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 פרק ג
 נויי תקנון יש .1
 

 . סידורי ויהיה חלק בלתי נפרד מתקנון זה'  שינוי שיבוצע בתקנון יוצג עם תאריך ומסלכ .1.1
מו כ, רוץמעדכונים אלה ימצאו במזכירות המרוץ וכן יתלו על לוח המודעות הרשמי של מנהלת ה .1.2

ני פ עם פורסמו מספיק זמן לil.co.sport-motor.wwwכן יפורסמו עדכונים אלו באתר המועדון 
 . מועד הזינוק

 
 רות והסבריםהגד .2
 

יב מזכיר יבכל מקרה ח. כיר המרוץ הנו האחראי על התקנון הנוכחי וההרשאות במהלך המרוץזמ .2.1
 . וגע לתקנון זהנבכל ה, המרוץ להודיע על כל החלטה חשובה שלו לוועדת השופטים הראשית

קבל ולאה כנגד החלטות המארגנים תישלח לוועדת השיפוט הראשית על מנת לדון בה מחכל  .2.2
 . החלטות בנוגע למחאה

ועדת  וה שת תעוררנה בעיות אשר  אין לגביהן התייחסות בתקנון  הן יופנו לרובכל מק, בילבמק .2.3
 . חלטותיה סופיותהאשר היא היחידה הרשאית לפסוק בסוג זה של החלטות ו, השיפוט הראשית

 :  י למנוע אי הבנות מיותרות מפורשות להלן ההגדרות הבאות דבכ .2.4
 . שהולישות פיזית או משפטית שהתקבל למרוץ כ: ד משניים חא - "רהמתח" .2.4.1
 . חרה הנוהג בכלי רכב בתחרות כלשהיתמ -   "גהנ" .2.4.2
 חרים בקטגוריות תמ 3 -  "קבוצה" .2.4.3
ר השלים שא רות בין  שני כלי רכב לפחות שבה מנצח הוא המתחרהחת -  "מרוץ" .2.4.4

 . ראשון את המסלול כולו לפי התקנון
שתתף  הל ם או ג וף יפסלו כאשר ייאסר עליהם באופן מוחלטדא -  "ילהספ" .2.4.5

 .שמם ימחק ולא יופיע על צגי ודפי המידע, בתחרות
 . רה שתירשם בתיקו של המתחרהעה -  "הרהזא " .2.4.6
 . יב קבוע א ו זמני מסומן  או מוגדר המ שמש למרוץתנ -  "לולסמ" .2.4.7
. רוץמ בזמן ה-או מתחרי ם /ור כניס ה מותר לבעלי תפקידים וזא - "גור סורזא" .2.4.8

חוץ לביצוע נה השהייה באזור זה מותר ת לפרק זמן הקצר ביותר
 .הפעילות

 . המתחרים לפני הזינוק ח בו מת כנסיםטש - "בת זינו ק חר" .2.4.9
רך  על פי דמתחרה או למספר מתחרים לצאת ל לגע בו נית נת הוראהרה -  " נוקיז" .2.4.10

 . ן מוסכם  מראשסימ
 .  הבקרה הראשון עם או בלי מדידת זמניםוק - "  זי נוקוק" .2.4.11
 .  הבקרה הסופי עם או בלי מדידהוק - " סיוםוק" .2.4.12
ופנועי אב הטיפול, ור  התכנסות המשתת פים בתחרות וצוותיהםזא -   "טיפ" .2.4.13

  לעשן בכל  אזור הפיט  ןיא. הים יעשה אך ורק באזור זה
2.4.14. .PARC FERME   - ניסת מת חרים כהאזור יותר ל, ותר לבעלי תפקידים בלבדור כניסה  מזא

ן לטפ ל באופנוע י א-  3סעיף '   פרק ו–בזמן המרוץ לפי הגדרת הת קנון 
  PARC FERME.-אלא באישור מנהל  ה

 . גר ת אר גונית לפעילות ספורט עונתיתסמ -              " גהיל" .2.4.15
 . נותוש יטות טה לקבלת דירוג מתחר ים ויכולה להיקבע לפי שיש -  " קודינ" .2.4.16
 . ישג הטוב ביותר על מסלול קבוע או זמניהה -  "איש" .2.4.17
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