זה, נספח זה מתאר  : מסמך בעלי תפקידים דיםבעלי תפקי
את הגדרת בעלי התפקידים באירוע כפי שהוגדרו על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית, 
בכל מקרה של חילוקי דעות בין נוסח זה לנוסח שמפורסם על ידי הרשות יהיה 

 הנוסח של הרשות הנוסח הקובע.

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ראה פרק מסלולים - :כללי מסלולים 

 תפקידי ההתאחדות: .1.1

 :בענפים שבתחום עיסוקה איגוד ורישום ספורטאים .1.1.1

 מתחומי  ענף הנהיגה הספורטיבית  תחוםכל ייצג את מרבית העוסקים הפעילים בל
 שאותם היא מייצגת.
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 שהתאגיד את תחום הנהיגה הספורטיבית  לשמש כהתאחדות העוסקת והמרכזת
, תוך הגדרת הכלי או הכלים התחרותיים, מסלולי המירוץ, אירועי הנהיגה עוסק בו

ית וכל פרט אחר המאפיין את תחומי הנהיגה אופי הנהיגה הספורטיב, הספורטיבית
 שההתאחדות מייצגת.

ת אירועים, כגון: כללים לעריכפעילותו להתקין כללי נהיגה ספורטיבית בתחום 
 ; לאומיים המוכרים-וזאת בנוסף לתקנונים הרשמיים הנוהגים בגופים הבין

 כללי לחוק 1לפי סעיף  כי מתקיימים לגבי אירוע נהיגה ספורטיבית החוות דעל ,
 הנהיגה הספורטיבית החלים בעניינו;

  קבוע וארעי מקיום סוג אירוע  לגבי מסלול מירוץמקצועית היכולת לתת חוות דעת
כללי הנהיגה הספורטיבית  אם מתקיימיםיגה הספורטיבית בהיבט הבטיחותי והנה

 החלים בעניינו;

  לחוק, נציג שהוא בעל מומחיות  21לוועדה המייעצת לפי סעיף היכולת למנות
, ושאינו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים שההתאחדות מופקדת עליו בתחום

 ; י או תפקיד אחר שלובין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין איש

  כתובת קבועה, הנהלה  -יכולת ארגונית למלא את תפקידיו כהתאחדות, לרבות
, שיאפשרו לו למלא את תפקידיו כהתאחדות, ומזכירות, ושעות    קבלה קבועות

 ולתת שירות הולם לחברי ההתאחדות.

 שבתחום עיסוקהארגון והפקת אליפויות ישראל בענפים  .1.1.2

מתחומי  ענף הנהיגה  השונות בכל אחד ישראל תיואליפו את גנתומאר מפיקה התאחדותה
  הספורטיבית שאותם היא מייצגת

 ייתכנו לכך ובנוסף בעונהרשמיים  מרוצים סבביעל   תומבוסס ישראל אליפות תועונ
 :הבאים הנוספים האירועים

 הליגה בפגרת שיערך ליגה חוץ יאירוע 

 ספורטיבי ראווה אירוע כלולל שיכול גביעים וחלוקת העונה סיום יאירוע. 

 לעת מעת ההתאחדות בפרסומי שיפורסמו כפי נוספים אירועים 

 מספר הסבבים הקובע יוגדר בתחילת כל עונה ויפורסם באתר האינטרנט של ההתאחדות

 תחום עיסוקהבארגון והפקת פעילויות אימון, חינוך והדרכה בענפים ש .1.1.1

רכה בתחומים שבתחום עיסוקה ובכלל ההתאחדות מפיקה ומארגנת פעילויות אימון והד
זאת הדרכות נהיגה מעשית, הדרכות טכניות, והכשרות בעלי תפקידים לאירועי ספורט 

 מוטורי )שופטים, מרשלים, מודדי זמנים וכיו"ב(

 קביעת לוחות זמנים של אירועי ספורט מוטורי .1.1.1
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פים, העמותות ההתאחדות תקבע לוח זמנים מרכזי לכלל אירועי הספורט המוטורי לכלל הענ
 והמועדונים החברים בה

 אופנועיםובפרט עם ענפי ה ישראל אליפויות שאר עם מתואמים המרוצים תאריכי
ראשון לדצמבר בשנה הקלנדרית  עד באתר האינטרנט במרוכז ויפורסמו טרקטורוניםהו

 עונה(-)להלן הליגה פתיחת פנישל

 .אישור ופרסום כללים משלימים לאירועי נהיגה ספורטיבית .1.1.1

, ספורטיבית נהיגה לאירועי משלימות תקנות ותפרסם תאשר או/ו תכין ההתאחדות
ההתאחדות שבועיים לפני מועד האירוע שאליו האינטרנט של התקנות יפורסמו באתר 

 מתייחסות התקנות

מפיק האירוע יידרש להגיש כללים משלימים בפורמט הקבוע במסמך זה ולצרף המלצת  
 ההתאחדות כוללת הערות.

 מפיק יידרש להגיש את הכללים המשלימים לאישור הרשות. ה

 שלא במסגרת אירוע. קיום וועדות מקצועיות בענפים שבתחום עיסוקה .1.1.1

 ההתאחדות תקיים ועדות מקצועיות לענפים שבתחום עיסוקה וביניהן:

  בקשות וערעורי תלונות, ועדה טכנית: מוסמכת לדון בעניינים טכניים ובכלל זאת
 ,בכפוף לאישור הרשות לשינויים בכללים הטכניים רוכבים, בקשות

  במשמעת הרוכבים, בתלונות, ועדת משמעת: מוסמכת לדון בעניינים הקשורים
 הקבוצות וצוותי הסיוע.

 ועדת ערעורים: מוסמכת לדון בערעורי רוכבים וקבוצות ע"פ המוגדר בכללים אלה 

 השונים.בה על פי הענפים  החברות העמותותהועדות יורכבו מנציגי 

 פרסומי ההתאחדות .1.1.1

 והמחייבים הרשמיים הפרסומים ואלו התאחדותה באתר יפורסמו ההתאחדות פרסומי כל
 מעת אלה בפרסומים להתעדכן ספורטיבית נהיגה באירוע משתתף כל של חובתו, היחידים

 .לעת

 יקבע אחרים באמצעים או/ ו התקשורת בכלי שפורסם למידע בנוגע מחלוקת של מקרה בכל
 .והמעודכנת האחרונה בגרסתו ההתאחדות באתר שפורסם כפי דעהמי

 דמי השתתפות ודמי חברות .1.1.2

 שנתיים חברות ודמי באירוע השתתפות דמי לגבות רשאית האירוע מארגן או/ו ההתאחדות
 .בכפוף להוראות חוק הנהיגה הספורטיבית
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 אישורים לאירוע נהיגה ספורטיבית .1.1

הנדרשים על  האישורים כל את השיג שהמארגן לפני ספורטיבית נהיגה אירוע לארגן ניתן לא
 .  פי החוק

 בטיחות את להבטיח שנועדו האדם חווכ המתקנים כל את לספק אחראים המארגנים
  ישראל מדינת ולחוקי הספורטיבית הנהיגה לתקנות בהתאם התקין ניהולו ואת האירוע

 חובת ביטוח לאירוע נהיגה ספורטיבית .1.1

 ות חוק הספורט המוטורי.בהתאם לתקנ יהיה ביטוח 

 תקנות משלימות .1.1

למען הסר ספק התקנות המשלימות לא יעמדו בסתירה לחוק, לתקנות ולכללי הנהיגה 
 הספורטיבית

התקנות המשלימות יפורסמו במקרה שהאירוע מופק על ידי ההתאחדות או מי מטעמה 
 תקנות אלו.באתר ההתאחדות שבועיים לפני מועד האירוע, באחריות הרוכבים להתעדכן ב

במידה והאירוע מופק על ידי גורם אחר מן ההתאחדות התקנות יפורסמו במקום ובדרך כפי 
 שתורה הרשות המוסמכת.

 לאחר מועד זה לא יבוצעו שינויים אלא בנסיבות יוצאות דופן.

ולכל  יוסברו לרוכבים הפרסוםשינויים אשר יערכו בתקנות המשלימות לאירוע לאחר מועד 
לפני במחצית השעה לפחות באמצעות קיום תדריך רוכבים  ם הרלוונטייםבעלי התפקידי

 האירוע.תחילת 

 ראה נספח טופס תקנות משלימות מצ"ב למסמך זה.
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 :סיוערוכבים וצוות  .2

 חברות בהתאחדות  .2.1

 חברי או/ו רשומים התאחדות חברי רק אך להשתתף רשאים ישראל אליפות באירועי
 .הנדון הענף לסוג ספורטיבית לנהיגה רישיון יבעל שהם בהתאחדות הקשורות העמותות

 רישיונות לנהיגה ספורטיבית .2.2

 חובת רישיון .2.2.1

 של תקף תחרותית נהיגה רישיון למחזיקי מוגבלת ספורטיבית נהיגה באירועי ההשתתפות
 הנדרשת הענפית ההכשרה לסוג המתאים ספורטיבית לנהיגה הרשות

 חובת התאמת הרישיון לכלים המשתתפים באירוע .2.2.2

 ולחוקבהתאם לתקנות שיון הנהיגה של הרוכב יתאים לסוג הכלי ולנפחו כפי שמוגדר רי

 גיל הרוכבים .2.1

בהתאם לתקנות  זה לענף הטכניים בכללים הקטגוריות לטבלת בהתאם יהיה הרוכבים גיל
  ולחוק.

 רוכבים ואנשי הצוות ביטוח .2.1

 ולחוק לתקנות בהתאם יהיה הרוכבים ואנשי הצוות  ביטוח

 יותבדיקות רפוא .2.1

 תחרותיהובהתאם לתנאי רישיון הנהיגה בכלי חוק ולבהתאם לתקנות  בדיקות רפואיות יהיו
 .הרישיוןשלגביו ניתן 

   בדיקות רפואיות נוספות .2.1

 בדיקות לערוך המשתתפים מן מחלק או המשתתפים מכל לדרוש רשאית ההתאחדות
 ידי על גןהמאור באירוע להשתתפות כתנאי ספורט לרפואת בתחנה נוספות רפואיות

 ההתאחדות

 :השאר בין לכלול תויועש נוספות רפואיות בדיקות

 במאמץ תפקוד בדיקות 

 צבעים עיוורון/  ראייה בדיקות 

 סמים לגילוי בדיקות  
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 תאונה לאחר לתחרות לחזרה הנוגע בכל מוסמך מרופא אישור/  רפואית דעת חוות. 

 התנהגות הרוכבים  .2.1

 גה ורשיון כלי תחרותי בתוקף, עליהם להיותבעלי רישיון נהי להיות חייבים הרוכבים
 רוכבים של בטיחותם על לשמור מנת על, שלהם יםהכלים התחרותיב לשלוט פיזית כשירים
 .  באירוע חלק הלוקחים אחרים ואנשים צופים, אחראים, צוות חברי, אחרים

 השעלול פציעה או בסיסית רפואית הפרעה כל על המרוץ למנהל לדווח חייבים הרוכבים
 .  להם להיות

 את להציג חייבים הרוכבים, הטכני העוזר של לבקשתו בהתאם, האירוע במהלך זמן בכל
 . טכני אימות לצורך שלהם הציוד את או/ו שלהם( ים)כלי תחרותיה את או/ו עצמם

 . בכללים יעמוד שלו הרכב שכלי לכך שאחראי כמי ייחשב רוכב, האירוע במהלך זמן בכל

 . שלהם הצוות חברי של למעשיהם שאחראים כמי םרוכבי להחשיב ניתן

 מחוץ שנמצא הנתיב על כלשהו ממונע רכב כלי על לרכב הצוות וחברי הרוכבים על איסור חל
 . הרשמיים והמרוצים הדירוג/האימונים למקצי

להנחיות הבטיחות וללבוש, לנעול ולחבוש את ציוד הרוכבים חייבים להישמע בכל עת 
 לים אלה, בכללים הטכניים ובכללים המשלימים.הבטיחות כמפורט בכל

 . הנחיות מעבירים אשר וללוחות האורות/הדגלים לאותות לציית חייבים הרוכבים

 המידע לכל מודעים ולהיות הרוכבים תדרוכי בכל נוכחים להיות אחראים הרוכבים
 . הרוכבים בתדריך לנכוח מוזמנים הצוות חברי. הנמסרים וההנחיות

 למשתתפים או למתחרים סכנה מהווה אינו אשר אחראי באופן לנהוג יםחייב הרוכבים
 . באירוע אחרים

יתקיימו  והרוכבים הצוות חברי בין כלשהי התייעצות, המרוצים או/ו האימונים במהלך
 להתייעץ כדי המסלול לאורך עוצרים אשר רוכביםבלבד  במתחם השירות ובנתיב השירות 

 לסיוע תיחשב שכזו ופעולה, אחרים רוכבים של מותםהתקד את לעכב עלולים אחרים עם
 .חיצוני

חייבים לשמור על הופעה נקייה ומסודרת. רק אנשים הלבושים ואנשי הצוות כל הרוכבים 
 כראוי ואשר מציגים את האישורים המתאימים יורשו להיכנס לאזורים המוגבלים. 

צות חסרות שרוולים או אסור ללבוש ג'ינס קרועים, חולמתחם השירותבאזור ההמתנה וב
 גופיות, ואסור לנעול נעליים פתוחות באזור הבוהן. 

 תנאים לפסילה מהשתתפות באירועים ספורטיביים .2.2
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טכני ראשי או מנהל האירוע החליטו בוחן כל רוכב אשר שופט האירוע, חבר השופטים, 
 .בהתאם לתחום תפקידם לפסלם מהשתתפות

 תפקיד בעל כל של דרישתו או/ו להוראתו דיחוי אלל מצייתים לא אשר צוות ואנשי רוכבים
  .לפניהם שהזדהה רשמי

 .הכללים פי על וינהגו בסביבתם הבטיחות שמירת על יקפידו לא אשר צוותם ואנשי רוכבים

 תנועה ובעת מרוץ בזמן שלא רכיבה בעת זהירות משנה ינהגו לא אשר צוותם ואנשי רוכבים
 האירוע בכללי לנקוב ובהתאם המרוץ בשטח המוגדרים בשטחים

 לכשיוצגו מיד להם ויצייתו המוסכמים הסימנים את יכירו לא אשר צוותם ואנשי רוכבים
 .עוררין וללא דיחוי ללא וזאת לפניהם

 שימוש בסמים, אלכוהול וחומרים אסורים. .2.1

, סמיםחומרים אסורים,  השפעת תחת כשהוא ספורטיבית נהיגה באירוע ישתתף לא רוכב
 .אלכוהול

 לנציגי תוצאותיה והצגת אלכוהול/ואו סמים לבדיקת הסכמה מהווה באירוע פותוהשתת
 ההתאחדות

 )כלומר הצביעו על שימוש בסמים או אלכוהול( כחיוביות התבררו שלו הבדיקות אשר רוכב
 .  בהתאם להחלטת ועדת השיפוט נוספים עונשים שיוטלו יתכן. כולו מהאירוע ייפסל

 ולבדיקות לגילוי סמים ואלכוה .2.12

 ייפסל כחיוביות התבררו שלו הבדיקות אשר רוכב ואלכוהול סמים לגילוי בדיקות לבצע ניתן
 .  בהתאם להחלטת ועדת השיפוט נוספים עונשים שיוטלו יתכן. כולו מהאירוע

 ציון שם על לבוש .2.11

הרכיבה  חולצת / חליפתשם המשפחה של הרוכב יכול להופיע אך ורק בחלק האחורי של 
 שלו. 

 ני חסותציון נות .2.12

 רוכבים ואנשי צוותם רשאים לציין את שמם של נותני החסות באופנים הבאים:

  שם הקבוצה: שם הקבוצה יכול להכיל בנוסף לשם הרשמי גם שם של נותן חסות
 עיקרי.

 רוכב יכול לציין בהרשמה עד שמונה נותני חסות במקומות בעת ההרשמה :
 המיועדים לכך בטופס ההרשמה )אם קיים(
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  הכלי התחרותי: רוכב יכול להדביק מדבקות בצורה חופשית על כלי הרכב על גבי
 בתנאים הבאים:

o .המדבקות לא יסתירו סימני זיהויי רשמיים 

o  שיצרו שגיאה בזיהויהמדבקות לא יכילו סימנים ואותיות שיש אפשרות 
 הכלי התחרותי על ידי בעלי התפקידים הראשיים.

  :רוכבים ואנשי צוותם רשאים לשאת הדפסים על גבי הלבוש של הרוכב ואנשי צוותו
 או רקמה של שמות וסמלים של נותני חסות על גבי פרטי הלבוש שלהם.

מנהל המרוץ רשאי לדרוש מקבוצות, רוכבים ואנשי צוותם להסיר או להסתיר שמות 
וסמלים של נותני חסות במידה ועל פי דעתו הם עשויים לפגוע ברגשות הציבור או להוות 

 החוק.עבירה על 

 הרוכבים ואנשי הצוותוזיהוי סימון  .2.11

רוכבים ואנשי צוות המשתתפים באירוע יענדו בכל עת סימון )צמיד פלסטי צבעוני( מוסכם 
 אשר יאפשר את זיהויים ואת כניסתם למתחמים השונים באירוע.

הסימון הינו אישי ואינו ניתן להעברה, רוכבים או אנשי צוות אשר יעבירו את הסימון ללא 
 שאה יורחקו מהשתתפות באירוע.הר

  סיוע לרוכבזכויות וחובות צוות  .2.11

אנשי צוות הסיוע לרוכב יישמעו להוראות בעלי התפקידים הרשמיים באופן מידי וללא 
 עוררין

 ניתן להחשיב רוכבים כמי שאחראים למעשיהם של חברי הצוות שלהם. 

המסלול במהלך נתיב הצוות לרכב על כלי רכב ממונע כלשהו על ה חבריחל איסור על 
 האימונים והמרוץ

חל איסור על כל סיוע חיצוני לרוכבים לאורך המסלול במהלך האימונים ו/או המרוצים, 
אלא אם הוא ניתן על ידי מרשל אשר מבצע את תפקידו מסיבות בטיחות. הפרות יגררו 

 ענישה מצד הנהלת המרוץ. 

 חובת הכרות עם כללי האירוע והכללים הטכניים .2.11

על  יכירו את כללי האירוע ואת הכללים הטכניים וינהגו על פיהם ואנשי צוותם יםהרוכב
 הרוכבים להכיר את החוק, התקנות וכללי ההתאחדות.
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 ציוד מגן והשימוש בו: .3

 חובת חבישת קסדה .1.1

בכלי הרוכב בכלי תחרותי חובה על  (תחרותית או מנהלתיתנהיגה )בכל מקרה של 
 בכל עת.  אם להוראות הכללים הטכניים( לחבוש קסדה תקינה )בהתהתחרותית 

 כאמור במסמך זה. עבירה על כלל זה עשויה לגרור עונשים

 חובת השימוש בציוד מגן .1.2

)ובכלל זאת בדיקות כשירות, נסיעות מבחן, אימונים נהיגה ספורטיביתבכל מקרה של 
ים ומרוצים( חובה על הרוכב ללבוש לנעול ולחבוש את כל ציוד הבטיחות המוגדר בכלל

 הטכניים לענף התחרותי ובכלל זאת:

 )מיגון גוף )חזה, ברכיים 

 חליפות / בגדי רכיבה ייעודיים 

 מגפי רכיבה ייעודיים 

 כפפות 

 מיגון עינייםקסדה ו 

 ציוד הבטיחות, אופן השימוש בו, מצבו ותוקפו יהיה בהתאם לכללים הטכניים לענף זה.

