
ISRAEL RACING CLUB 
Israel Motor-Sport Association 

 

ל א שר י י  צ ו ר מ ן  ו ד ע ו מ
 העמותה לספורט מוטורי בישראל

 

Tel:+972-3-5048686 
Fax:+972-3-5016454 

 P.O.Box 246. ד.ת
 Holon ISRAEL 58102חולון 

 www.motor-sport.co.il: אתר הבית 

 5048686-03:טלפון
 5016454-03:פקס

 

 פרק ח
 
 אות תוצ .1
 

 . תקנון את המסלולהכה הוא המתחרה שבסיכום עבר על פי הזו .1.1
 . צאות יחושבו לכל קטגוריה בנפרד התו .1.2
 . וצאה תחושב על פי התקנון לכל סוג תחרות בהורדת נקודות עונשיןתה .1.3
 וד המתחרים ניק .1.4

 נון  חופשי  גיס   וד  מסלול סגורקינ  ם  וקמ
1    60     20  
2    53     17  
3    48     15  
4   43     13  
5   39     12  
6   36     11   
7   33     10  
8   30     9  
9   27     8  

10   24     7  
11   22     6   
12   20     5   
13    18     4  
14    16      3  
15    14      2    
 ל מסיים  כל 1     12   16
17    10   
18    8     

         19     6   
20    4   
 . ודות לכל מסייםקנ 2  עלה מו 21

שנם מספר יבמידה ו, חרה שניפסל במקצה ש לא בגלל גורם  בטיחותי יקב ל את המקום   האחרוןתמ .1.5
 . מקצים מאותה קטגוריה יקבל לפי מספר המתחרים במקצה הגדול יותר

 . ות האחרונה היא זו שקובעתרקרה של שוויון נקודות התחמב .1.6
קבלו ערעורים בחלוף תלא י, ות לערעורקד 10 כל מקצה יפורסמו התוצאות יינתן זמן של חראל .1.7

 . זמן זה
 .  את התוצאותאחריות המתחרה לוודאב .1.8

 
 ות ועונשיםמחא .2
 

 :  ות אחמ .2.1
 . תתקבל כל מחאה כנגד החלטות של שופטים לא  .2.1.1
 .ת מחאה שמורה למשתתף או לבעל תפקיד רשמי בצוות מתחריםזכו .2.1.2
                       תב  ותלווה בתשלום לפי נספח תקנות משלימות סכום  זה יוחזר  אה תוגש בכחמ .2.1.3

 .  מוצדקתהידה והמחאה  הייתמב
 .  ה תוגש למזכירות המרוץ ותועבר לטיפול וועדת השיפוטמחא .2.1.4
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 .  תוגש מיד עם פסיקת הבוחןניה נגד בוחן טכמחא .2.1.5
 . עחר תום האירוות לאקד 30 תוגש לא יאוחר מאשר עה כנגד מ הלך האירומחא .2.1.6

 . פסילה/עונשין' נק ן חלק מן  הסיבות אשר לגביהן נקבעלהל: ש יםנוע .2.2
 . להיספ     שום כוזביר .2.2.1
 .  'קנ 10     סר מספר אחדוח .2.2.2
 . להיספ     פריםסמ 2סר וח .2.2.3
 . להיספ   ן מדבקות פרסום רשמיותיא .2.2.4
 . או חלק מ הן 'קד 10לכל ' קנ 5     חור בזמן כינוסיא .2.2.5
 . ות או חלק מהןקד 1לכל ' קנ 5   חבת ההזנקהחור כניסה לריא. .2.2.6
 . 'קנ 10  חרה לא נימצא במקומו  ברחבת הזינוקתמ .2.2.7
 . הרה ועד פסילהזהמ   תחרה זינק לפני אות הזינוקמה .2.2.8
2.2.9. לת המקצהיספ    יפה של אחד המצופיםקע . 

 השיפוט ת  בחלטת וועד-עונשין ' נק  נהגות בלתי הולמת של מלווים     תה .2.2.10
 . להיספ   רכיבה ללא אביזר בטיחות/יגההנ .2.2.11
 . פסילה/עונשין' קנ   נהגות בלתי ספורטיביתתה .2.2.12
 . הילספ     ציות להוראות רופאיא .2.2.13
 . להיספ    ציות להוראות ועדה טכניתאי .2.2.14
 . להיספ    מרשליםות ציות להוראיא  .2.2.15
 . להיספ    ציות להוראות שופטיםיא .2.2.16
  פסילה  /עונשין' קנ   תדלוק ללא אמצעי בטיחות .2.2.17
 . להיספ   שון בפיט וברחבת תדלוקיע .2.2.18

 : ילה יכולה להיות ספ .2.3
  .עטול ההשתתפות בהמשך האירויב .2.3.1
 .  דומיםםטול ההשתתפות במשך העונה באחד או יותר באירועייב .2.3.2

יובא , ותוי מתחרה או חבר צ"ל מקרה של התנהגות בלתי ספורטיבית או רמאות  הננקטת עבכ .2.4
היכולים ם טיל  עונשיהית לשפוט במקרים אלו וכן להמקרה לוועדת השיפוט הראשית אשר רשא

 . להגיע עד פסילה
 ". סיום המרוץ"רוץ יסתיים עם הודעת מזכירות המרוץ על מה -ום המרוץ   יס .2.5

 
 ס סיום קט .3
 

   . מהכרזת  סיום המרוץ' קד 60ס הסיום יתקיים תוך קט .3.1
 . צחים במקומות אחד עד שלוש יזכו בגביעיםהמנ .3.2
יום יראה סא ימצא  בטקס הלו 1-3א חובה משתתף שזכה במ קומות תפות בטקס הסיום היהשת .3.3

 . כמי שויתר על מקומו לבא א חריו
 . ות לפני עריכתוקד 15ס הסיום יוכרז קט .3.4
ועדון בהם מ המתחרים להתייצב לבושים בבגדי  המרוץ כולל פירטי הלבוש שניתנו על ידי הלע .3.5

 . מופיעים מפרסמי המרוץ הרשמיים
 


