
 ספורטיבית נהיגה לאירוע משלימים כללים

 הנהיגהולכללי  ם הטכנייםלכללילחוק, לתקנות,  להוסיף יכולים הכללים המשלימים, ספק הסר למען
 .מהם לגרוע ולא הספורטיבית

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

 _________________________     :האירוע שם

 _________________________  )אם קיים(: אליפות סבב מספר

 _________________________   שם ההתאחדות: 

 _________________________ הספורטיבי:                            הענף

 _________________________   : כי האירועתארי

 _________________________    : המרוץ מארגן

 _________________________    : האירוע קוםימ

  המסלול פרטי

 _______________________  : (מקומית המסלול )רשות שם

 )ק"מ( _______________________    : המסלול אורך

 :לחירום טלפון מספרי

 _________________________       )שם וכתובת( בית חולים קרוב 

 ___________________________  טלפון בית חולים

 _________________________  חירום באירוע    טלפון 

 (מגיש הבקשה) האירוע  מארגן פרטי

 _______________________________________________  : שם

 _______________________________________________ : כתובת

 _______________________________________________        :טלפון' סמ

 _______________________________________________         :פקס' מס

 _______________________________________________        :דוא"ל

 _______________________________________________  :אינטרנט אתר

 הרשמה לאירוע



 ________________________________________  דמי הרשמה

 ________________________________  דמי הרשמה מאוחרת

 ________________________________למתחרה        דמי ביטול

 אירוע מזכירות

  _______________________________________________ :שם אחראי

  _______________________________________________ : כתובת

 _______________________________________________        :טלפון' מס

 _______________________________________________         :פקס' מס

 _______________________________________________           :דוא"ל

 _______________________________________________  :אינטרנט אתר

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

 

 באירוע תפקיד בעלי

 

 : מירוץ מנהלא. 

מאשר מסלולים מטעם  ב. 
 ההתאחדות:

 :אירוע מזכיר. ב 

 שופט:.  ג 

 ראשי: תחרותי כלי בוחן.  ד 

 :בספורט אלימות למניעת בהתאם לחוק תפקידים נושאי

 :ספורט רועיא מנהל 

 בטיחות: ממונה 

 :ביטחון מנהל 

  

 האירוע של זמנים לוח



 הרשמה .1

 _____________________  : ההרשמה תחילת תאריך

 _____________________  : ההרשמה סיום תאריך

 

   טכני ואימות בקרהבדיקות,  .2

  הטכנית הבקרה עמדת: מפגשה מקום

 _________שעה עד :_________משעה   : ____________תאריךקטגוריה: _________ 

 _________שעה עד :_________משעה   : ____________תאריךקטגוריה: _________ 

 _________שעה עד :_________משעה   ____________: תאריךקטגוריה: _________ 

 _________שעה עד :_________משעה   : ____________תאריךקטגוריה: _________ 

 בעלי תפקידים תדריך .3

 :______________ שעה: _______________   תאריך___________________   : מפגשה נקודת

   מרשלים תדריך .4

 :______________ שעה: _______________   תאריך___________________   : מפגשה נקודת

   ספורטאים תדריך .5

 :______________ שעה: _______________   תאריך___________________   : מפגשה נקודת

   צלמים, עוזרים וכל מי שמורשה לאזור המסלול תדריך .6

 :______________ שעה______________   : _תאריך___________________   : מפגשה נקודת

 אימונים .7

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

 _______________שעה עד:______________ משעה: _______________   תאריך

 

   מרוצים .8

 _______שעה עד:______ משעה   קטגוריה_______ : ___________תאריך

 _______שעה עד:______ משעה   קטגוריה_______ : ___________תאריך



 _______שעה עד:______ משעה   קטגוריה_______ : ___________תאריך

 טקס סיום .9

 _______שעה עד:______ משעה   קטגוריה_______ : ___________תאריך

 

    וערעורים מחאות .11

 ערעורים ועדת ר"יו 

 ועדה חבר 

 ועדה חבר 

 ________________________  סכום להגשת מחאה 

 ________________________ מועד אחרון להגשת מחאה

 ________________________   סכום להגשת ערעור

 ________________________ מועד אחרון להגשת ערעור

 *:הטכניים והכללים האירוע לכללי רשימת תוספות

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 לצורך פירוט נוסף דף לצרף ניתן

 .הרשות לאישור יידרש להגיש כללים משלימים בפורמט הקבוע במסמך זה  מגיש הבקשה*

 

 _________________________   תאריך

 _________________________ התאחדותחתימת ה