 .זה כאמור במסמך עונשים לגרור עשויה זה כלל על עבירה

 :הסיוע ציוד עזר לצוותי .1.1

רשאים לשאת עימם ולהכניס לאזורי הטיפולים והשירות המוגדרים ציוד עזר  צוותי הסיוע
 תיקונים.לצורך סיוע וביצוע 

  רחבת הטיפוליםחל איסור על הפעלת כלים שאינם ידניים לצורך ביצוע עבודות בשטח 
 ובכלל זאת:

  ציוד אחר העלול להיות בעל להבה גלויה.ציוד ריתוך והלחמה חשמלי או אוטוגן או 

 ציוד חשמלי הניזון באמצעות מתח הרשת ובכלל זאת ציוד השחזה וחיתוך 

 או שאינו פעל בכוח הכבידה ציוד תדלוק בעל הפעלה חשמלית. 

 כיבוי והצלה: .1.1
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 ואנשי צוות.לצורך פינוי מתחרים  אמבולנס  והצבת לתיאום לדאוג האירוע מארגן על

 במפרטי מד"א או מקבילים לכל הפחות: ודהאמבולנס יעמ

 לאמבולנס, מתנדבים שני ועוד ופאראמדיק חובש שהוא נהג הכולל - משופר אמבולנסמפרט 
מצויד במיטת אמבולנס  יהיהכל אמבולנס  דפיברילטור ומוניטור תרופות ארגז צורףי זה

 . אוטומטית, כיסא מתקפל להורדת חולה ולוח גב

חד לכל הפחות בכל עת, במידה והאמבולנס נדרש לפנות פצוע חובה קיומו של אמבולנס א
 חובה לעצור את האירוע הספורטיבי עד להצבת אמבולנס חלופי.

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין

 

 לכיבוי אשאישי ציוד  .1.1.1

ק"ג לפחות  2במשקל בתוקף, חייב למקם באזור הטיפולים מטף כיבוי / קבוצה כל רוכב 
 על תו תקן ישראלילכיבוי שריפות דלק ב המתאים

מארגן האירוע רשאי לבטל הוראה זו ובתנאי שדאג לעמדות כיבוי אש מרכזיות באזורי 
 הטיפולים.

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין
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 :י ההתאחדות והליגות הרשמיותהרשמה לאירוע .4

 פרסום מועדי אירועים .1.1

את לוח מועדי באתר האינטרנט שלה ות השונות תפרסם ההתאחדות בהתייעצות עם העמות
 אירועים לכל הענפים שבתחום אחריותה.

 פרסום מועדי הליגה .1.1.1

מועדי הליגה והסבבים השונים יפורסמו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחודש לפני תחילת 
 .הליגה

 שינויים במועדי הליגה .1.1.2

על שינויים במועד אירוע  ההתאחדות רשאית לבצע שינויים במועדי אירועי ליגה, הודעה
 הקודם מבין השניים. –תתבצע עד חודש לפני המועד המקורי או חודש מהמועד החדש 

 אפשר להודיע במועד המוגדר תדחה ההתאחדות את האירוע או תבטל אותו.תיהיה ולא 

 מתוכננים אירועיםוביטול דחיית  .1.1.1

 ל קיומם של אירועיםאו לבט ההתאחדות רשאית לדחות אירועים למועדים מאוחרים יותר
 בכל עת, הודעה על כך תפורסם באתר ההתאחדות.בסבב האליפות 

דמי ההרשמה יועברו למרוץ הבא או יוחזרו במידה ונרשמו רוכבים לאירוע שנדחה או בוטל, 
 למשתתפים במלואם על פי בחירתו של כל רוכב

 בדיעבד ביטול אירועים .1.1.1

 זה מכבר. מואירועים שהתקיי בדיעבדההתאחדות רשאית לבטל 

 .בוטליאירועים שהתבטלו יוסרו מסבב האירועים והניקוד הניתן בגינם 

עונשים, קנסות ואזהרות על עבירות משמעת לא יבוטלו או יימחקו עבור אירועים שבוטלו 
 בדיעבד.

 דמי השתתפות לא יוחזרו לרוכבים בגין אירוע שבוטל בדיעבד.

 עבד היא שישה שבועות ממועד סיום האירועהתקופה בה ניתן להכריז על ביטול אירוע בדי

 ביטול ליגה .1.1.1

 ההתאחדות רשאית לבטל את הליגה כולה במהלכה או בסיומה.

 במידה והוחלט על סיום הליגה במהלכה יבוטלו כל האירועים המתוכננים לאותה עונה.
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 עונשים, קנסות ואזהרות על עבירות משמעת שהתרחשו בעונה זו לא יבוטלו או יימחקו.

 השתתפות לא יוחזרו לרוכבים בגין אירועים שבוטלו בדיעבד.דמי 

 דמי הרשמה לאירועים שטרם התרחשו יוחזרו במלואם.

התקופה בה ניתן להכריז על ביטול הליגה בדיעבד היא עד שישה שבועות ממועד סיום הליגה 
 )מועד האירוע האחרון בליגה(

 חלוקת מספרי זיהוי לרוכבים .1.2

ישראל יוקצה מספר זינוק קבוע עבור אותה עונה, על ידי  לכל רוכב המשתתף באליפות
 ההתאחדות מספר הזיהוי יהיה תקף עבור ענף ספציפי.

 מספרי המשתתף של רוכבים רשומים מעונות קודמות יתפרסמו עד חודש לפני תחילת העונה

מספרי הרוכבים משקפים את הקטגוריה אליה הם משתייכים על כן במקרה של מעבר 
 מצע עונה ינופק לרוכב מספר חדש.קטגוריה בא

 :מספרי זיהוי של אלופי העונה הקודמת .1.2.1

בהתאמה לדירוגם בעונה הקודמת,  1-1אלופי העונה הקודמת רשאים לשאת את המספרים 
וכן  121, 122, 121ייתכן ומספרים אלה יצורפו למספר וסימון הקטגוריה לצורך זיהוי )

 הלאה(

 בקשות להקצאת מספרי משתתף: .1.2.2

רשאים להגיש בקשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת ההתאחדות  רוכבים
 להקצאת מספר מתחרה עד חודש לפני פתיחת העונה, 

המספר  שמם, הקטגוריה אליה הם מתעתדים להשתייך, את בבקשתם יציינו הרוכבים את
 מבקש שמספר זה יוקצה לו.הרוכב  עבורםאת הענפים ו המבוקש

 היענות לכל בקשה שהיא.ההתאחדות אינה מתחייבת ל

 פתיחת ההרשמה לאירוע .1.1

באמצעות מזכיר האירוע או בא כוחו, תפתח את ההרשמה לא יאוחר מזכירות האירוע, 
 משבועיים לפני תחילת האירוע.

מזכירות האירוע תפרסם מידע אודות פתיחת ההרשמה באתר ההתאחדות ובאתרים 
 תן(רלוונטיים נוספים )עיתונות וקבוצות דיון ככל שני

 השתתפות קטינים באירוע: .1.1
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שנים ביום ההרשמה( לאירוע יידרש להציג אישור אחד  12קטין )מי שטרם מלאו לו 
 .ההורים או אפוטרופוס לפי דין על השתתפותו באירוע

 סגירת ההרשמה לאירוע .1.1

 ימים לפני האירוע.  1התאריך האחרון להרשמה עבור אירוע נהיגה ספורטיבית הינו 

רשאית ההתאחדות לדחות את מועד סגירת ההרשמה למועד מאוחר יותר במקרים מיוחדים 
 שעות לפני תחילת האירוע 12אך לא פחות מ

 הרשמה מאוחרת לאירוע .1.1

במקרים חריגים תתאפשר הרשמה מאוחרת בתנאים מיוחדים בהתאם להחלטת 
 ההתאחדות

 ההתאחדות רשאית לדרוש דמי הרשמה נוספים עבור הרשמה מאוחרת.

 של רוכב פרטים רישום .1.1

תהליך ההרשמה כולל איסוף ורישום של פרטים אישיים של הרוכב וכלי הרכב התחרותי, 
ובכלל זאת את שמו, גילו, כתובתו, מספר הטלפון שלו, תיבת דואר אלקטרוני, מספר תעודת 

 זהות . רישיון נהיגה תחרותי, דגם ונפח של הכלי התחרותי והקטגוריה הנבחרת.

 רוכבים שיחסירו פרטים אלו.לא תאושר השתתפותם של 

 הכלי התחרותי:ורישום פרטי  שינוי פרטים אישיים .1.1.1

באחריותו של הרוכב לעדכן את פרטי הרישום שלו בכל מקרה של שינוי בפרטיו האישיים 
 )נפח / מספר פעימות(. כלי תחרותיו/או שינוי בפרטי ה

 קטגוריה.שינויים בגיל, נפח המנוע או במספר הפעימות עלולים לחייב מעבר 

או הקטגוריה אליה הוא משתייך  כלי תחרותי, כל שינוי של הההרשמהלאחר תאריך סגירת 
יצריך בקשה בכתב, אשר תפרט באופן מלא את הנימוקים לכך. בקשה לשינוי חייבת להגיע 

שעות לפני מועד הבדיקה הרשמי של כלי הרכב. על הבקשות  21-למנהל המסלול לא יאוחר מ
 פטים  לצורך אישור. להימסר לחבר השו

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות הכללים הטכניים וכללי מסמך זה.

 פרסום רשימת המשתתפים באירוע .1.2

שעות לאחר התאריך האחרון להרשמה, מזכירות האירוע תפרסם  12עבור כל אירוע, בתוך 
 את רשימת הרוכבים הרשומים באתר ההתאחדות. 

 קבלת ההרשמה .1.1
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ם אינה מהווה אישור או הסכמה לאפשר השתתפותו של רוכב רשום פרסום רשימת הרוכבי
 וההתאחדות רשאית למנוע מרוכב רשום מהשתתפות באירוע.

 בתנאי: בין היתר רוכבים שנרשמו יורשו להשתתף 

 למרוצים לתחום   ביום האירועתקף  נהיגה וכלי תחרותי שהם מחזיקים ברישיון
 רשות; ענף הנהיגה הספורטיבית הרלוונטי מטעם ה

  ההתאחדות אישרה כי יוכלו להשתתף באירוע; אין למנוע מתן אישור שכזה ללא
 סיבה מנומקת בכתב. 

 דחיית ההרשמה .1.12

של רוכב מהשתתפות באירוע. במקרה כזה השתתפותו ההתאחדות רשאית לדחות את 
שלו בכתב ההשתתפות שעות לפני האירוע על דחיית  12ההתאחדות תודיע לרוכב לפחות 

 .ההשתתפותהנימוקים לדחיית  ובצירוף

 נדחתה את דמי ההרשמה במלואם.שהשתתפותו ההתאחדות תחזיר לרוכב 

 אי השתתפות באירוע .1.11

שעות לפני תחילת האירוע,  21רוכב שנרשם לאירוע רשאי להודיע על ביטול השתתפותו עד 
לאחר מועד זה רשאית ההתאחדות שלא להשיב לרוכב את דמי ההרשמה או להשיב החזר 

 קי בלבד.חל

רוכב אשר נוכח באירוע ואשר אינו לוקח חלק באימונים ו/או במרוצים ו/או עוזב את 
 השתתפותו. -איאשר להאירוע חייב תמיד ליידע את מנהל המרוץ ב

 ערעורים ותלונות על נושאים הקשורים בהרשמה .1.12

ערעורים על כל נושא הקשור בהרשמה יוגשו בכתב לוועדת הערעורים של ההתאחדות 
יוחזר במידה והערעור שיחולט במידה והערעור יידחה וכפיקדון ₪  212ירוף תשלום של ובצ

 יתקבל.
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 ים וקטגוריותכלים תחרותי .5

 קטגוריות באירוע נהיגה ספורטיבית .1.1

קטגוריות אליפות ישראל יהיו בהתאם לטבלת הקטגוריות בכללים הטכניים לכל ענף 
 ותמתחומי  הנהיגה הספורטיבית שאותם מייצגת ההתאחד

במקרה של חוסר משתתפים בכמות מספקת, יבוצע איחוד קטגוריות בהתאם לתקנות 
 המשלימות לאירוע.

 קטגוריותואיחוד  , פיצולביטול .1.2

ההתאחדות תפרסם שינויים )פיצול, איחוד או ביטול( של קטגוריות בתחילת העונה 
 ובמהלכה.

 כללים הטכנייםפיצול ואיחוד הקטגוריות ייעשה ע"פ המוגדר בטבלת הקטגוריות ב

 באירוע בודד או אירוע אליפות הקטגוריה דירוג  .1.1

 באותו זמן וו/או מספר ההקפות שביצע במרוץ יתבססו על הזמן שהושג הדירוגיםכל 
הם המנצחים  וכמות ההקפות הגדולה ביותר הרוכבים בעלי הזמנים הנמוכים ביותר

 שלהם.  בקטגוריה

 ( )ללא קשר לקטגוריותהכולל  הדירוגקובע במקביל את  במרוץהזמן שמושג 

בכל אירוע נהיגה ספורטיבית ידורגו כל הרוכבים מאותה קטגוריה על פי מיקומם ונקודות 
 האליפות יחולקו על בסיס מיקום זה.

אלוף הקטגוריה יהיה הרוכב שהשיג את התוצאה הטובה ביותר )הזמן הכולל הקצר ביותר( 
 מתוך כלל הרוכבים באותה קטגוריה.

 ליגההניקוד  .1.1.1

יזכו לנקודות  )בשקלול תוצאות הזמנים העונשין( קטגוריהבכל  הראשוניםעשרים הרוכבים 
 בסוף כל יום של התחרות, בהתאם לסולם הבא: 

 21  נקודות לרוכב הראשון 
 22  נקודות לרוכב השני 
 22  נקודות לרוכב השלישי 
 12  נקודות לרוכב הרביעי 
 11  נקודות לרוכב החמישי 
 11 כב השישי נקודות לרו 
 11  נקודות לרוכב השביעי 
 11  נקודות לרוכב השמיני 
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 12  נקודות לרוכב התשיעי 
 11  נקודות לרוכב העשירי 
 12  נקודות לרוכב האחד עשר 
 1 נקודות לרוכב השנים עשר 
 2 נקודות לרוכב השלושה עשר 
 1 נקודות לרוכב הארבעה עשר 
 1  נקודות לרוכב החמישה עשר 
 1 עשר נקודות לרוכב השישה 
 1  נקודות לרוכב השבעה עשר 
 1  נקודות לרוכב השמונה עשר 
 2  נקודות לרוכב התשעה עשר 
 1   נקודה לרוכב העשרים 

 
במקרה של שוויון בתוצאות בסוף היום, הרוכבים הנוגעים בדבר יקבלו כל אחד את 
הנקודות אשר מוענקות עבור אותו מקום, והרוכב המדורג הבא יקבל את הנקודות 

 ות למקום שאליו הגיע.  המתאימ

 למשל: 

 נקודות  A 28'20"  – 21 רוכב

 נקודות  B 28'20"  – 21 רוכב

 נקודות C  30'00" – 22 רוכב

 )כל הקטגוריות( דירוג כולל .1.1

ידורגו גם הרוכבים בדירוג כללי בכל אירוע נהיגה ספורטיבית בנוסף לאליפות הקטגוריות, 
 .יחסית לרוכבים האחרים ם על בסיס ביצועיהםהכולל את כל הקטגוריות וקובע את דירוג

האלוף הכללי יהיה הרוכב שהשיג את התוצאה הטובה ביותר מבין כל הרוכבים שהשתתפו 
 באירוע.

 :אליפות הליגה .1.1

בכל הסבבים  אלוף הליגה יהיה רוכב אשר השיג את הניקוד הגבוה ביותר מבין כל הרוכבים
 .של העונה

על ידי המספר הרב ביותר של מקומות הדירוג הגבוהים  שוויון בסופה של האליפות יוכרע
ביותר. אם לאחר מכן עדיין קיים שוויון, הוא יוכרע בסדר הבא על ידי המיקום הגבוה יותר 
בתוצאה האחרונה, בתוצאה האחת לפני האחרונה, בתוצאה השנייה לפני האחרונה, וכיוצא 

 בזה. 

 קביעת קטגוריית הרוכב .1.1
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 על בסיס פרמטרים של גיל הרוכב, מין, נפח המנוע, וניסיון.קטגוריית הרוכב נקבעת 

 ניסיון.רוכבים חסרי  .1.1.1

)כאמור במסמך רוכבים חסרי ניסיון יוכלו להתחרות אך ורק בקטגוריית המתחילים 
 עד שיצברו ניסיון של חמישה מרוצים לפחות בקטגוריה זו.הכללים הטכניים( 

צר פרק זמן זה על בסיס השיקולים מנהל המרוץ בתיאום עם מזכיר האירוע רשאי לק
 הבאים:

  אשר מדרגות אותו בשליש האמצעי של הרוכבים ומעלה הרוכב השיג תוצאות
 מבחינת הדירוג הכללי באירוע

  מנהל המרוץ השתכנע באמצעות צפייה בביצועיו של הרוכב כי ניתן להעביר אותו
 מקטגוריית המתחילים.

 קטגוריות רשות .1.1.2

על פי שיקול דעתו  )במידה וקיימות( ות לקטגוריות מסוימותהרוכב רשאי לבחור השתייכ
 הבלעדית:

  סניור/סופר סניור, רשאי לבחור אם לרכוב במסגרת קטגוריית הסניורים או לרכוב
 באחת מהקטגוריות האחרות להן הוא מתאים

  נשים: נשים רשאיות לבחור אם לרכוב במסדרת קטגוריית נשים או לרכוב באחת
 ת להן הן מתאימות מהקטגוריות האחרו

 קטגוריות חובה .1.1.1

יתר הקטגוריות מהוות "קטגוריות חובה" כלומר הרוכב אינו רשאי לבחור את השתייכותו 
 וזו נקבעת על פי נפח המנוע על בסיס טבלת הקטגוריות המפורטת בכללים הטכניים.

ו המעבר לקטגוריות רשות וחזרה מהן לקטגוריות החובה יכול להתבצע על פי שיקול דעת
 הבלעדי של הרוכב.

 באמצע עונה .1.1.1.1

רוכבים רשאים לעבור קטגוריות באמצע העונה, אם כתוצאה של החלטה להשתתף באחת 
 .כלי תחרותימקטגוריות הרשות או כתוצאה משינוי נפח וסוג ה

רוכב שמבקש לעבור קטגוריה מהסיבות הנקובות לעיל יודיע על כך למזכירות האירוע בכתב 
 במעמד ההרשמה לאירוע.

 ניקוד במעבר קטגוריה .1.1.1.2
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במידה והרוכב בחר לעבור קטגוריה באמצע העונה, הניקוד הנצבר בקטגוריה לא ניתן 
להעברה בין הקטגוריות לצורך חישוב אליפות הקטגוריה והוא יתחיל את צבירת הנקודות 

 מתחילתן.



`  
 
 

 
 
 

 

 

-22- 
 

 

 

 מתחמים מוגדרים באירוע .6

 סוגי המתחמים באירוע .1.1

 שלטים וסרטי סימון בצורה ברורהכל המתחמים באירוע יסומנו באמצעות 

השלטים יציינו את מיקום הכניסה למתחם, היציאה ממנו וכל מידע אחר שנועד לנתב את 
 הרוכבים ו/או הקהל אל / מאזורים אלה 

 מתחמי קהל .1.1.1

 חנייה .1.1.1.1

 מארגן האירוע יקצה אזור או אזורים המיועדים לחניית הקהל והמבקרים באירוע

באופן שימנע כניסה בשוגג של כלי רכב מאזור זה האזור יהיה תחום בסרטי סימון 
 אל אזור מסלול המרוץ ומתחמי האירוע האחרים 

 ואוהלי קהל מתחמי קהל ,טריבונות .1.1.1.2

מארגן האירוע רשאי להקים טריבונות ואוהלים עבור הקהל, האזור יהיה תחום 
 בסרטי סימון באופן שימנע כניסה בשוגג של קהל מאזור זה אל אזור מסלול המרוץ

 ומתחמי האירוע האחרים 

 מנהלת שיפוטו מזכירות .1.1.2

 .בתחום זה מתנהל הצד האדמיניסטרטיבי של הרישום וניהול ומדידת זמנים 

 .המתחם כולל לוח מודעות למשתתפים, שולחן רישום, ושלטי הכוונה 

 כן במהלך התחרות עצמה מותרת גישה אך ורק למתחרים או -במהלך הרישום וכמו
 מנהלי קבוצות.

 מסוימים יופרד מתחם המזכירות ממתחם מנהלת השיפוט. במקרים 

 מתחם בדיקות טכניות ובטיחות .1.1.1

 פי לוח -הבדיקות יתבצעו יום לפני או ביום האירוע, למעט מקרים חריגים, ועל
 .בכללים המשלימים זמנים מפורסם מראש

 קמ"ש. 12-מוגבלת ל במתחם מהירות נסיעה 

 הם מראש.על המתחרים להתייצב לבדיקה בזמן שנקבע ל 
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  בזמן בדיקה יהיו נוכחים במתחם אך ורק הבוחנים הטכניים והמתחרים הנבדקים
 או נציגיהם.

 . בכל מתחם בדיקה ימונה בוחן טכני ראשי 

 (Paddock)חצר / שטח כינוס  .1.1.1

  שטח ההתכנסות והחנייה של המתחרים וצוותי הסיוע. מיועד גם ללינה באירועים
 ממושכים.

 יכול לשמש גם כמתחם סיוע (Pits).הגישה מוגבלת בהתאם להגדרה . 

  המארגן רשאי למקם בשטח זה גם את מזכירות האירוע וגם חברות מסחריות
 המספקות שירותים למתחרים.

 (Pits)מתחם סיוע  .1.1.1

  מתחם הנמצא בקרבת היציאה למסלול ומיועד לטיפול בכלים התחרותיים טרם
 ואחרי התחרות.

 י סיוע בלבד. מספר הרשאים הגישה למתחם זה מוגבלת למתחרים וצוות
 .ם המשלימיםותפקידיהם יהיה בהתאם לכללי

  מתחם זה יכול לשמש גם כשטח כינוס- Paddock 

  .הכניסה והיציאה יסומנו באמצעות שילוט ברור 

  קמ"ש. 12 -מהירות רכיבה מקסימלית במתחם זה 

  מסלול )מרשל( פקחעל מתחם כולו ימונה 

 

 (Pit Lane)נתיב סיוע  .1.1.1

 יאה והכניסה של המתחרים ממסלול. מקובל בעיקר במרוצי אספלט נתיב היצ
 במסלול סגור, אך לא רק.

 שתיקבע על  בעל גישה נוחה מהמסלול ואל המסלול. משולט היטב להגבלת מהירות
 ושמירה על כללי הבטיחות. ידי מנהל המסלול

 משמש במרוצים מסוימים גם לתדלוק, החלפת גלגלים, תיקונים קלים וכו' 
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 (מרשל) בטיחות פקח ימוקם למסלול הסיוע מנתיב אהביצי . 

 (Parc Ferme)חניון סגור  .1.1.1

המתחם מיועד לחניית הכלים התחרותיים בזמן שאינם משתתפים באופן פעיל במרוץ או 
 באימונים.

 מחייבת אישור מיוחד ממנהלת התחרות. לעיל כל גישה למתחם שלא בהתאם להגבלות

לפני המרוץ ולאחר בדיקות טכניות, במהלך המרוץ  השימוש במתחם סגור יכול להתבצע
 ובסופו.

האזור חייב להיות סגור ומגודר, על מנת למנוע מאנשים לא מורשים להיכנס אליו. גבולותיו 
חייבים להיות מסומנים באופן ברור ולהיות בפיקוח מספר הולם של אחראים, על מנת 

. חייבת להיות ם התחרותייםלכלי לגשתלהבטיח כי רק אנשים מורשים יכולים להיכנס או 
כניסה אחת מסומנת ויציאה אחת אשר מובילה ל"אזור ההתחלה", אך לא כניסות או 
יציאות נוספות. האחראים המופקדים על שטחי הבקרה הסגורים חייבים לשאת סימן היכר 

 מובחן אשר מוכר על ידי כל האישים הנוגעים בדבר, ובמיוחד על ידי הרוכבים.    

אסורה לכולם, מלבד לחבר השופטים, אחראים מסוימים אשר  מתחם הסגורלכל  הגישה
לתפקיד זה ורוכבים אשר מבקשים לחנות או להוציא את  על ידי מנהל האירוע ממונים

-. לאחר ביצוע הרישום בעת ההגעה, במהלך מדידת הזמנים ממש לפני ההכלים התחרותיים
, מתחם הסגורל שלו  כלי תחרותילדחוף את ה, הרוכב חייב לדומם את המנוע ומתחם הסגור

 ללא דיחוי. 

, חל איסור לתדלק או לבצע מתחם הסגור-בזמן שממשיכים ממדידת הזמנים אל תוך ה
. רוכבים אשר אינם פועלים בהתאם לאחד משני תנאים אלו כלי תחרותיתיקונים כלשהם ב

 פוטבהתאם להחלטת ועדת השי עתידים להיפסל או לספוג עונשים אחרים

 , חל איסור על רוכב אשר ספג עונש של פסילה מהאירוע: מתחם הסגור-בתוך ה

  של רוכב אחר;  תחרותילגעת בכלי 

  או מחוצה לו;  מתחם הסגור -שלו עצמו, מלבד דחיפתו לתוך ה תחרותיהלגעת בכלי 

  .להתניע את המנוע 

 ייפסל.  מתחם הסגור-כל רוכב אשר ייתפס כשהוא מעשן בתוך ה 

בכל צורה שהיא, והם חייבים להיות מוצבים  מתחם הסגורר לכסות את כלי הרכב בחל איסו
באזורים סגורים )אוהל או  מתחם הסגור-באוויר הפתוח. חל איסור חמור למקם את ה

מוסך(, מלבד בתחרויות חורף חל איסור לעשות שימוש בציוד לצורך סגירת קצה משתיק 
  .מתחם הסגורהקול )כיסוי, רצועה( בתוך ה

 או מעמד נייד.חייבים להיות מצוידים ברגלית צד  מתחם הסגור כלי הרכב ב
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 (start area)  תחלהאזור ה .1.1.2

 ויחולו עליו כל הוראות לעיל" בכל הנוגע לגישה  מתחם הסגור "-אזור ההתחלה נחשב ל

אזור ההתחלה הינו אזור קטן וסגור שבו הרוכבים ממתינים לאות הפתיחה ושבו קו 
 בצד אחד.   ההתחלה ממוקם 

 כל רוכב אשר ייתפס כשהוא מעשן באזור ההתחלה ייפסל

A  =מתחם הסגור 

B  אזור ההתחלה = 

C אזור מסחרי = 

D  בעלי תפקידים מורשים = כניסה עבור  

E רוכבים לעמוד על כל קו  1-= יש למקם שני קווים יחד עם מרווח שיאפשר ל 

  (Stop and Go)אזור עצור וסע .1.1.1

"עצור וסע", האזור סמוך למסלול אך מרוחק  זמן מסוג ול המיועד לעונשאזור לאורך המסל
 ממנו מספיק על מנת למנוע סיכון לרוכבים אשר על המסלול.

 במסלול המרוץ.חזרה היציאה והחזרה מאזור זה יאפשרו השתלבות בטוחה 

 כאזור "עצור וסע" השירותבמקרה ולא הוגדר מיקום כזה ישמש אזור 

 אזור תדלוק .1.1.12

 .בזמן האירוע תדלוק כלים תחרותייםדלק ולאחסון ייעודי המשמש אזור 

אזור זה יופרד באמצעות סימון ברור משאר האזורים ותותר כניסתם של רוכבים ואנשי 
 צוות מורשים בלבד

 אזור שטיפה .1.1.11

מארגן האירוע רשאי להקצות אזור שטיפה מיוחד לצורך שטיפת הכלים התחרותיים לאחר 
 האירוע.

 ים באמצעות לחץ מים או קיטור בלבדכלים התחרותית הניתן לשטוף א

 מי השטיפה ינוקזו באופן שירחיק אותם ממסלול הרכיבה או מאזורי השירות האחרים

 אזור אמבולנס / מתחם רפואי .1.1.12
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מארגן האירוע יקצה אזור למיקום אמבולנס וצוות רפואי.  מיקום האזור יוצג לרוכבים 
 כחלק מן התדריך.

 כי לא תהיה כל הפרעה ליציאתו של האמבולנס מן המתחם לצורך פינויעל המארגן לוודא 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין

 

 אזורים נוספים .1.1.11

 חניון רוכבים וצוותי סיוע .1.1.11.1

במידת האפשר מארגן האירוע יקצה חניון הסמוך לאזור השירות כך שתתאפשר 
הרכב אל האזורים המיועדים העברת הכלים התחרותיים, ציוד וכלי עבודה מכלי 

 לכך.

 ועיתונות אזורים המוקצים לצוות ההפקה .1.1.11.2

במידת האפשר, מארגן האירוע יקצה שטחים מיוחדים עבור צוות ההפקה 
 והעיתונות.

 גידור וסימון .1.2

מארגן האירוע יגדר באמצעות סרטי סימון או באמצעות גדרות רשת פלסטית את 
, לבקר ולפקח על מעבר קהל ומתחרים המתחמים השונים על מנת למנוע ככל האפשר

 לאזורים שאינם מורשים להם, בין השאר יגודרו ויסומנו האזורים הבאים:.

 אזור התדלוק 

 אזורי מדידת הזמנים 

 מזכירות האירוע 

 חניון סגור 

 אזורי הזנקה וסיום באירועים מסוג ספיישל טסט 

 אסוריםכניסת קהל לאזורים  פיקוח על .1.1

 מסלול פקח יסת קהל לאזורים מוגדרים באמצעות הצבתמארגן האירוע יפקח על כנ
 או מאבטח באופן שיוכל למנוע כניסתם של קהל לאזורים האסורים (מרשל)

 הפרדת קהל: .1.1
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 סרט באמצעות  המוגדרים המתחמים מן ברורה קהל הפרדת לוודא האירוע מארגן על
  .זה לצורך האירוע מנהל ידי על שמונהמסלול )מרשל( פקח והצבת, סימון

 .לכך המוסמכים הגורמים ומסמכויות דין כל מהוראות לגרוע כדי זו בהוראה אין
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 מסלול: .7

 , כביש, קטנועים מסלול קבוע, ארעיסופרמוטוקטגוריה 
 מסלול קבוע: .1.1

 נושא ומטרותכללי   .1.1.1

תקנות אלה קובעות את הדרישות שמסלול מרוצי אספלט צריך לעמוד בהן כדי לקבל את אישור ה 
 פורטיבית. הרשות לנהיגה ס

 

 מאפיינים  .1.2

 דרכי גישה  .1.2.1

דרכי הגישה למסלול צריכות להיות עבירות הן לרכבי הצלה וחירום והן למשאיות ולקרוונים 
 המודרניים ביותר. 

 דרך הגישה צריכה לאפשר תנועת כלי רכב בכל מזג אוויר ופינוי מהיר של המקום בכל רגע נתון. 

 וונים אל המסלול. בצמתים חשובים יש לתלות שלטי הכוונה המכ

 המסלול  .1.2.2

 צריך להיות מורכב מ: האספלטמסלול מירוצי 

 עבור סופרמוטו:

חומר טבעי מוצק )אדמה מהודקת וחומרים דומים(,  15/35%אספלט או חומר דומה,  65/85%
 נטול אבנים, מצויד במערכת ניקוז מתאימה לניקוז מי הגשם ומערכת הרטבת כביש למניעת אבק. 

 .(whoops)"באמפים" -נהיגת שטח אפשר שיותקנו קפיצות ובקטע המיועד ל

 עבור קטנועים ומירוצי כביש:

 מסלול אספלט או חומר דומה מצוייד במערכת ניקוז המתאימה לניקוז מי הגשם

 אורך .1.2.1

 עבור סופרמוטו וקטנועים

מ'. המדידה צריכה  2222מ' ובמידת האפשר, אורכו לא יעלה על  222-המסלול לא יהיה קצר מ
 התבצע לאורך קו מרכז המסלול. ל

 עבור אופנועי כביש:

מ'. המדידה צריכה  12,222מ' ובמידת האפשר, אורכו לא יעלה על  222-המסלול לא יהיה קצר מ
 להתבצע לאורך קו מרכז המסלול. 
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 רוחב  .1.2.1

מ' בקטע  1-מ' בקטע הסלול באספלט ו 1-בנקודה הצרה ביותר שלו, רוחב המסלול לא יהיה קטן מ
 עד לנהיגת שטח.המיו

ס"מ צבוע בצבע מונע  15 ÷ 10מסלול המירוצים יהיה תחום בשני צידיו על ידי פס ברוחב של 
 החלקה, בצבע לבן או צהוב.

מ'  1אסור שיהיו במסלול מכשולים הגורמים להיצרות פתאומית וצריך להיות יחס מינימלי של 
 יות. מ' עבור התרחבו 12מ' לכל  1-מ' עבור היצרויות ו 22לכל 

 מרווח אנכי  .1.2.1

 מ'.  1-המרווח האנכי המינימלי בין פני שטח המסלול לבין מכשול כלשהו לא יהיה קטן מ

 מכשולים  .1.2.1

, במידה והם נמצאים בתוואי המילוטכל המכשולים הנייחים הממוקמים בשוליים ו/או באזורי 
עשויים יציאה אפשרית של אופנוע מהמסלול, חייבים להיות מוגנים באמצעות מחסומים ה

המעוגנים לקרקע, /או מצמיגים, חבילות חציר, שקי קלקלר ואמצעים דומים הקשורים ביניהם ו
 להבטחת החפץ הנייח ולספיגה טובה יותר של המכה. 

 אבני שפה  .1.2.1

במקרה הצורך, בפניות ניתן להתקין אבני שפה, עם שוליים פנימיים הפונים לכיוון המסלול 
 יים חיצוניים במישור אחד עם השוליים.  במישור אחד עם המסלול עצמו ושול

 שוליים ואזור מילוט .1.2.2

 מטר.  1לאורך כל המסלול הסלול, חייבים להיות שוליים )אזור ניטראלי( ברוחב מינימלי של 

השוליים יהיו במישור אחד עם הכביש או עם אבן השפה, יהיו חופשיים מכל מכשול ועד כמה 
 שאפשר, יהיו מכוסים בדשא. 

מנת לאפשר עצירה של -האזורים הניטראליים הנ"ל יוגדלו על ,וני של עיקולים ופניותבצידם החיצ
 אופנוע היורד מן המסלול )אזורי מילוט(.

אם האזורים הנטראליים מכוסים בשכבת חצץ, עליהם להיות במישור אחד עם האזור המכוסה 
 בדשא. 

 ים מכל מכשול ופסולת. הן אזורי המילוט והן האזורים הניטראליים חייבים להיות חופשי

 בין המסלול למשטח החצץ יש להשאיר פס של דשא, כדי למנוע פיזור של חצץ על המסלול. 

בקטע המסלול המשמש למירוצי שטח )דרך עפר(, השוליים יוחלפו באזור ניטראלי בעל מאפיינים 
לונסאות זהים לאלה של המסלול עצמו, אשר יופרד מהמסלול באמצעות סרט סימון הקשור בין כ

 ס"מ.  12עשויים מחומר גמיש, בגובה 

 עמדות פקחי המירוץ )מרשלים(  .1.2.1

 לאורך המסלול תוצבנה עמדות עבור פקחי המירוץ, במספר כזה שמכל נקודה לאורך המסלול
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 הרוכבים יוכלו לראות לפחות עמדה אחת.  

 ול. העמדות תוצבנה כך שהן תיראנה בצורה ברורה על ידי הרוכבים הנוסעים על המסל

 העמדות תהיינה ממוספרות הן על המסלול והן על גבי התכניות. 

במקרה ועמדה כלשהי נמצאת בתוואי יציאה אפשרית של אופנוע מהמסלול, יש להגן עליה 
 לעיל.  2.1באמצעים המפורטים בסעיף 

 אזור הזינוק  .1.1

 אזור ההמתנה  .1.1.1

ם הצפויים לעמוד על גריד יותר מהמספר המירבי של רוכבי 22%שטח אזור ההמתנה צריך להכיל 
 הזינוק. 

 הכניסה לאזור ההמתנה תהייה מכיוון הפארק פרמה הרוכבים והיציאה ממנו לכיוון הגריד. 

 באזור ההמתנה חייב להיות שעון הנראה לעיני כולם ושלטי "אסור לעשן". 

 קו הזינוק   .1.1.2

ע המסלול, החל מהקו מ' לפחות, כאשר הוא נמדד לאורך קו אמצ 22-קו הזינוק יהיה באורך של כ
הגיאומטרי המסמל את סוף הפניה החדה הקודמת לקו הזינוק ועד לקו הגיאומטרי המסמל את 

 מ'.  2תחילת הפניה החדה שאחרי קו הזינוק. הרוחב המינימלי של קו הזינוק יהיה לפחות 

 רוחב זה לא יפחת עד לסוף הפניה החדה הראשונה, למעט הסטיות המותרות. 

 הגריד .1.1.1

מ' מהקו הגיאומטרי המסמל את תחילת הפניה  22-ל 12נוק יהיה ממוקם במרחק שבין קו הזי
 החדה הראשונה לאחר קטע הישורת. 

 הגריד יסומן על הקרקע בניצב לקו הזינוק. 

 ס"מ. 2ס"מ וברוחב  12כל עמדת זינוק תסומן על הקרקע באמצעות קו לבן באורך 

 על האופנוען לעמוד במרכז הקו. 

וזישן תמוקם בצד הנגדי לכיוון הפניה החדה הראשונה )וכך לפי הסדר כל העמדות עמדת הפול פ
 הבאות אחריה בכל השורות(. 

 מ' לפחות.  1המרחק בין עמדת הזינוק הראשונה לבין הקו המציין את קצה המסלול יהיה 

 מ' לפחות.  1המרחק בין עמדת הזינוק הראשונה לבין קו הזינוק יהיה 

מ', כך שהמרחק בין כל שני אופנוענים יהיה  1-עמדה בצדדים לא יהיה קטן מהמרווח בין עמדה ל
מ'  1מ' לפחות והמרחק בין האופנוענים בקצה הגריד לבין הקו המציין את קצה המסלול יהיה  2

 לפחות. 

מ' לפחות, בעוד המרחק בין כל שתי שורות על  2המרחק בין כל שני אופנוענים באותה שורה יהיה 
 מ'.  1 הגריד יהיה

 מספר המזנקים בכל שורה הוא: 
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 מ' לפחות; 1בישורת ברוחב  1 – 1 – 1 – 1

 מ' לפחות; 2בישורת ברוחב  1 – 1 – 1 – 1

 מ' לפחות.  1בישורת ברוחב  1 – 1 – 1 – 1

 בכל שורה: 

 מ' מאחורי העמדה הראשונה; 1עמדת הזינוק השניה תמוקם  -

 מדה השניה;מ' מאחורי הע 1עמדת הזינוק השלישית תמוקם  -

 מ' מאחורי העמדה השלישית.  1עמדת הזינוק הרביעית תמוקם  -

תצורת השורה השניה תהיה זהה לזו של השורה הראשונה, כאשר העמדות תמוקמנה מאחורי 
המרווחים הריקים שבין עמדות השורה הראשונה; השורות השלישית, החמישית והשביעית 

ורה הרביעית, השישית והשמינית תהיינה תהיינה מיושרות עם השורה הראשונה ואילו הש
 מיושרות עם השורה השניה. 

 מספר המזנקים  .1.1.1

 . 12זמנית על המסלול לא יעלה על -המספר המקסימלי של כלים תחרותיים המורשים לעלות בו

על פי אורך המסלול בהתאם לטבלה קבע נ על הגרידזמנית -בוהמספר המקסימלי של מזנקים 

 הוא אורך המסלול.  "L"-חב קו הזינוק ורוהוא  "B"הבאה, כאשר: 

 

 1511-גדול מ 1511-ל 1111בין  1111-קטן מ L-ו Bמידות 

 22 21 21 5.75-קטן מ

 12 22 21 0.51-ל 5.75בין 

 12 12 22 0.51-גדול מ

 

 הפיטס    .1.1

 הפיטס ימוקמו באופן שהרוכבים יוכלו לראותם ויהיו בהם שלטי "אסור לעשן". 

 ב מרשל.  ביציאה מהפיטס יוצ

 מסלול הפיטס  .1.1.1

הפיטס ימוקמו ליד קו הזינוק ויהיו בה כניסה ויציאה שלא יפריעו לתוואי נסיעת הכלים 
 התחרותיים על המסלול. 

 הפיטס וכל המתחמים המיועדים למכונאים יהיו מגודרים ותהיה מהם גישה ישירה לפאדוק. 

 עמדת מרשלי ההכוונה .1.1.2
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יה בתוך הפיטס, יהיה מצויד בשקעים חשמליים עמדת המרשלים האחראים על ההכוונה תה
 וסטנדים עבור שעוני מדידת הזמנים. 

היה ובאזור עמדת המרשלים האחראים על ההכוונה אין פלטפורמה שעליה הם יכולים לעמוד, יש 
  1.2.1להקים מחסום אשר יגן עליהם, באמצעים המפורטים בסעיף 

 

 אזור הסיום  .1.1.1

 קו הסיום  .1.1.1.1

צבוע בצבע לבן מונע החלקה, בקו אחד עם תא  ס"מ 15 ÷ 10קו הסיום יסומן באמצעות קו בעובי 
 מדידת הזמנים ובסמוך לו ימוקם מונה הקפות ושעון בגודל מתאים. 

 תא מדידת הזמנים  .1.1.1

 על קו הסיום תותקן עמדה עבור מודדי הזמנים, היכולה להכיל לפחות ארבעה אנשים. 

בנה סגור או בכל מקרה מוגן מתופעות מזג האוויר, באופן שיאפשר העמדה חייבת להיות במ
למודדים לעבוד בכל תנאיי מזג האוויר. עמדת מודדי הזמנים צריכה להיות מצוידת בשקעים 

 חשמליים לחיבור מחשבים ו/או ציוד אחר. 

 פודיוםאזור ה  .1.1.1

 .(parc fermé)אזור הפודיום יהיה קרוב לאזור הסיום וצמוד לפארק פרמה 

 אזור זה יהיה מוגן על ידי מחסומים למניעת כניסת אנשים בלתי מורשים. 

 אזור זה צריך להיות גדול דיו בכדי להכיל עיתונאים, צלמים, וכו'. 

 (parc fermé)פארק פרמה   .1.1.1

ימוקם באופן המאפשר גישה קלה לרוכבים בתום המרוץ לצורך  (parc fermé)הפארק פרמה 
 ות כפול ממספר האופנועים המתוכנן על הגריד. בדיקות ובעל שטח המכיל לפח

 המתחם צריך להיות מגודר לחלוטין, עם השגחה תמידית למניעת כניסת אנשים בלתי מורשים. 

 המתחם יהיה מצויד בשלטי "אסור לעשן". 

 רוכביםפארק פרמה  .1.1

ועים הפארק פרמה רוכבים חייב להיות גדול מספיק כדי לאכלס מספר כלי רכב יחסי לגודל האיר
 מ"ר.  2,222שמתוכננים להתקיים במתקן, בשטח מינימלי של 

החניון יהיה מגודר כולו ובזמן אירועים יפעלו בו שירותי בטחון למניעת כניסת אנשים לא מורשים 
 )בכל מקרה, החניון חייב להיות מופרד מהאזורים הציבוריים(. 

 רותיים בכל תנאיי מזג אוויר. פני שטח החניון יהיו שטוחים ויאפשרו את תנועת הכלים התח

 כן מיקום החניון יאפשר לרוכבים לפנות את המקום בכל רגע נתון. -כמו

 חניון הרוכבים יהיה מצויד במתקנים הבאים: 
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 שירותי הגיינה )לפחות שני בתי שימוש קבועים(; -

 עמדה לפעולות המקדימות ולבדיקות הטכניות, מצוידת במשקל; -

 אזור לבדיקת רמות הרעש; -

ילוט לאיתור מהיר של האזורים והשירותים השונים המסומנים בתכניות באמצעות סמלים ש -
 מתאימים;

 מ' לפחות, לתליית מסמכים שונים ומודעות; 1מ' על  2לוח בגודל של  -

 כיבוי אש;ציוד ו/או  כיבויכמות מספקת של מטפי  -

 כמות מספקת של פחי אשפה; -

 שקעים חשמליים בכמות הנדרשת; -

 כמות הנדרשת;זרנוקי מים ב -

 כמות מספקת של שלטי "אסור לעשון" באזורים השונים.  -

 

 אזורים ציבוריים  .1.1

האזורים הציבוריים יהיו בכל מקרה ממוקמים מחוץ לתוואי המסלול ומופרדים ממנו על ידי 
 אמצעי מיגון נאותים ומוצקים.

בנוחות והם אזורים אלה צריכים להיות גדולים דיים כדי לאכלס את כמות הצופים הצפויה 
צריכים להיות מצוידים בשירותים היגייניים )אפילו מסוג אירעי המותקן אך ורק לקראת אירוע 
בו צפויה נוכחות קהל( ובמידת הצורף אף בנקודות התרעננות בהתאם לקטגוריה בה מסווג 

 המתקן הספורטיבי ולסוג האירועים שמתכננים לערוך במקום. 

אוג לשטחים המוקדשים לחניון, על שטח המאפשר תנועה לפי כמות הצופים הצפויה, יש לד
 חופשית של כלי רכב בכל תנאיי מזג אוויר ופינוי המתקן בכל עת שיידרש. 

מערכת כריזה אקוסטית לשימוש ציבורי )במידת האפשר, נפרדת מזו של הפאדוק(, צריכה להיות 
 מותקנת באופן המעניק כיסוי לכל שטח המסלול. 

 

 נים קבועיםמתק –קטגוריות   .1.1

 מאפיינים – 1מתקנים בקטגוריה 

 ;12מספר המוזנקים:  -

 מ'; 1,122אורך מינימלי של המסלול:  -

 מ"ר; 12,222שטח מינימלי של חניון הרוכבים:  -

 מ"ר; 12שטח מינימלי של חניון סגור ומגודר:  -
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 1-בתי שימוש ו 12מקלחות )מתוכם  1-בתי שימוש ו 11בתוך חניון הרוכבים יהיו לפחות  -
 קלחות יכולים להיות מסוג ארעי, שיותקנו רק באירועים חשובים(;מ

 מתחם קבוע להנהלת המירוץ; -

 מתחם קבוע למודדי הזמנים; -

 מתחם קבוע עבור מזכירות ועבור פקחי המסלול )מרשלים(, שופטים ועיתונאים; -

 במתחם הנהלת המירוץ יהיו לפחות ארבעה בתי שימוש; -

זור קבלת פנים ואירוח של נותני החסות והוא יהיה מ"ר לפחות יוקדש לא 2,222שטח של  -
 מצויד בכל השירותים הדרושים; 

 מתחם אחד יוקדש לשימוש בתור בר/מזנון/מסעדה; -

 המקום יהיה מצוייד במערכת כריזה ורמקולים קבועה; -

 המקום יהיה מצוייד במערכת חשמל נאותה, זרנוקי מים כנדרש וכו'. -

 

 מאפיינים – 2מתקנים בקטגוריה 

 ;22ספר מינימלי של מוזנקים: מ -

 מ'; 1,222אורך מינימלי של המסלול:  -

 מ"ר; 1,222שטח מינימלי של חניון הרוכבים:   -

 מ"ר; 1,222שטח מינימלי של חניון ציבורי:  -

 מ"ר; 12שטח מינימלי של חניון סגור ומגודר:  -

וש בתי שימ 1מקלחות )מתוכם  1-בתי שימוש ו 12בתוך חניון הרוכבים יהיו לפחות  -
 והמקלחות יכולים להיות מסוג ארעי, שיותקנו רק באירועים חשובים(;

 מתחם קבוע להנהלת המירוץ; -

 מתחם קבוע למודדי הזמנים; -

 מתחם קבוע עבור מזכירות ועבור פקחי המסלול )מרשלים(; -

 במתחם הנהלת המירוץ יהיו לפחות שני בתי שימוש; -

 ;המקום יהיה מצוייד במערכת כריזה ורמקולים קבועה -

 המקום יהיה מצוייד במערכת חשמל נאותה, זרנוקי מים כנדרש וכו'. -

 

 מתקנים לפעילויות בסיסיות  .1.2
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 (:1אלה מתקנים המיועדים אך ורק לפעילויות בסיסיות )קטגוריה 

 פעילויות חברתיות - 1

 פעילויות לקידום מכירות ברמה האזורית  - 2

 תחרויות מחוזיות - 1

 ותתחרויות אזוריות לא רשמי - 1

 מידות המסלול  .1.2.1

 מ' לפחות 122אורך המסלול יהיה 

מ' לפחות בקטע המיועד לנהיגת  1.1-מ' לפחות בקטע הסלול באספלט ו 1.1רוחב המסלול יהיה 
 שטח ורצוי שהרוחב יהיה עד כמה שאפשר אחיד לכל אורכו. 

 במידה וישנן היצרויות, הן צריכות להיות הדרגתיות. 

 מסלולעל הבו זמנית  רשהמספר הרוכבים המקסימלי המו  .1.2.2

על פי אורך המסלול בהתאם זמנית על המסלול נקבע -מספר הרוכבים המקסימלי המורשה בו
 לטבלה הבאה: 

 

 אורך המסלול במטרים

 511-גדול מ 1111-ל 511בין  511-קטן מ

11 22 21 

 תחרויותה .1.2.1

 מספר המזנקים  .1.2.1.1

ורוחב קו  "L"פי אורך המסלול  עלקבע נמסלול על הזמנית -המותר בומספר המזנקים המירבי 

  , בהתאם לטבלה דלהלן:"B"הזינוק 
 

 1111-גדול מ 751-1111בין  751-מ קטן L-ו Bמידות 

 12 11 11 6.75-ל 6.11בין 

 22 22 12 6.75-גדול מ

 ישורת הזינוק  .1.2.1.2

 מ'. רוחב זה לא יקטן עד 1.22מ' לפחות וברוחב מינימלי של  12ישורת הזינוק תהיה באורך של 
 סוף הפניה החדה הראשונה מעבר לסטיה המותרות. 

 גריד הזינוק  .1.2.1.1

 מספר המזנקים בכל שורה יהיה כלהלן:

 מ' לפחות. 1.11בישורת ברוחב  1 – 1 – 1 – 1



`  
 
 

 
 
 

 

 

-12- 
 

 

 

 מ' לפחות. 1.22בישורת ברוחב  2 – 1 – 2 – 1או 

 

 מתקני אימון .11

 (. 1מתקנים המיועדים לאימונים בלבד )קטגוריה 

 ל מידות המסלו 11.1

 מ' לפחות 122אורך המסלול יהיה 

מ' לפחות בקטע המיועד לנהיגת  1.1-מ' לפחות בקטע הסלול באספלט ו 1.1רוחב המסלול יהיה 
 שטח ורצוי שהרוחב יהיה עד כמה שאפשר אחיד לכל אורכו. 

 מומלץ שיהיה קטע במסלול המיועד לרכיבת שטח, אך זה לא חובה. 

 צריכות להיות הדרגתיות.  במידה וישנן במסלול היצרויות, הן

 

 מספר הרוכבים המורשים בו זמנית על המסלול 11.2

על פי אורך המסלול, בהתאם לטבלה קבע נמסלול על הזמנית -המותר בומספר הרוכבים המירבי 
  דלהלן:

 

 אורך המסלול במטרים

 1111-גדול מ 1111-ל 511בין  511-קטן מ

11 22 21 

 

 מתקנים ארעיים .12

 היה בעל מאפיינים טכניים זהים לאלה של מסלול קבוע, בשינויים הבאים:המסלול י

 מידות המסלול 12.1

 ( 122%מ'. ) אפשרי מסלול אספלט  1122-ל 122אורך המסלול ינוע בין 

 המדידה תתבצע לאורך קו אמצע המסלול.

 רוחב המסלול המינימלי צריך להיות:

 עד כמה שאפשר אחיד; מ' לפחות בחלקו הסלול )אספלט( ורצוי שיהיה 1 -

 מ' לפחות בקטע העפר המיועד לנהיגת שטח ורצוי עד כמה שאפשר אחיד.  1 -

 מסומן.השטח העביר של מסלול המירוצים יהיה 

היה ואין אפשרות לסמן את השוליים בצבע כאמור, ניתן לסמן את שולי המסלול באמצעות אבני 
 וכד'.  , צמיגיםשפה ניידים, קונוסים, צינורות גומי גמישים
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חל איסור להשתמש בשרשראות, חבלים, חבילות חציר דחוס או כל מחסום אחר מסוג הסופג 
 מכות,  לסימון שולי המסלול. 

מ'  1אסור שיהיו במסלול מכשולים הגורמים להיצרות פתאומית וחייב להיות יחס מינימלי של 
 מ' עבור התרחבויות.  12מ' לכל  1-מ' עבור היצרויות ו 22לכל 

 קו הזינוק   12.2

מ'. אסור שרוחב זה יפחת  1מ' וברוחב מינימלי של  12קו הזינוק צריך להיות באורך מינימלי של 
 עד לסוף הפניה החדה הראשונה, למעט הסטיה המותרות. 

במקרה של זינוק בקו ישר בקטע מסלול המיועד לרכיבת שטח )דרך עפר( )עם או ללא שער(, קו 
 זהים לאלה של מסלול ארעי של מוטוקרוס.  הזינוק יהיה בעל מאפיינים

 מרשלי ההכוונה והמכונאים אזור 12.3

 האזורים השמורים למרשלים האחראים על ההכוונה ולמכונאים חייבים להיות מגודרים כראוי. 

 למרשלים ולמכונאים אסור בתכלית האיסור לנוע באופן חופשי על המסלול. 

 מספר המזנקים 12.4

 .  21ספר המזנקים לא יעלה לעולם על במתקנים ארעיים, מ

במקרה של זינוק בגריד על החלק הסלול של המסלול )אספלט(, המספר נקבע כפונקציה של אורך 

 , בהתאם לטבלה דלהלן:"B"ורוחב קו הזינוק  "L"המסלול 
 

 1111-גדול מ 1111-ל 511בין   511 -קטן מ L-ו Bמידות 

 22 11 11 5.25-קטן מ

 21 22 11 0.51-ל 5.25בין 

 21 21 22 0.51-גדול מ

 

במקרה של זינוק בקו ישר בקטע מסלול המיועד לרכיבת שטח )כדוגמת המוטוקרוס( מספר 

 , בהתאם לטבלה דלהלן:"L"נקבע כפונקציה של אורך המסלול הרוכבים על קו הזינוק 
 

 אורך המסלול במטרים

 511-גדול מ 1111-ל 511בין  511-קטן מ

11 22 21 

 

 22מ' במקרה של  22מזנקים,  11מ' במקרה של  12-חב המסלול בקו הזינוק לא יהיה קטן מרו
 מזנקים. 21מ' במקרה של  21-מזנקים ו
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 טכנית דיקהב .5

 בעלי תפקידים רשמיים .2.1

 בוחן טכני ראשי: .2.1.1

 ימונה בוחן טכני ראשי . אירועבכל 

י מועד תחילת הבוחן הטכני הראשי חייב להיות נוכח  באירוע שעה אחת לפחות לפנ
 הבדיקות הטכניות, הבוחן יידע את מנהל המרוץ אודות הגעתו.

כלי הלבחינה טכנית המתאימה לסוג  בתוקף בוחן טכני ראשי יהיה בעל הסמכה
 הנבדקים מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית. תחרותיה

לאירוע שמונו הבוחן הטכני הראשי יוודא כי הבוחנים הטכניים הנוספים במידה 
 לבצע את משימתם בצורה נאותה. יכולים

 הבוחן הטכני הראשי יציב בוחנים טכניים בעמדות בדיקה על פי שיקול דעתו  

בוחן טכני  בוחן טכני ראשי יזוהה באמצעות אפוד זוהר בצבע כתום ועליו הכיתוב "
 "ראשי

 בוחנים טכניים:  .2.1.2

ים, אלו יהיו במידת הצורך, הבוחן הטכני הראשי יכול להיעזר בבוחנים טכניים נוספ
הנבדקים הכלים התחרותיים לבחינה טכנית המתאימה לסוג בתוקף בעל הסמכה 

 מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית.

 בוחנים טכניים יזוהו באמצעות אפוד זוהר בצבע כתום ועליו הכיתוב "בוחן טכני"

 לוח זמנים של בחינה טכנית .2.2

 לימים לאירועלוח הזמנים לבחינה הטכנית יפורסם כחלק מן הכללים המש

הכלים לוח הזמנים יכלול מועד תחילה וסיום שבו יכולים רוכבים להעמיד את 
 לבדיקה התחרותיים

לוח הזמנים ייקח בחשבון את כמות הכלים התחרותיים שצריכים להיבדק אל מול 
 מספר הבודקים הטכניים הזמינים.

 נוהל הבדיקה הטכנית .2.1

 כלי תחרותיבדיקת ה .2.1.1

 .י התחרותי שלולכלהרוכב אחראי בכל עת 
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הבדיקות הטכניות יערכו בהתאמה לכללים הטכניים  ובהתאמה לכללים המשלימים 
לאירוע, האנשים היחידים המורשים להשתתף בבדיקה הם הרוכב עצמו ועוד 

 מכונאי. באירועים קבוצתיים מותר גם למנהל הקבוצה להיות נוכח בבדיקות.

לבדיקה טכנית בטווח  תחרותי כליהרוכב או מכונאי מטעמו חייב להעמיד את ה
הזמן שהוקצה לכך ונתפרסם בכללים המשלימים לאירוע ו/או על פי בקשת הבוחן 

 הטכני.

שהוא מחשיב כמסוכנים וכלים תחרותיים ציוד חן הטכני לפסול ושל הבבסמכותו 
 מהשתתפות באירוע

 בדיקת קסדה .2.1.2

ודבקים עליה הבוחן הטכני יבדוק את תוקף הקסדה ותוקף הסימונים הרשמיים המ
 בהתאמה למתואר בכללים הטכניים לכל ענף

במידה וחסרים סימונים לקסדה ינפק וידביק הבוחן הטכני סימונים על הקסדה 
 בהתאם לתוצאות הבדיקה

 הבוחן רשאי לפסול ולהסיר סימונים רשמיים מקסדה אשר נפסלה לשימוש

 הנוסףהמגן האישי בדיקת ציוד  .2.1.1

נוסף בהתאמה לכללים  ולבוש המגן האישי במידת הצורך יבדוק הרוכב ציוד
 הטכניים באותו ענף

 תוצאות הבדיקה .2.1

הבוחן יידע את הרוכב או את נציגיו המורשים בתוצאות הבדיקה באם מורשה או 
 מהשתתפות באירוע.פסול 

)נספח למסמך זה( ויגיש  ייעודיהבוחן הטכני ימלא את תוצאות הבדיקות בטופס 
 .עם תום הבדיקות הטכניותטפסים אלה למזכירות האירוע 

 כלי תחרותיבדיקה חוזרת ל .2.1

ייכשל בבדיקה הטכנית במהלך האירוע יורחק שהכלי התחרותי שלו רוכב 
 מהשתתפות באירוע. 

הרוכב רשאי להגיש את הכלי התחרותי לבדיקות חוזרת לאחר תיקון הליקויים בכל 
 משך הזמן המוקצה לבדיקות טכניות באירוע ללא הגבלה.

 ים מסוכניםים תחרותיכלפסילת  .2.1
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 כלי תחרותי מהשתתפות בכל רגע נתון במשך האירוע, הבוחן הטכני רשאי לפסול
 אשר לדעתו של הבוחן מהווה סכנה לרוכב או לסביבתו.

 אשר ייפסל יורחק מהשתתפות באירוע. כלי תחרותי

 ערעורים על החלטת הבוחן .2.1

במהלך הזמן המוקצה  ניתן לערער על החלטת בוחן טכני בפני הבוחן הטכני הראשי
 לבדיקות הטכניות בלבד

 והיא סופית ומוחלטת. הראשי לא ניתן לערער על החלטת הבוחן

למרות האמור לעיל, רשאי הרוכב להגיש בקשה בכתב לשינוי הכללים הטכניים לענף 
 מסוים לוועדה הטכנית של אותו ענף בהתאחדות.

לכללים הטכניים ופרסומם אין באמור לעיל כדי לייתר את הצורך באישור הרשות 
 באתר הרשות

 .הכנסת כלי תחרותי לחניון סגור .2.2

חניון סגור יועברו הכלים התחרותיים לאחר הבדיקה לחניון קיים באירועים שבהם 
 סגור

אל  כלי תחרותיהרוכב או מכונאי מטעמו בלבד יורשו להיכנס לחניון ולדחוף את ה
ו יצאו מאזור החניון הסגור באופן מקום חנייה שיוקצה לו, הרוכב או המכונאי מטעמ

 מידי אחרי שהחנו את הכלי התחרותי.

חל איסור חמור על הזזה או נגיעה בכל כלי תחרותי מלבד הכלי התחרותי על כל אדם 
, נגיעה או הזזה כזו תוביל לפסילה עצמו על ידי המתחרה עצמו של המתחרה

 והרחקה מהמרוץ.

 הוצאת כלי תחרותי מחניון סגור .2.1

כלי התחרותי מהחניון הסגור מתבצעת בפרק הזמן המוקצה  כך בטרם הוצאת ה
 ההזנקה על ידי הרוכב בלבד.

קצה לו יורשה הרוכב להיכנס לחניון הסגור על מנת חמש דקות לפני הזמן המו
 להוציא את הכלי התחרותי שלו.

חל איסור חמור על הזזה או נגיעה בכל כלי תחרותי אחר מלבד הכלי התחרותי של 
 רה, נגיעה או הזזה כזו תוביל לפסילה והרחקה מהמרוץ.המתח

במידה ונדרש להזיז כלי תחרותי אחר לצורך הוצאת הכלי התחרותי יודיע על כך 
 הממונה על החניון הסגור.לבקר המסלול הרוכב למנהל המרוץ או 
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 ח מסלול וקיפושיפוט ניהול,  .0

 נהיגה אירוע של ומולקי תנאי הם -  זה במסמך המפורטים תפקידים בעלי  מינוי
 לפי התקנות, הספורטיבית הנהיגה חוק מהוראות לגרוע כדי זה במסמך אין, ספורטיבית

 .דין כל ולפי בספורט אלימות איסור חוק, זה חוק

על כל בעלי התפקידים להכיר את הוראות החוק והתקנות וכללים לרבות הסמכויות שניתנו 
 הםל

א כי הוא מבוטח במסגרת תפקידו ובהתאם על כל בעל תפקיד מוטלת האחריות לווד
 לדרישות תקנות הביטוח.

 מזכיר האירוע .1.1

 מינוי מזכיר האירוע .1.1.1

 מזכיר האירוע ימונה על ידי מארגן האירוע על פי שיקול דעתו הבלעדי

 ומעלה 12מזכיר אירוע יהיה מגיל 

 מזכיר האירוע יתפקיד .1.1.2

 ספורטיבי והכולל:מזכיר האירוע אחראי על הצד האדמיניסטרטיבי של האירוע ה

  וקבוצות מתחריםארגון וניהול ההרשמה של. 

 בדיקת תוקפם של כל הרשיונות הנדרשים על פי מסמך זה ועל פי החוק 

 והקצאה לקטגוריות. רשימות המשתתפים, הקצאת מספרי זיהוי עיבוד 

  רשימת בעלי התפקידים באירועריכוז 

 .ריכוז בקשות, ערעורים ותלונות 

 וע הכוללות תוצאות מדידת זמנים, שיפוט ועונשיםריכוז תוצאות האיר. 

 על לוח המודעות או באמצעות  פרסום שינויים והודעות בזמן האירוע
 מערכת הכריזה

 )ארגון מעמד חלוקת הפרסים )הפודיום 

 סמכויות מזכיר האירוע .1.1.1

בנסיבות שפורטו מזכיר האירוע רשאי לסרב לאפשר למתחרה השתתפות באירוע )

 "הרשמה לאירוע"( - 4 פרק  ב
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 מזכיר האירוע יזוהה באמצעות תג זיהוי 

 שיפוטה ועדתשופט ראשי ו .1.2

 שופט ראשי .1.2.1

על ידי מארגן האירוע  מראש ימונה אשר ראשי שופט של בפיקוח נתון יהיה האירוע
 :הבאים הסף לתנאי בהתאם

 לפחות שנה 12 יהיה השופט גיל. 

  הענף תקנוני עם מלאה היכרות בעל יהיההשופט. 

 באירוע וקבוצות משתתפים עם מובהק עניינים בניגוד יהיה לא. \ 

  ידי עלהשופט  יאושרבמסגרת אירועי ההתאחדות או מי מטעמה 
 ההתאחדות

 מינוי הועדה .1.2.2

שלשה תמנה בנוסף לשופט הראשי באירוע, ועדת השיפוט  ועדת שיפוט למנות ניתן
 חברים )כולל השופט הראשי(

 עדת השיפוטחברי ו .1.2.1

 חברי ועדת השיפוט יתמנו על פי התנאים הבאים

  שנה לפחות 12יהיה  חבר הועדהגיל. 

  עם תקנוני הענף מלאה יהיה בעל היכרותחבר הועדה. 

 יהיה בניגוד עניינים מובהק עם משתתפים וקבוצות באירוע. חבר הועדה לא 

 /או ועדת השיפוטשופט הראשי  ותפקידי ה .1.2.1

o משמעתית להתנהגות הנוגע בכל העליונה הסמכות נוהי השופט המרוץ במהלך 
 .שלהם הסיוע צוות או קבוצתם וחברי רוכבים של וספורטיבית

o בעלי ושאר טכניים בוחנים, המסלול מנהל, פקחי המסלולמ דיווחים קבלת 
 צוות חברי או/ו רוכבים של התנהגותם באופן הנוגעים באירוע רשמיים תפקידים

 במרוץ

o נדרש באם העובדות ירורוב הדיווחים בדיקת 
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o הכללים מן ספורטיבית או משמעתית חריגה שחרגו לרוכבים עונשים קביעת 
 על פי שיקול דעתו ובהתאם לאמור במסמך זה המקובלים

o ספורטיביות עבירות או/ ו משמעת עבירות עקב רוכבים פסילת 

o עבירות או/ו משמעות עבירות עקב לרוכבים ניקוד עונשי קביעת 
 ספורטיביות

o האירוע למזכירות והעונשים ההחלטות, העבירות רשימת גשתה. 

 זיהוי בזמן האירועסימני  .1.2.1

השופט הראשי וחברי הועד יענדו תג ו/או ילבשו בגד )וסט זוהר נושא כיתוב( המזהה 
 אותם בבירור כשופטים / חברי ועדת השיפוט.

 החלטות שיפוט .1.2.1

 להתפרסם חייבות יפוטש ועדת או/ו המרוץ הנהלת, האירוע הנהלת של ההחלטות כל
 . בעברית להתפרסם חייבות אלו החלטות. האפשרי ביותר המוקדם במועד בכתב

 : את תכלול החלטה על זו הודעה

 ( דים)הצד של( ות)השמ שיפוט ועדת של או המרוץ הנהלת חברי של השמות
 (; ים)המעורב

 התלונה/  שננקטה הפעולה קשורה שאליהם הסעיפים ; 

 השיפוט במהלך ושגה אשר נוסף מידע כל ; 

 ונימוקיהם ממצאיהם את,  שיפוט ועדת של או המרוץ הנהלת החלטת ; 

 פקחי מסלול .1.1

 )מרשלים( תנאי סף לקבלת פקחי מסלול .1.1.1

 ידי על ממונים הם. שנה 11 הינו( מרשליםפקחי מסלול ) של המינימום גיל
 . המסלול מנהל עם בתדריך חלק לקחת וחייבים המארגן או ההתאחדות

 12ילווה בפקח מסלול נוסף מעל גיל  12לול מתחת לגיל פקח מס

 או ההורה אישור בהצגת מותנית קטין שהינו פקח מסלול )מרשל( העסקת
 הקטין של האפוטרופוס

 תפקידי פקחי המסלול .1.1.2

 פקחי מסלול משמשים לצורך פיקוח בטיחות ודיווח.
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ים מוסכמים דגלים( לסמן ולהתריע לרוכבים באמצעות סימנ פקחעל פקחי המסלול )
 על מצב המסלול והמשתתפים בו.

פקחי המסלול נדרשים לסייע לרוכבים אשר נפלו ו/או חוסמים את המסלול לפנות 
 את המסלול בהקדם על מנת למנוע פגיעה בינם לבין רוכבים אחרים

עבירה של רוכב או חבר מקרה או על כל  האירועמזכירות לפקחי המסלול ידווחו 
 להצוותו שהם היו עדים 

 של שמותיהם עם רשימה לערוך חייב המארגן, דגליםפקח  של עמדה כל עבור
 . האירוע למזכיר תימסר הרשימה. עמדה אותה את המאיישים המרשלים

 מרשל, עמדות אלו יכילו המסלול מנהל החלטת פי על בעמדות יוצבו פקחי המסלול
 לרוכב לסייע הנועד( דגל ללא) אחר מרשל/או ו( בדגל משתמש אשר) אחד דגלים

עליות  קפיצות יש בהם במקומות יותר או אחד מרשל להציב מומלץ. בטיחות בענייני
 . ו/או מכשולים אחרים

 פ"בע או בטלפון לבירורים זמינים להישאר חייבים עם תום האירוע פקחי המסלול
 . והערעורים התלונות זמן שחלף עד

 לבוש זיהוי .1.1.1

 חולצת באמצעות מזוהיםו וד מתאיםבצי מצוידים להיות חייבים פקחי המסלול
 שלא כדי, אדום או צהוב לא אופן בשום, ניטרלי בצבע זיהוי תגי או אחידה מדים
 . הדגלים לבין ביניהם להתבלבל ניתן יהיה

 למזכירות האירוע דיווח .1.1.1

 בע"פ .1.1.1.1

פקח מסלול רשאי לדווח למזכירות האירוע בע"פ, כל דיווח כזה חובה שיכלול את 
 יקום ומהות העבירהמספר הרוכב ואת מ

 ע"ג טופס דיווח .1.1.1.2

מארגן האירוע רשאי להנפיק לפקחי המסלול פנקס דיווח לצורך דיווח עבירות 
משמעת ובטיחות של רוכבים. כל דיווח בפנקס חובה שיכלול שם הפקח, מספר 
הרוכב שביצע עבירה, המיקום שבה בוצעה העבירה ותיאור של מהות העבירה 

 בתוספת עובדות.

 י מסלולתדריך פקח .1.1.1

. ביום האירוע מזכיר האירוע אחראי על ארגון וניהול תדריך האירוע לפקחי המסלול
 .חובה על כל פקח מסלול להיות נוכח בכל משך התדריך ככל שיידרש
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 :יכלול התדרוך, המסלול מנהל ידי על תדרוך יעברו מרשלים

 והמרוץ המסלול על כלליים הסברים 

 מיםמוסכ וסימנים דגלים וריענון הכרה 

 בשטחים ורכיבה באש בטיחות, רוכבים לבוש בטיחות הוראות ריענון 
 המוגדרים

 שהוגדרה בנקודה תפקידו לגבי והסבר מרשל כל של ההצבה נקודות סקירת 
 לו

 ותשובות לשאלות זמן. 

 :לאירועים במסגרת ההתאחדות ומי מטעמה ערעוריםהועדת  .1.1

וכל בעל תפקיד  ופט/מנהל המרוץעל החלטת הש ערעורכל רוכב רשאי להגיש בסיום אירוע 
ועל  באותו אירוע. ערעור רשאי להגיש רק רוכב אשר השתתף באופן פעיל )רכב( באירוע אחר

 .תוצאותיו הוא

כל רוכב רשאי להגיש תלונה כנגד רוכב אחר ו/או בעל תפקיד רשמי באותו אירוע, תלונה 
 רשאי להגיש רק רוכב אשר השתתף באופן פעיל באירוע.

 ינוי הועדהמהרכב ו .1.1.1

 :יהיה הערעורים ועדת הרכב

 ועדהה ר"יו 

 הועדה חברי שני 

 :הבאים לתנאים בהתאם ההתאחדות ידי על ותאושר מראש תמונה הועדה

 לפחות שנה 12 יהיה הועדה חבר גיל 

 הענף תקנוני עם היכרות בעל יהיה 

 באירוע וקבוצות משתתפים עם מובהק עניינים בניגוד יהיה לא. 

 עוריםתפקידי ועדת הער .1.1.2

ועדת הערעורים דנה בערעורים שהוגשו כנגד החלטת שופט ו/או ועדת השיפוט של 
 אירוע נהיגה ספורטיבית
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ועדת הערעורים תדון בתלונות של רוכבים כלפי בעלי תפקיד רשמי בניהול והפקת 
 והחלטותיהם האירוע

 :עיקריים סוגים משני יהיו תלונות

 בכלים תחרותיים בנוגע  תלונות בנושאים טכניים: תלונות הקשורות
 להתאמתם לכללים הטכניים באותו ענף.

  תלונות משמעתיות: תלונות הקשורות בהתנהגות רוכבים, אנשי צוות ובעלי
 תפקידים רשמיים באירוע.

, ₪ 122 של בסך תשלום דמי בצירוף בכתב מוגשים להיות חייבים ותלונות ערעורים
 במידה, טכניות תלונות. קתכמוצד מתבררת התלונה שבו במקרה יוחזרו אשר

 יתלווה התלונה לדמי, מרכיביו יותר או אחד או כלי תחרותי של פירוק  ומצריכות
 . ח"ש 1122 של בסך נוסף פיקדון

 בתלונה המפסיד הצד על הפירוק ישולמו מוצדקת כבלתי נמצאה והתלונה במידה
 . עבור הפירוק לרוכב או למכונאי הזה הסכום לשלם ועליו

 .מטעמו מכונאי או עצמו הרוכב באמצעות יעשהי הפירוק

 מהמרוץ פסילה משמעותו לבדיקה והכלי התחרותי שלו את להעמיד רוכב של סירוב
 .המרוץ מנהל דעת שיקול פ"ע נוספים עונשים או/ו

 .האמור באירוע הראשי הטכני הבוחן ידי על תיערך התלונה מושא החריגות בחינת

 הבלעדי דעתו שיקול פי על מטעמו במומחים ץלהיווע יכול הראשי הטכני הבוחן

 ומוחלטת סופית נחשבת והיא הראשי הטכני הבוחן קביעת על לערער ניתן לא

לגורמים  שיועברו מנת על, האירוע למזכירות להימסר חייבים וערעורים תלונות
  המתאימים.

 ערעוריםנוהל הגשת  .1.1.1

ונרשמה בכללים  ראשערעורים ותלונות יוגשו בכתב לוועדת הערעורים שמונתה מ
 המשלימים

 לא יתקבלו ערעורים ותלונות ללא תשלום

שעות מפרסום תוצאות המרוץ הרשמיות. אחרי זמן זה לא  12ערעור חייב להיות מוגש בתוך 
 יתקבלו ערעורים.

 משיכת ערעור או תלונה לאחר הגשתם תתאפשר, אך דמי הערעור או התלונה לא יוחזרו.

 דיוני ועדת הערעורים .1.1.1



`  
 
 

 
 
 

 

 

-11- 
 

 

 

ת הערעורים תדון בערעור לא יאוחר משבועיים מזמן הגשתו, ועדת הערעורים רשאית ועד
הגשת התשובה לערעור על פי שיקול דעתה אך לא יאוחר מחודש הדיון ולדחות את מועד 

 מיום הגשת הערעור.

במידה ואין החלטה בנוגע לערעור לפני זינוק מרוץ נוסף רשאי להתחרות הרוכב הקשור 
 גדר כ"רוכב תחת אזהרה".לאירוע והוא יו

מחויב  האינ הע"י מגיש הערעור. הועד ת הערעוריםלבקש שימוע בע"פ בפני ועד הרוכב רשאי
 להסכים לשימוע שכזה.

. אין לחרוג מזמן הדק' למגיש הערעור לדבר בפני הועד 11בשימוע בע"פ יוקצה זמן של עד 
 זה.

 החלטות ועדת הערעורים יהיו על פי רוב.

 ועדת הערעורים החלטות פרסום .1.1.1

בלבד, אין אפשרות לערער על החלטת ועדת הערעורים והיא  תיתן את תשובתו בכתב ההועד
 .סופית ומוחלטת

 ועדת המשמעת של ההתאחדות .1.1

 הרכב ומינוי הועדה .1.1.1

 :יהיה המשמעת ועדת הרכב

 ועדהה ר"יו 

 הועדה חברי שני 

לשיקול  התאםב ההתאחדות ידי על מונהמשרתת את כל הענפים בהתאחדות ומ הועדה
 .ולתקנוניהדעתה 

 .תפקידי הועדה .1.1.2

ועדת המשמעת תדון בתלונות משמעת שיוגשו לה על ידי בעלי תפקידים רשמיים )שופט, 
רוכבים, אנשי צוות, קבוצות עבירות משמעת שביצעו מזכיר, מנהל, בוחן טכני וכיו"ב(  כנגד 

 באירוע והכוללות בין השאר: ובעלי תפקידים רשמיים אחרים

  ציות לכללים ולהוראות בעלי תפקידים באירועאי 

 התנהגות שאינה ספורטיבית 

  גילויי אלימות מילולית ופיזית כלפי מתחרה אחר, בעל תפקיד רשמי, או כל אדם
 בזמן האירוע.
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 .הפרת כללי בטיחות 

 סמכויות הועדה: .1.1.1

 .לדון בתלונות שהוגשו לה על פי הנוהל המוגדר בכללים 

 ול דעתה הבלעדילדחות תלונות על בסיס שיק 

 שימוע בעלי תפקידים, רוכבים, נציגי צוות, נציגי קבוצות וכל מי צורך לזמן ל
 שתראה לנכון

 :לפסוק עונשים וקנסות על פי שיקול דעתה כולל 

o עונשי הרחקה 

o קנסות כספיים 

o שלילת ניקוד ומיקום 

o תוספות זמן עונשין 

o עונשים על תנאי 

 פות בכל אירועי ההתאחדות באשר הועדה רשאית להחליט להרחיק רוכבים מהשתת
 הם או בענף מסוים בלבד על פי שיקול דעתה

 נוהל הגשת תלונה .1.1.1

השתלשלות העניינים, ויפרטו את מהות העבירות שנעברו, את  תלונות יוגשו בכתב לוועדה
 עדים וכל תיעוד אחר.שמות ופרטי 

 התלונות יהיו חתומות על ידי שופט האירוע

 :דיון בתלונת משמעת .1.1.1

המשמעת תדון בתלונה לא יאוחר משבועיים מזמן הגשתה, ועדת המשמעת רשאית ועדת 
לדחות את מועד הדיון והגשת התשובה לערעור על פי שיקול דעתה אך לא יאוחר מחודש 

 מיום הגשת התלונה.

לפני זינוק מרוץ נוסף רשאי להתחרות הרוכב הקשור  לתלונהבמידה ואין החלטה בנוגע 
 רוכב תחת אזהרה".לאירוע והוא יוגדר כ"

הועדה רשאית לזמן לשימוע כל אחד מן הגורמים המעורבים במקרה, סירוב להופיע בפני 
 הועדה עשויי לגרור עונשים וקנסות ע"פ שיקול דעתה.
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 ותוצאות אירוע מדידת הזמנים .11

ניתן לקיים מרוץ עם מדידת זמנים או בלעדיה, בכל מקרה מודדי הזמנים יעקבו ויערכו 
 של  מספר ההקפות אותן מבצע כל רוכב במהלך המרוץ כגיבוי.רישום ידני 

 הנתונים ושאר השיפוט, הזמנים ביקורת, המדודים הזמניםכמות ההקפות לכל רוכב,  נתוני
 היחסי הניקוד סייע בשקלולת אשר המרוץ ניהול מערכתב ישוקללו המרוץ במהלך המופקים

 .זה במסמך המוגדרות המידה אמות פ"ע המיקומים ואת

 תפקידי אחראי מדידת הזמנים .12.1

 הקמת מערכת מדידת הזמנים בהתאם להנחיות מנהל המרוץ 

 .פיקוח על תהליכי מדידת זמנים באירוע תוך הפעלת הציוד הנדרש ובדיקת תקינותו 

 .קביעת זמני זינוק למקצים השונים עבור כלל המשתתפים 

  ניהול המרוץ.קבלת והזנת נתוני השיפוט )עונשין, פסילות, אי סיום( למערכת 

  הפקת דו"ח תוצאות מרוץ עם תום כל יום מימי המרוץ ועם תום המרוץ כולו
 והעברתו למזכירות האירוע.

 הזמן הקובע: .12.2

הזמן הקובע במרוץ הוא זמן מערכת הזמנים שיוצג על גבי שעון דיגיטלי בסמוך לעמדת 
 מודד הזמנים, כל הרוכבים חייבים לסנכרן את שעוניהם מול שעון זה.

 ייה של קווי בקרה חצ .12.1

חוצה קו בקרה יירשם באותו הרגע שבו החלק הקדמי ביותר של  כלי תחרותי הזמן שבו 
 חוצה את הקו.  כלי תחרותי ה

 ציוד מדידה נדרש .12.1

 .ציוד מדידת זמנים יהיה בפיקוח של מודד זמנים רשמי

, אשר יחד עם מדפסת ציוד מדידת הזמנים העיקרי יהיה כרונומטר הפועל באופן אוטומטי
משדרי/מקלטים שנייה.  1/122מסונכרן עם הזמן האמתי ורושם זמן ביחידות של 

 יפעילו את תחילת הזמן וסיומו. עבור סוגי מכשור כאלו,  )טרנספונדרים(

 הדירוג באימונים ובמרוצים צריך להיות מוצג באמצעות מסך או בכל אמצעי אחר. 

 מקלטים. -דת זמנים  לרבות משדריםהרוכבים מחויבים להסכים לכל סוג של מערכת מדי

 גיבויים .12.1
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 בקרה אנושית .12.1.1

כאמור, רישום ידני של מספר ההקפות של כל רוכב וסדר הסיום ייעשה כגיבוי למדידת 
 הזמנים

 גיבוי וידאו אופציונאלי במסגרת אליפות ישראל  .12.1.2

בכל מרוץ תמוקם מצלמת וידאו דיגיטלי באיכות גבוהה במיקום שיתעד את מעבר הרוכבים 
 שער הסיום וההתחלה.ב

 המצלמה תוצב כך שתאפשר קריאת מספרי הרוכב.

קובץ וידאו ישמש לתחקור סדר מעבר הרוכבים בשער ולבדיקת  נכונות הרישום, קובץ 
 הווידאו לא ישמש להפקת תוצאות זמנים.

קובץ וידאו של מרוץ נתון יוחזק בגיבוי עד שבוע אחרי תום תהליכי הערעור של המרוץ 
 הנדון.

 רים של כשל בציוד המדידהמק .12.1

 כשל בטרם אירוע .12.1.1

הזנקת הרוכב הראשון זוהה כשל בציוד המדידה, או נמנעה האפשרות  לפניבמקרים בהם 
 לבצע מדידת זמנים אמינה בהתאם לכללים, תידחה ההזנקה עד לתיקון התקלות.

 הודעה על הדחייה תימסר באמצעות מזכירות האירוע לכל המתחרים ונציגי הקבוצות

ידה וההזנקה התעכבה מעבר למחצית השעה, שופט המרוץ יכריז על קיום המרוץ ללא במ
 מדידת זמנים וחישוב תוצאותיו על בסיס רישום ההקפות בלבד וסדר הסיום.

 כשל בזמן אירוע .12.1.2

הזנקת הרוכב הראשון זוהה כשל בציוד המדידה, או נמנעה האפשרות  לאחרבמקרים בהם 
לכללים יבוטלו תוצאות הזמנים ותוצאות המרוץ ייקבעו  לבצע מדידת זמנים אמינה בהתאם

 ע"פ רישום ההקפות בלבד וסדר הסיום

 הפצת תוצאות המדידה .12.1

 תוצאות זמן אמת במהלך האירוע .12.1.1

אחראי הזמנים יעביר תוצאות מיקום וזמנים בזמן אמת מתוך מערכת הזמנים באמצעות 
יהיה נגיש למשתתפים מסך המציג את התוצאות או באמצעות שידור לאתר אינטרנט ש

 ולקהל.

 הזנת נתוני מזכירות ושיפוט .12.1.2
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אחראי הזמנים יאפשר הזנת / שקלול נתוני מזכירות ושיפוט שיכללו בין השאר נתוני עונשין, 
 (, הרחקות וקנסות.DNFסיום )-אי  (DSQפסילות )

 תוצאות בסיום האירוע  .12.1.1

ני שיפוט, עונשין אחראי הזמנים יפיק מסמך המסכם את תוצאות האירוע בשקלול נתו
 ומזכירות.

דיגיטלי ויפורסם באתר ההתאחדות או בפרסומי המארגן תחת   PDFהמסמך יופק בפורמט 
 לפני ערעורים". –"תוצאות מרוץ  –הכותרת 

 : הבא המידע את הפחות לכל לכלול חייבות התוצאות

 האירוע לוגו 

 האירוע שם וסוג ; 

 האירוע ומקום תאריך ; 

 המשנה קטגוריית ; 

 הרוכב של פרטי ושם משפחה שם, מספר, קוםמי ; 

 הרוכב של כלי תחרותי ה ; 

 הרוכב של הקבוצה 

 רוכב כל של והזמנים ההקפות מספר ; 

 רוכב כל שהרוויח האליפות נקודות ; 

 התוצאות פרסום מועד . 

 עיבוד תוצאות מרוץ סופיות .12.2

יפוט לאחר פרקי הזמן המוקצבים לערעורים יעדכן אחראי הזמנים את החלטות הש

אשר יפורסם באתר ההתאחדות או   PDFוהמזכירות  ויפיק מסמך תוצאות סופי בפורמט 
 סופיות"-בפרסומי המארגן תחת הכותרת "תוצאות מרוץ
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 המרוץ .11

 .המשלימים בכללים יוגדרו המותרת המשתתפים וכמות המרוץ מבנה

 המשלימים בכללים  שנקבעה התוכנית פי על מאורגנים ישראל אליפות אירועי

 מספר וכן, והחימום הזמנים אימוני, החופשיים האימונים של הזמן משך, הזמנים לוח
 . המשלימות בתקנות מפורטים להיות חייבים, המרוצים במהלך לערוך שיש ההקפות

 אימון חופשי  .11.1

 . חובה בגדר אינה ההשתתפות. חופשיים אימונים של סבבים שני יהיו לרוכבים

 . אסורות הינן( Mass starts) אחת ובעונה בעת התחלות

 תדריך הרוכבים  .11.2

 הזמן פי על( starting grid) הזינוק קו על תדריך יתקיים הרוכבים לבין המרוץ הנהלת בין
 . המשלימות בתקנות כמפורט, שנקבע

 נוכחים להיות צריכים באירוע המשתתפים הרוכבים וכל הרלוונטיים התפקידים בעלי כל
 . בתדריך

 . ולבטיחות למסלול הקשורים הנושאים כל יידונו התדריך במהלך

 . המלא הזינוק הליך יוצג התדריך לאחר

 ולפעול הנמסר המידע לכל לב לשים, בתדריך נוכח להיות תפקידים ובעלי רוכב כל באחריות
 . הנמסרות ההנחיות לכל בהתאם

  Qualifying/ מקצה דירוג אימון זמנים  .11.1

 . אחד דירוג מקצה לפחות יוקצה לרוכבים הקטגוריות בכל

 קטגוריה באותה) במירוצים הרוכב של הזינוק מיקום את קובעות הזמנים אימון תוצאות

 .הלאה וכן השני לפני ימוקם הזמן את שהשיג הראשון שוויון של במקרים

 , בזמן יימדד הדירוג מקצה סבב

 חימום .11.1

 . אחד חימום סבב יוקצה לרוכבים, הקטגוריות בכל

 ינה בגדר חובה. אבמקצי החימום ההשתתפות 
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 להתייחס ניתן,  מאושרות דירוג מקצי תוצאות הושגו לא, צפויות בלתי מסיבות, אם
  (Qualifying sessions) דירוג מקצי כתוצאות( ונמדדו במידה) החימום לתוצאות

 מרוצים  .11.1

 הקטגורי בכל מרוצים שני יכלול ישראל אליפות של אירוע כל

 יפורסם, מרוץ בכל לעבור שיש( ההקפות מספר) מרחקה. דקות 22-כ להימשך צריך מרוץ כל
 .המשלימות בתקנות

 סדר הזינוק  .11.1

 התוצאות על מבוסס המרוצים עבור שלהם הזינוק מקום את תופסים הרוכבים שבו הסדר
 . הדירוג במקצי שהשיגו

 ממוקם ביותר המהיר הרוכב. הדירוג במקצי שנמדדו לזמנים בהתאם  הינו הזינוק סדר
 .הגריד על האחרון הפנוי במקום ביותר והאיטי, הגריד על וןהראש במקום

, ביותר המהיר לרוכב מוקצית אשר( the pole position) זינוק בקו ביותר הקדמית העמדה
 . לאירוע המשלימים בכללים ותוגדר

 הליכי הזינוק  .11.1

 נסנכ שהאופנוע לפני להתבצע צריכה במרוץ שימוש ייעשה שבו האופנוע של הסופית הבחירה
 . ההמתנה אזור תוך אל

 הליך זינוק עם אורות  .11.1.1

 : כדלקמן הינו המרוצים של הזינוק הליך

 דקות לפני הזינוק 22 .11.1.2

 . פתוחה ההמתנה לאזור הכניסה

 . ההמתנה באזור ממוקם להיות חייב רוכב כל של האופנוע

 דקות לפני תחילת הקפות החימום:  12 .11.1.1

 . שריקה אות מושמע

  הזינוק קו על מקומותיהם את ולתפוס ההמתנה אזור את לעזוב מורשים הרוכבים

 על לו שהוקצה למיקום במרוץ שימוש להיעשות אמור שבו הרוכב של האופנוע את לדחוף יש
 . כבוי שהמנוע תוך, הזינוק קו
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 נייד גנרטור באמצעות מופעלים להיות עליהם. הזינוק קו על צמיגים במחממי להשתמש ניתן
 אחד בגנרטור להשתמש ניתן אופנוע כל עבור. וואט קילו 1 של לימקסימ הספק בעלי ולהיות

 . בלבד

 . תדלוק ביצוע על איסור חל. לאופנועים התאמות לבצע ניתן

 השמשייה של אחד מחזיק, רוכב כל עבור מכונאים שני, שלהם הצוות מנהל, הרוכבים רק
 קו על להיות רשיםמו הנחוצים והאחראים הצלמים, הטלוויזיה צוות, הפרשן, , הקבוצתית

 . הזינוק

 דקות לפני תחילת הקפות החימום:  5 .11.1.1

 .אופנועים בפני סגורה הזינוק לקו ההמתנה מאזור הכניסה

 . פתוחה נותרת ההמתנה לאזור( paddock) מהחצר הכניסה

 . הזינוק קו על להיות חייבים הרוכבים כל של האופנועים

 . לאופנועים תהתאמו ולבצע צמיגים במחממי להשתמש ניתן עדיין

 . תדלוק על איסור חל עדיין

 . קסדות לחבוש חובה אין זה בזמן

 . פתוחה נותרת ההמתנה לאזור הכניסה

 המאחרים אופנועים. זינוק מיקום של הפסד הינו הזינוק לקו מאוחרת הגעה על העונש
 . האחראים להוראות לציית חייבים בדבר הנוגעים הרוכבים. ההמתנה באזור יוחזקו להגיע

 דקות לפני תחילת הקפות החימום:  1 .11.1.1

 . שריקה או קול של אות ולהשמיע" דקות ארבע" של לוח להציג יש

. מהצמיגים מוסרים להיות חייבים הצמיגים מחממי. מנותקים להיות חייבים הגנרטורים
 . אחר וציוד צמיגים מחממי, גנרטורים הזינוק מקו להרחיק יש

 צוות, הצלמים, רוכב כל עבור שמשיה ומחזיק אחד מכונאי, הרוכבים מלבד, כולם
 .  הזינוק קו את לעזוב חייבים, הנחוצים והאחראים הטלוויזיה

 . סגורה ההמתנה לאזור מהחצר הכניסה

 את לדחוף רשאי הוא, הזינוק קו על האופנוע את לתקן ניתן ולא מכנית בעיה יש לרוכב אם
 . אותו לתקן לנסות יכולים שלו המכונאים או/ו הוא שם, pit lane-ל שלו האופנוע

 הראשונה את השלים המוביל שהרוכב לפני האופנוע את לתקן מצליחים שהמכונאים במידה
 שתי את ולהתחילpit lane -ב להישאר חייב הנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין
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 וכבהר. היציאה אות את המסלול מפקיד שקיבל לאחר, מיקום מאותו החובה חימום הקפות
 . הזינוק בקו מקומו על ישמור שבנדון

 את השלים המוביל שהרוכב לאחר רק האופנוע את לתקן מצליחים שהמכונאים במידה
 pit lane -ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין הראשונה
 . זה ממיקום המרוץ את ולהתחיל

 דקות לפני תחילת הקפות החימום:  2 .11.1.1

 . שריקה או קול של אות ולהשמיע" דקות שתי" של חלו להציג יש

 . באופנועים ההתאמות כל את לסיים יש

 חימום הקפות לשתי ומתכוננים מנועיהם את מתניעים, קסדותיהם את מרכיבים הרוכבים
 . החובה

 צוות, הרוכבים רק. הזינוק קו את לעזוב חייבים והצלמים המטריות מחזיקי, המכונאים
 . הזינוק קו על להישאר רשאים הנחוצים איםוהאחר הטלוויזיה

 רשאי הוא, הזינוק קו על שלו האופנוע את להתניע ניתן ולא טכנית בעיה יש לרוכב אם

 . אותו לתקן לנסות יכולים שלו המכונאים או/ו הוא שם, pit lane-ל שלו האופנוע את לדחוף

 הראשונה את השלים ילהמוב שהרוכב לפני האופנוע את לתקן מצליחים שהמכונאים במידה
 שתי את ולהתחיל pit lane-ב להישאר חייב הנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין

 שבנדון הרוכב. המסלול פקיד של להוראותיו בהתאם, מיקום מאותו החובה חימום הקפות
 . הזינוק בקו מקומו על ישמור

 את השלים המוביל שהרוכב לאחר רק האופנוע את לתקן מצליחים שהמכונאים במידה

 ולהתחיל pit lane-ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין הראשונה
 . זה ממיקום המרוץ את

 דקה לפני תחילת הקפות החימום:  1 .11.1.1

 .שריקה או קול של אות מושמע

 . הזינוק קו את לעזוב חייב הטלוויזיה צוות

 . הזינוק קו על ארלהיש רשאים הנחוצים והאחראים הרוכבים רק

 את ולדחוף הזינוק קו את לעזוב חייב אופנועו את להתניע יכול אינו אשר כלשהו רוכב
 . pit lane-ה לתוך או הזינוק קו של האחורי לחלק אופנועו

 הזינוק קו על האחרונה הרוכבים ששורת לפני האופנוע את להתניע מצליח שהוא במידה
 קו של האחורי בחלק להישאר חייב הנדון רוכבה, החובה חימום הקפות שתי את החלה



`  
 
 

 
 
 

 

 

-12- 
 

 

 

 שקיבל לאחר, מיקום מאותו החובה חימום הקפות שתי את ולהתחיל pit lane-ב או הזינוק
 . הזינוק בקו מקומו על ישמור שבנדון הרוכב. המסלול מפקיד היציאה אות את

 הזינוק קו על האחרונה הרוכבים ששורת לפני האופנוע את להתניע מצליח שאינו במידה
 את ולדחוף הזינוק קו את לעזוב חייב שבנדון הרוכב ,החובה חימום הקפות שתי את החלה

 .pit lane-ה תוך אל שלו האופנוע

 מבין הראשונה את השלים המוביל שהרוכב לפני האופנוע את להתניע מצליח שהוא במידה
 חייב הוא, זאת עם. הזינוק בקו מקומו על ישמור שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי

 .החובה חימום הקפות שתי התחלת לצורך המסלול פקיד להוראות להמתין

 הראשונה את השלים המוביל שהרוכב לאחר רק האופנוע את להתניע מצליח שהוא במידה

 את ולהתחיל pit lane-ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין
 .המסלול מפקיד היציאה אות את שקיבל לאחר, זה ממיקום המרוץ

 עבור הקפות חימום:    זינוק הליך .11.1.2

 שורה בכל עוצר, האחרונה ועד הראשונה מהשורה, הזינוק קו על פוסע המסלול פקיד
 מתחילים שורה באותה הרוכבים, ממנו האות פי על. אדומים דגלים שני בהצלבה ומחזיק

 .החובה הקפות שתי את

 מיד. זרועו את ולהרים הזינוק קו על להישאר חייב הוא, שלו המנוע את משהה רוכב אם
 שלו האופנוע את לדחוף חייב הוא, החובה חימום הקפות לשתי יצאו הרוכבים שכל לאחר
 ותחת האחראים ידי על לו הניתנות להוראות בהתאם, אחר לאזור או pit lane-ב לתוך

 .פיקוחם

 הראשונה את השלים המוביל וכבשהר לפני שלו האופנוע את להתניע מצליח שהוא במידה
 הוא, זאת עם. הזינוק בקו מקומו על ישמור שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין
 .החובה חימום הקפות שתי התחלת לצורך המסלול פקיד להוראות להמתין חייב

 הראשונה את השלים המוביל שהרוכב לאחר רק האופנוע את להתניע מצליח שהוא במידה
 את ולהתחיל pit lane-ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות ישת מבין

 .זה ממיקום המרוץ

 אשר הרוכבים וכל, אות יתן המסלול פקיד, הזינוק קו את עזבו הרוכבים שכל לאחר
 הזינוק לקו באיחור הגיעו שלהם שהאופנועים או להתניע הצליחו לא שלהם האופנועים

 .  החובה חימום הקפות לשתי לצאת יכולים

 . החימום הקפות שתי במהלך נחוצות בלתי ועצירות התנעה פעולות ביצוע על איסור חל

 בסיום שתי הקפות חימום החובה:  .11.2

 . אדום דגל מניף שהוא תוך, הזינוק קו בחזית יעמוד המרוץ מנהל
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 התיקונים לאזור לגשת רשאי החימום הקפות במהלך מכניות בבעיות נתקל אשר רוכב כל
 .  הזינוק לקו לחזור יכול אינו הוא. תיקונים לבצעו

 הגלגל כאשר, מסודר באופן מקומם את לתפוס חייבים הרוכבים, הזינוק לקו החזרה בעת
  את ולהשאיר, הזינוק קו על מקומם את התוחם לקו עד נמצא שלהם האופנוע של הקדמי
 . פועל שלהם המנוע

 לחזור, אותו לשנות יכול אינו הוא, הזינוק קו על לו שהוקצה המקום את תפס שרוכב לאחר

 . הזינוק לפני סיוע לקבל או pit lane-ל

 קו של האחורי בחלק המסלול שפקיד לאחר החימום מהקפות בחזרה מגיע אשר רוכב כל
 ".  מאוחרת הגעה"כ ייחשב, הירוק הדגל את הרים הזינוק

 הזינוק קו על שלהם לתיההתח המיקום את יפסידו הזינוק לקו באיחור שהגיעו רוכבים
 פקיד מאחורי לעצור חייבים הם. הזינוק קו של האחורי בחלק מקום לתפוס וחייבים
 (. האחרונה הרוכבים שורת שאחרי השורה) המרוץ את משם ולהתחיל המסלול

 ולהרים שלו האופנוע על להישאר חייב הוא, הזינוק קו על טכניות בבעיות נתקל רוכב אם
 . אחרים באמצעים הזינוק את ולעכב סותלנ אסור. זרועו את

 

 להוראות לציית חייב, סביר זמן פרק בתוך שלו האופנוע את להתניע מסוגל שאינו רוכב כל

 יכולים שלו המכונאים או/ו הוא שם, pit lane-ה אל שלו האופנוע את ולהעביר האחראים
 הוא, המנוע את יעלהתנ מצליחים/מצליח הם/הוא אם. אותו להתניע נוספים נסיונות לבצע
 . זה ממיקום להתחיל חייב

 שניות לפני הזינוק:  11 .11.2.1

 . האדום בדגל ומחזיק, המסלול לצד עובר המרוץ מנהל

 שלו האופנוע על להישאר חייב הוא, הזינוק קו על מכניות בבעיות נתקל כלשהו רוכב אם
 לציית עליו, מכן לאחר. אחרים באמצעים הזינוק את ולעכב לנסות אין. זרועו את ולהרים

. הזינוק קו של האחורי לחלק שלו האופנוע את ולהעביר האחראים להוראות מיידי באופן
  .לזנק האות שניתן עד שם להישאר עליו

 עליו, זאת עם. מיקום מאותו להתחיל יכול הוא, האופנוע את להתניע הצליח הוא אז עד אם
 . וץבמר להתחיל שיוכל מנת על המסלול פקיד להוראות להמתין

 אחד של להוראות בהתאם pit lane-ל להמשיך עליו, האופנוע את להתניע הצליח לא הוא אם
-אי. אותו להתניע נוספים נסיונות לבצע יכולים שלו המכונאים או/ו הוא שם, האחראים

 . פסילה או עונש לגרור עלול האחראים להוראות ציות

 לאחר מכן:  .11.2.2
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 . הזינוק אורות רצף ומתחיל אדוםה הדגל את מוריד המרוץ מנהל, מכן לאחר

 . במרוץ להתחיל כדי ייכבה האדום האור. שניות 1 עד 2 למשך יידלק אדום אור

, ביציאה המוצב שהמרשל עד להמתין חייבים pit lane-ב נמצאים עדיין אשר רוכבים
 לרוכבים לאשר מנת על האדום הדגל את מוריד, המסלול פקיד/המרוץ ממנהל לאות בהתאם

 . לדרך לצאת pit lane-ב עדיין נמצאים אשר כלשהם

 הליך זינוק עם דגלים .11.1

 על בדגלים שימוש ייעשה, אדום אור באמצעות המרוץ את להתחיל אפשרי זה אין כאשר
 . הזינוק אות את לתת מנת

 . המרוץ תחילת לפני שניות 11-ל עד יתבצע( לעיל שפורט כפי) זהה זינוק הליך

 לאחר מכן:  .11.1.1

 . האדום בדגל ומחזיק, המסלול לצד עובר המרוץ מנהל

 שלו האופנוע על להישאר חייב הוא, הזינוק קו על מכניות בבעיות נתקל כלשהו רוכב אם
 . אחרים באמצעים הזינוק את ולעכב לנסות אין. זרועו את ולהרים

 pit-ל שלו האופנוע את ולהעביר האחראים להוראות מידי באופן לציית עליו, מכן לאחר

lane ,להוראות ציות-אי. אותו להתניע נוספים לבצע יכולים שלו המכונאים או/ו ואה שם 
 .פסילה או עונש לגרור עלול האחראים

 יוריד המרוץ מנהל. הזינוק דגל את ומניף האדום הדגל את מוריד המרוץ מנהל, מכן לאחר
 . המרוץ תחילת את המסמן דבר, הבאות השניות 11-ל 12 בין הזינוק דגל את

 (anticipated startתוכנן )זינוק מ .11.1.2

 הזינוק מיקום של החזית את מסמן אשר הקו את חוצה האופנוע של הקדמי הגלגל ציר אם
 זינוק) מדי מוקדם זינוק בתור ייחשב זה דבר, מורד האדום שהדגל לפני הקו על נהג אותו של

 (. מתוכנן

 Stop and"" )וסע עצור" של עונש יספוג שבנדון הרוכב, המרוץ מנהל של להמלצה בהתאם

Go" .) 

 עונש של "עצור וסע" .11.1.1

 הרוכב מספר וכן", וסע עצור" הכיתוב מופיע שעליו לוח, המרוץ מנהל של להמלצה בהתאם
 . השגוי הזינוק את ביצע אשר הרוכב בפני הסיום באזור יוצג, שלו
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 עצורל עליו". וסע עצור" של המיועד העונש לאזור לגשת חייב שבנדון הרוכב, המרוץ במהלך
 מחדש להצטרף יכול הוא מכן לאחר. מלאות שניות 1 במשך נייח ולהישאר  שלו האופנוע את

 . לכך המיועדים המרשלים של צמוד פיקוח תחת מתבצע זה הליך. למרוץ

 יביא הדבר, פעמים שלוש" וסע עצור" של לוח בפניו שהוצג לאחר, עוצר אינו שהרוכב במידה
 . שחור דגל יוצג הרוכב שבפני לכך

. הבאות בהקפות לעצור להם המורה סימן יקבלו הרוכבים, עונש סופג אחד מרוכב יותר אם
 של הזינוק מקומות את קובעות אשר התוצאות על יתבסס" וסע עצור" עונשי של הסדר

 .  ראשון עוצר ביותר המהיר הרוכב כאשר, שבנדון המרוץ עבור הרוכבים

 יותר וישנו", וסע עצור" של הענישה באזור ורלעצ להוראה מגיב אינו כלשהו שרוכב במידה
 או עצר הקודם שהרוכב עד, לעצור איתות יינתן לא נוסף רוכב לאף, עונש הסופג אחד מרוכב
 . השחור הדגל בפניו שהוצג

 .   לעיל שפורטו התקנות גם יחולו, חוזר זינוק בו שיש מרוץ של במקרה

 הרוכב, המרוץ סוף לפני" וסע עצור" יךהל את לבצע מסוגלים היו לא המרשלים שבו במקרה
 . שניות 11 של זמן עונש יספוג שבנדון

 עצירת אימון / מרוץ .11.12

, מרוץ או זמנים אימון, חופשי אימון של כלשהו סבב הזמן לפני לעצור מוסמך המרוץ מנהל
 בפני, כזה במקרה". עליון כוח" של אחרים מקרים או בטיחות סיבות או/ו דחופות מסיבות
 . אדום דגל יוצג םהרוכבי

. לחלוטין מחדש יתחיל המרוץ, המרוץ מאורך 12% שהושלמו לפני נעצר המרוץ אם
 הדגל הצגת לפני שהתקיימה בהקפה הרוכבים דירוג על יתבססו הזינוק קו על המיקומים

 . האדום

 הדגל הצגת לאחר האפשרי בהקדם יתקיים החוזר והזינוק pit lane-ל יחזרו הרוכבים
 . האדום

 אשר החימום הקפות לפני להיעשות חייבת הסופית הבחירה. אופנועים החלפת על איסור חל
 . החוזר לזינוק קודמות

 להמליץ יכול המרוץ מנהל, המרוץ לעצירת שגרמו כמי נחשבים יותר או אחד רוכב אם
. הזינוק קו על מקומם באיבוד אותם להעניש או החוזר בזינוק מהשתתפות אותם להרחיק
 . האחרונה הרוכבים שורת שאחרי מהשורה לזנק( ים)חייב שבנדון( ים)הרוכב, הכז במקרה

 . כמושלם ייחשב המרוץ, המרוץ מאורך 12% שהושלמו לאחר מופסק המרוץ אם

 . האדום הדגל שהוצג לפני שהתקיימה בהקפה הרוכבים דירוג על יתבסס הסיום סדר
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 להפסקת שגרמו כמי נחשבים ראש, יותר או אחד רוכב לדרג להמליץ יכול המרוץ מנהל
 . הקפות של יותר גדול או שווה מספר השלימו אשר רוכבים אחרי, המרוץ

( QUALIFYINGסיוע במהלך אימון, מקצי דירוג )צוות ההתנהגות הרוכבים וחובות ו .11.11
 ומרוצים

 על לשמור מנת על, שלהם באופנועים לשלוט פיזית כשירים להיות חייבים הרוכבים
 חלק הלוקחים אחרים ואנשים צופים, אחראים, צוות חברי, אחרים ביםרוכ של בטיחותם

 .  באירוע

 שעלולה פציעה או בסיסית רפואית הפרעה כל על המירוץ למנהל לדווח חייבים הרוכבים
 .  להם להיות

 .אלכוהול, סמים השפעת תחת כשהוא ספורטיבית נהיגה באירוע ישתתף לא רוכב

 לנציגי תוצאותיה והצגת אלכוהול/ואו סמים לבדיקת הסכמה מהווה באירוע השתתפותו
 ההתאחדות

 את להציג חייבים הרוכבים, הטכני העוזר של לבקשתו בהתאם, האירוע במהלך זמן בכל
 . טכני אימות לצורך שלהם הציוד את או/ו שלהם( ים)האופנוע את או/ו עצמם

 . בכללים יעמוד שלו הרכב שכלי לכך שאחראי כמי ייחשב רוכב, האירוע במהלך זמן בכל

 . שלהם הצוות חברי של למעשיהם שאחראים כמי רוכבים להחשיב ניתן

 מחוץ שנמצא הנתיב על כלשהו ממונע רכב כלי על לרכב הצוות וחברי הרוכבים על איסור חל
 . הרשמיים והמרוצים הדירוג/האימונים למקצי

 . הנחיות ביריםמע אשר וללוחות האורות/הדגלים לאותות לציית חייבים הרוכבים

 המידע לכל מודעים ולהיות הרוכבים תדרוכי בכל נוכחים להיות אחראים הרוכבים
 . הרוכבים בתדריך לנכוח מוזמנים הצוות חברי. הנמסרים וההנחיות

 למשתתפים או למתחרים סכנה מהווה אינו אשר אחראי באופן לנהוג חייבים הרוכבים
 . באירוע אחרים

 חברי בין כלשהי התייעצות, המרוצים או/ו הזמנים אימון, םהחופשיי האימונים במהלך
 עם להתייעץ כדי המסלול לאורך עוצרים אשר רוכבים. pit lane-ל מוגבלת והרוכבים הצוות

 לסיוע תיחשב שכזו ופעולה, אחרים רוכבים של התקדמותם את לעכב עלולים אחרים
 . חיצוני

 מתקשרים אשר והאנשים האופנועים/הרוכבים בין לשימוש מותרים הבאים הסימנים רק
 כלי על המותקנות מצלמות, זמנים מדידת של רשמיים מטרנספונדרים ותמונות מידע: עימם

 מאושרים באזורים המוצגות( pit board messages) לוחות באמצעות הודעות, הרכב
 . הרוכבים עם רדיו תקשורת על חמור איסור חל. הרוכב של" גוף שפת" באמצעות ותקשורת
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 אימון, החופשיים האימונים במהלך המסלול לאורך לרוכבים חיצוני סיוע כל על איסור חל
 מסיבות תפקידו את מבצע אשר מרשל ידי על ניתן הוא אם אלא, המרוצים או/ו הזמנים
 . המרוץ הנהלת מצד ענישה יגררו הפרות. בטיחות

, בטוח למקום ברתםוהע האופנועים הרמת באמצעות לרוכבים לסייע יכולים המרשלים
 חייבים כלשהם התאמות או תיקונים. התאמות או תיקונים ביצוע במהלך והחזקתם

 מורשים אינם המרשלים. חיצוני סיוע קבלת ללא לבדו עובד אשר, הרוכב ידי על להתבצע
 . שלהם האופנועים את מחדש להתניע לרוכבים לסייע

 במהלך המסלול את בטעות וזביםע הם אם, זאת עם. בלבד במסלול להשתמש הרוכבים על
 מחדש ולהיכנס להמשיך יכולים הם, המרוצים או/ו הזמנים אימון, החופשיים האימונים

 שבו למקום ביותר הקרובה מהנקודה, כלשהו יתרון להשיג מבלי, בטוחה בצורה למסלול
 . המסלול את עזבו

 דרך קיצור ידי על יתרון להשיג ניסיון על העונש. המסלול של דרך קיצור ביצוע על איסור חל
 להיות יכולים נוספים עונשים. המרוצים או/ו הזמנים אימון מאותו פסילה יהיה המסלול של

 . המרוץ מנהל ידי על מוטלים

 האימונים במהלך ואיתותים תיקונים לצורך( טיפולים איזור) pit lane להקצות יש
 תעודות הנושאים חיוניים םואחראי התעשייה נציגי, מאותתים, מכונאים רק. והמרוצים

 .  זה לאזור להיכנס מורשים תקפות מעבר

 כלשהם חלקים להחליף או להתאים, לשנות מנת על pit lane-ל להיכנס יכולים הרוכבים
 כאשר להתבצע חייב אך, מותר התדלוק. השלדה מלבד, באופנוע או שלהם המגן בלבוש

 . כבויים המנועים

 . pit lane-ל מחוץ או במסלול מכני שירות או תדלוק, ןמג ציוד של החלפה כל לבצע אין

 . החימום הקפות תחילת לפני דקות 1-ל עד הזינוק קו על באופנועים התאמות לבצע ניתן

 את מחדש להתניע סיוע לקבל יכוליםpit lane -ב שלהם המנוע את מכבים אשר רוכבים
 . שלהם האופנועים

 המרוץ מקו להימנע להקפיד צריכים, לחצר אוpit lane -ל באיטיות חוזרים אשר רוכבים
 . האחרים לרוכבים ומהפרעה

 שלהם האופנוע של הקדמי הגלגל כאשר, מסודר באופן מקומם את לתפוס חייבים הרוכבים
 .  הזינוק קו על מקומם את התוחם לקו עד נמצא

 תקניה, זינוק אדני) בזינוק המסייעים כלשהם בהתקנים להשתמש יכולים אינם הרוכבים
 . הזינוק בעת( בזה וכיוצא, אחרים הגבהה

 . לשנותו יכול אינו הוא, הזינוק קו על מקומו את תפס כלשהו שרוכב ברגע
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 מיקום את יפסידו, הזינוק לקו או ההמתנה לאזור מדי  גדול באיחור מגיעים אשר רוכבים
 . שלהם הזינוק

 על האופנוע את לתקן ניתן לאו, החימום הקפות תחילת לפני מכניות בבעיות נתקל רוכב אם
 שלו המכונאים או/ו הוא שם, pit lane-ל שלו האופנוע את לדחוף רשאי הוא, הזינוק קו

 הראשונה את השלים המוביל שהרוכב לפני מתוקן האופנוע אם. אותו לתקן לנסות יכולים
 שתי את ולהתחיל pit lane-ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין

 הוא. המסלול מפקיד האישור אות את שקיבל לאחר, זה ממיקום החובה חימום הקפות
 את השלים המוביל שהרוכב לפני מתוקן אינו האופנוע אם. הזינוק בקו מקומו על ישמור

 ולהתחילpit lane -ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין הראשונה
 . זה ממיקום המרוץ את

 רשאי הוא, החימום הקפות תחילת לפני שלו האופנוע את להתניע מסוגל אינו רוכב םא
 יכולים שלו והמכונאים הוא שם, pit lane-ל שלו האופנוע את ולדחוף הסיום קו את לעזוב
 . אותו ולתקן לנסות

 את השלים המוביל שהרוכב לפני האופנוע את להתניע מצליחים הם אם, כזה במקרה

 pit lane -ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה הקפות שתי מבין ההראשונ ההקפה
 מפקיד האישור אות את שקיבל לאחר, זה ממיקום החובה חימום הקפות שתי את ולהתחיל
 . הזינוק בקו מקומו על ישמור הוא. המסלול

 קו על שלו במיקום שלו האופנוע את להתניע לנסות להחליט גם יכול שבנדון הרוכב, זאת עם
 חימום הקפות שתי תחילת לפני דקות 2 האופנוע את להתניע מצליח הוא אם. הזינוק
 . לעיל שתואר לזה זהה הינו ההליך, החובה

 האופנוע את להתניע הצליח לא הוא החימום הקפות תחילת שלפני הדקות 2 במהלך אם
 pit lane -ה לתוך או הזינוק קו של האחורי לחלק שלו האופנוע את לדחוף חייב הוא, שלו

 קו של האחורי בחלק נמצא הוא אם. החובה חימום הקפות שתי את זה ממיקום ולהתחיל
 שתי את החלה האחרונה הרוכבים ששורת לפני האופנוע את להתניע מצליח ואינו הזינוק
 שלו האופנוע את ולדחוף הזינוק קו את לעזוב חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות

 . pit lane-ה לתוך

 הראשונה ההקפה את השלים המוביל שהרוכב לפני האופנוע את להתניע מצליח הוא אם
 הוא, זאת עם. הזינוק בקו מקומו על ישמור שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מתוך
 . החובה חימום הקפות שתי את להתחיל כדי המסלול פקיד של להוראותיו להמתין חייב

 ההקפה את השלים המוביל שהרוכב לאחר רק ועהאופנ את להתניע מצליח הוא אם
 pit lane -ב להישאר חייב שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי מבין הראשונה
 . המסלול מפקיד האישור אות את שקיבל לאחר, זה ממיקום המרוץ את ולהתחיל

 הראשונה ההקפה את השלים המוביל שהרוכב לפני האופנוע את להתניע מצליח הוא אם
 עם. הזינוק קו על מקומו את לתפוס יכול שבנדון הרוכב, החובה חימום הקפות שתי יןמב
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 חימום הקפות שתי את להתחיל כדי המסלול פקיד להוראות להמתין חייב הוא, זאת
 . החובה

 ההקפה את השלים המוביל שהרוכב לאחר רק האופנוע את להתניע מצליח הוא אם
 להישאר, pit lane-ל לגשת חייב שבנדון הרוכב, ההחוב חימום הקפות שתי מבין הראשונה

 במהלך מכניים בקשיים נתקל אשר כלשהו רוכב. זה ממיקום המרוץ את ולהתחיל שם
 לקו לחזור יכול אינו הוא. תיקונים ולבצע התיקונים לאזור לגשת רשאי החימום הקפות
 חייב הוא ,החימום הקפות לאחר הזינוק קו על מקומו את תופס רוכב כאשר. הזינוק

 . הזינוק לפני סיוע לקבל אוpit lane -ל לחזור יכול אינו והוא, פועל שלו המנוע את להשאיר

 הזינוק קו של האחורי בחלק המסלול שפקיד לאחר החימום מהקפות חוזר אשר רוכב כל
 ועליו ההתחלתי המיקום את יפסיד הוא". מאוחרת הגעה"כ ייחשב, הירוק הדגל את הרים

 שורת שלאחר השורה) ממנו המרוץ את ולהתחיל הזינוק קו של האחורי בחלק מקום לתפוס
 (. האחרונה הרוכבים

 לאחר הזינוק קו על מקומו את תופס הוא כאשר מכניים בקשיים נתקל כלשהו רוכב אם
 שבנדון הרוכב אם. זרועו את ולהרים האופנוע על להישאר חייב הוא, החימום הקפות שתי
 להוראות לציית חייב הוא, סביר זמן פרק בתוך שלו האופנוע את להתניע מסוגל אינו

 להתניע נוספים נסיונות לבצע יכול הוא שם, pit lane-ל שלו האופנוע את ולהעביר האחראים
 11 בתוך אם. זה ממיקום להתחיל חייב הוא, המנוע את להתניע מצליח הוא אם. אותו

 להישאר חייב הוא, הזינוק קו על נייםמכ בקשיים נתקל רוכב, המרוץ תחילת שלפני השניות
 להוראות לציית מיידי באופן חייב הוא מכן לאחר. זרועו את ולהרים שלו האופנוע גבי על

 לבצע יכול הוא שם, pit lane-ל או הזינוק קו לקצה שלו האופנוע את ולהעביר האחרים
 . אותו להתניע נוספים ניסיונות

 בהתאם המרוץ את להתחיל מכן לאחר רשאיםpit lane -מה המרוץ את המתחילים רוכבים

 לנסות איסור חל הרוכבים על. pit lane-מה ביציאה המוצב המסלול פקיד של להוראותיו
 . מכניים מקשיים נובע שאינו אמצעי בכל הזינוק את ולדחות

 לאזור לגשת חייב, שלו הרוכב מספר מופיע שבו" עצור" לוח בפניו הוצג אשר רוכב כל
 האופנוע של פעולתו את להפסיק חייב הוא. המרוץ במהלך" וסע עצור" של יועדהמ הענישה

 . למרוץ מחדש להצטרף רשאי הוא מכן לאחר. מלאות שניות 1 במשך נייח ולהישאר שלו

. האופנוע עם במגע להיות תמיד חייב הוא(, control lines) בקרה קווי חוצה הרוכב כאשר
, האירוע את עוצב או/ו במרוצים או/ו באימונים חלק לוקח ואינו באירוע נוכח אשר רוכב
 . השתתפותו-לאי לסיבות אשרב המרוץ מנהל את ליידע תמיד חייב
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 סימנים רשמיים .12

 

 מ"מ 112 של בגובה לבן לוח באמצעות יימסרו לוחות גבי על רשמיים זמנים לוחות סימני
 המספרים. הזמן את המציין שחור מספר מופיע שלו אחד צד על אשר, מ"מ 122 של ורוחב

 . מ"מ 122 של בגובה יהיו

 שחור לוח באמצעות יימסרו כלשהו רוכב עבור" וסע עצור" הליך לוח של רשמיים סימנים
 עם או, לבן ומספר לבנות באותיות" וסע עצור" כיתוב עם, מ"מ 122 ורוחב מ"מ 1,222 בגובה
 .  מ"מ 122 של בגובה ויהי והמספרים האותיות. לבן וחץ לבנות באותיות" עצור" כיתוב

 משמעות סימן

 דקות  2, 1לוחות, 

 / בזינוק  '2, '4

 הקפות חימום החובה. 2דקות לתחילת  2, 1

 לוח, "עצור וסע"

 שעליו מופיע מספרו של הרוכב 

 הרוכב צריך לגשת לאזור הענישה 

 של "עצור וסע". 

 לוח, "עצור"

 שעליו מופיע חץ

זור הענישה הרוכב צריך לעצור בנקודה זו בא
 של "עצור וסע".  

 אור אדום, דולק

 )בזינוק(  

 השניות הבאות. 1הזינוק יתרחש במהלך 

)כאשר האור האדום דולק, הליך הזינוק נכנס 
 לשלב הסופי שלו(

 אור אדום, כבוי

 )בזינוק(  

 זינוק. 

 

 דגלים .12.1

 

דגל 
  ירוק

 מונף ברגע הזינוק לצידי המסלול. .דגל זינוק
 פנוי  ים גם כדי לסמן שהמסלולמשמש את הדגלנ

ומוכן להזנקה, או לאחר שהונף דגל צהוב כדי 
 לסמן על חידוש הקצב כרגיל.

דגל 
 כחול

 

מתחרה מהיר ממך בהקפה מנסה לעקוף. שמור 
ואפשר לאחרים  ךעל קו התנועה, מתן מהירות

 לעקוף
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 לבןדגל 
 

 הקפה אחת לסיוםמסמן 

דגל 
  שחמט

. המתחרים חרותיסיום קטע תסוף מרוץ או 
מחויבים להאט ולחזור למתחם הסיוע או 

 להשלים הקפת צינון לפני שירדו מהמסלול.

 

דגל 
צהוב 
 סטטי

 

שים לב,  -באזור בו מונף הדגל  לסכנהסימן 
ממקום הנפת הדגל אין לעקוף עד לחלוף האט! 

 אסורה קפיצה בדגל צהוב. מוטוקרוסהסכנה. ב

דגל 
צהוב 

  מתנופף

התכונן האט את רכיבתך  -במיוחד  סכנה גדולה
 לאפשרות עצירה. אין לעקוף!

דגל 
 אדום

הפסקת מרוץ כתוצאה מתאונה קשה, הרעה  
בתנאי מזג אויר או כל החלטה שיפוטית 
המצדיקה הפסקת התחרות. כל הרוכבים נקראים 

תוך סיום.  /ולשוב אל קו זינוק איטילהאט לקצב 
 במקום. עצירת הכלי לאפשרות  יערכותה

דגל 
 שחור

 

הפסקת מרוץ לרוכב יחיד עקב עבירה חמורה על 
כללי התחרות. על הרוכב לרדת מהמסלול ולגשת 
אל מנהל המרוץ. הדגל מופנה ומצביע ישירות על 
הרוכב, ויכול להיות מלווה גם בלוחית עם מספר 

 הרוכב.

דגל 
שחור + 

עיגול 
 כתום

 

בעיה  משמש בעיקר במרוצי כביש כדי לאותת על
על הרוכב להאט . המהווה סיכון בטיחותינית טכ

 ולרדת מהמסלול באפשרות הראשונה.

דגל 
צהוב + 

פסים 
 אדומים

 

סכנת החלקה עקב שמן או מים על המסלול. יש 
 להאט ולנקוט משנה זהירות כל עוד הדגל מונף. 

דגל לבן 

 +X 
  אדום

רכב הצלה או מנהלה איטי נע על המסלול. האט 
 .אסורה העקיפההתנועה,  תוך שמירה על קו
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 עונשים וקנסות .13

 עונשים וקנסות יהיו מצטברים 

 :בנוסף על העונשים המפורטים במסמך זה יחולו העונשים הבאים

 עונשים .11.1

 עונשי פסילה  .11.1.1

 DSQפסילה  היעדר מספרי זיהוי רוכב או תחליף אחר למספרים אלה

 DSQפסילה  לרבותתדלוק שלא נעשה בהתאם לכללים 

 -ביצוע תיקונים במהלך המעבר ממדידת הזמנים לתדלוק או 
 מתחם הסגור

 DSQפסילה 

תדלוק מחוץ לאזור שהוקצה על ידי המארגנים למטרה זו, או 
 נשיאת דלק באמצעי שאינו מכל הדלק

 DSQפסילה 

 DSQפסילה  המנוע במהלך תדלוק כיבויאי 

 DSQ פסילה        ביצוע פעולת ריתוך מכל סוג שהוא באזורי התדלוק

סיוע בלתי מורשה; קבלת חלקי חילוף או כלים מחוץ למדידות 
 הזמנים הכוללות תדלוק

 DSQפסילה 

 לרבות מתחם הסגור -התנהגות המנוגדת לכללים ב

 עם מנוע פועל  מתחם הסגורכניסה ל

 מתחם הסגורהתנעת המנוע ב

 או באזור ההתחלה מתחם הסגורעישון ב

נה ור ההתחלה לפני שניתבאז כלי התחרותיביצוע עבודה על ה
 להתחיל הרשות

 DSQפסילה 

שאינו כוח המנוע של הכלי התחרותי  שימוש בכוח ממקור חיצוני
 או כוחו של הרוכב

 DSQפסילה 

 DSQפסילה  שלא ברשות ליווי על ידי רוכב אחר

 DSQפסילה נסיעה שלא בנתיב המסומן או  נסיעה נגד כוון התנועה במסלול
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מהמגבלה המינימאלית או המקסימאלית נפח המנוע חורג 
 המותרת עבור אותה קטגוריה, כמפורט בטופס הרישום

 DSQפסילה 

 

 עונשי הרחקה .11.1.2

רשאית ועדת המשמעת של (1.1.2)על פי סעיף  שהוגשו כנגד רוכב על עבירות משמעת
ההתאחדות להורות על הרחקה של רוכב או קבוצה מאירוע או מעונה שלמה, בענף אחד או 

 יותר.

 קנסות .11.2

להטיל (רשאית ועדת המשמעת 1.1.2על עבירות משמעת שהוגשו כנגד רוכב )על פי סעיף 
 קנסות על קבוצה או רוכב.

כפול מספר הרוכבים לקבוצה שביצעה ₪  212לרוכב בודד או ₪  212קנסות לא יפחתו מ 
 עבירה.

דות עד רוכב או קבוצה שיסרבו לשלם קנסות אלו לא יורשו להשתתף בכל אירועי ההתאח
 להסדרת התשלום.
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 נספחים: .14

 טופס בדיקות טכניות: – 1נספח  .11.1

 לכל ענף פורסם בנפרדשיראה טופס בדיקות טכניות 
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 משלימות תקנות טופס -2 נספח

 

 משלימות תקנות

 ם הטכנייםלכללי לחוק, לתקנות,  להוסיף יכולים הכללים המשלימים, ספק הסר למען
 .מהם עלגרו ולא הספורטיבית הנהיגהולכללי 

אירוע שהוגשה לרשות ובמקרה של סתירה יגבר  ים המשלימים יתאמו את הבקשה לקיוםהכלל
 האמור בבקשה לקיום האירוע.

 _________________    האירוע שם

 __________   -)אם קיים( אליפות סבב מספר

 _________________________  סוג האירוע בהתאם לבקשה לקיום אירוע

 _____________________________  : כי האירועתארי

 _____________________   : המרוץ מארגן

 ________________________   : האירוע מקום

 _______________________    דמי הרשמה:

  המסלול פרטי .1

 ___________________________________________  : המסלול )רשות( שם

 )ק"מ( _______________________ : המסלול אורך

 )מטרים( _______________________ : מינימלי רוחב

 מצ"ב המסלול של תרשים*  

 מספרי טלפון לחירום: .2

 בית חולים קרוב        __________________

 מוקד חירום באירוע   __________________

 שיון(י)בעל הר האירוע  מארגן פרטי .1
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 _______________________________________________  : שם

  __________________________ : כתובת

 ______________        טלפון' סמ

 ______________         פקס' מס

 ______________       דוא"ל

 ______________  אינטרנט אתר

 אירוע מזכירות .1

  שם אחראי

  __________________________ : כתובת

 ______________       טלפון' מס

 ______________        פקס' מס

 ______________          דוא"ל

 ______________ אינטרנט אתר

 ( ________שעה) עד( __________ שעה)-מ( _____________  תאריך/יום)-ב פתוח

 *:הטכניים והכללים האירוע לכללי תוספותרשימת  .1

 .הטכניים ולכללים האירוע לכללי תוספות רשימת

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 לצורך פירוט נוסף דף לצרף ניתן
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 בעלי תפקיד באירוע .1

 

 :( מרוץ מנהל) מסלול מנהל 

 :אירוע מזכיר. ב 

 :שיפוט שופט וועדת.  ג 

 ראשי: תחרותי כלי בוחן.  ד 

 :מסלול בקרי/  פקחי. ה 

 :רפואי צוותאחראי . ו 

 :בספורט אלימות למניעת בהתאם לחוק תפקידים נושאי

 :ספורט רועיא מנהל 

 בטיחות: ממונה 

 :ביטחון מנהל 

רועי ספורט: כמות יסדרנים לא 
 נדרשת

 האירוע של זמנים לוח

 הרשמה .7

 : _____________________ההרשמה תחילת תאריך .2

 : _____________________ההרשמה סיום תאריך

  מסלול הכרת .0

 : מפגשה מקום

 :___________________שעה: ___________________   תאריך

  המארגנים עם פגישה .11

  המרוץ הנהלת משרד: מפגשה מקום
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 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

   טכני ואימות בקרהבדיקות,  .11

  הטכנית הבקרה עמדת: מפגשה מקום

 עד:______________ משעה: _______________   תאריךקטגוריה: ___________
 _______________שעה

 עד:______________ משעה: _______________   תאריךקטגוריה: ___________
 _______________שעה

 עד:______________ משעה : _______________  תאריךקטגוריה: ___________
 _______________שעה

   הרוכבים תדריך .12

  הזינוק קו על: מפגשה נקודת

 :______________ שעה: _______________   תאריך

    חופשי אימון .13

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

  זמנים אימון .14

 _______________שעה עד______________ :משעה: _______________   תאריך

   חימום .15

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

    הזינוק קו על רוכבים .16

 :______________ שעה: _______________   תאריך

   מרוצים .17

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך
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    וערעורים תלונות .15

 ערעורים ועדת ר"יו 

 ועדה חבר 

 ועדה חבר 

 

 

______:_________________________________________ההתאחדות הערות *
מפיק האירוע יידרש להגיש כללים משלימים בפורמט הקבוע במסמך זה ולצרף המלצת  * 

 ההתאחדות כוללת הערות.

 המפיק יידרש להגיש את הכללים המשלימים לאישור הרשות. 

 

 תאריך_________________________

 חתימת המארגן______________________
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 טופס הרשמה לאירוע: .11.2

 הרשמה טופס

 (חובה נתון הינו בכוכבית המסומן כל) :מתחרה נתוני

  שם פרטי*

  שם משפחה*

  *ת.ז.

  מין: זכר     נקבה*

  יום -חודש   -תאריך לידה: שנה  *

  גיל

  מס' טלפון *

  (emailדוא"ל )

נתוני התקשרות: *רחוב ומספר או ת.ד; *ישוב; *
 מיקוד

 

 

 

 

 

  :הבתחבור רישיון נהיגהותוקף מספר *

  *תוקף רישיון נהיגה בתחבורה

  תחרותי רישיון נהיגהותוקף מספר *

  תןקף רישיון נהיגה תחרותי*
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האם קיים מספר מתחרה )לאירועי ההתאחדות( *
 לעונה נוכחית? )כן/לא(

 

מספר מתחרה בעונה זו )לאירועי ההתאחדות( *
 )אם נקבע(

 

  מספר חבר בהתאחדות:)לאירועי ההתאחדות( *

  וריית המתחרהקטג

  נותני חסות ראשיים

  שם הקבוצה

 נתוני הכלי התחרותי

  סוג הכלי התחרותי*

  שם היצרן

  דגם*

  נפח מנוע מוצהר*

  מספר פעימות*

  מספר רישיון כלי תחרותי*

  תוקף רישיון כלי תחרותי*
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 מסלול פקחנספח טופס דיווח  .11.1

 __________המסלול:____________________ פקחשם  

 רוץ מספר: _____ תאריך: ________שעת עריכת הדו"ח:____________מ

פרט  –מיקום הבקר בעת הדיווח: רחבת טיפולים / מסלול / נקודת ביקורת מס:_____ / אחר 
___________________ 

 מספר הרוכב:_______ צבע רקע מדבקת זיהוי מתחרה:________________

 או בתיאור חפשי(: סוג העבירה )הקף בעיגול

קיצור נתיב וחריגה מהנתיב המסומן / קריעת סימונים / עקיפה לפני נקודת ביקורת / רכיבה 

מהירה או פרועה ברחבת הטיפולים / נסיעה נגד הכיוון במסלול או ברחבת הטיפולים / עזרה 

פעלת טכנית שלא על פי הכללים / אי מתן זכות קדימה / אי ציות להוראות בעל תפקיד /  ה

אלימות כלפי רוכב או בעל תפקיד / רכיבה ללא קסדה בשטח המרוץ / עבירת צוות סיוע / עבירת 

 בטיחות / 

אחר:________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 חתימה:_________________________
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 נספח טופס ריכוז החלטות שיפוט: .11.2

 :מרוץבשיפוט צוות ה דיווחטופס 

 :/חברי ועדת שיפוטשם השופט    תאריך:

 מספר: מרוץ    עונה:

 :המרוץ מיקום

 הערות והנחיות למילוי הטופס:

  את מספר הרוכב 
 )את פירוט העבירה,  )ניתן לצרף קובץ 
  )את הסעיף הרלוונטי בכללים ) אם לא קיים סעיף הדן בעבירה, יצוין במפורש 

  ,את החלטת השופט 
 טופס דיווח  ו/או תמונה ו/או המדווח ואסמכתאות רלוונטיות )מספר דף בפנקס מרשלים בעל התפקידוסף יצורף שם בנ

 מדידת זמנים ואף דיווח בע"פ(

 

 

 :שיפוט סיכום

 החלטה בכלליםסעיף  אסמכתא מקור הדיווח העבירה מספר רוכב

      

      

      

      

      

      

 

 ________________חתימת שופט ראשי

 הערות והצעות לשיפורעם למלא טקסט חפשי  ניתן  :דו"ח אירוע

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


