
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

 

 
 מ ה  דקה
 
לי המתקיימות  ארהון מרוצי  הראלי והחוקים הכתובים בו מתוכננים  לספק הוראות ותכנים לתחרויות נקת

 . בים לדעת ולהבין את חוקיוייחתקנון זה וחוקיו ילוו את המתחרים בכל תחרויות והמתחרים . בישראל
, טוריומהונה לתכניי הספורט או הכו/או הכוונה לבטיחות ו/או אחריות ו/ בתקנון זה משום הכוונה וןיא

או /או ה צופים ו/לי וארבבשום מקרה  אין בחוקים א לו משום אחריות כנגד פציעה או מוות  של המשתתפים 
 . יםאחר
 כל אר גון  ידיואין לעשות שימוש בחוק ים אלו על " מועדון מרוצי ישראל"ון זה בבע לות הבלעדית של נקת

 . תבכבודי מועדון מרוצי ישראל לכך מראש הסכמה על י אחר או יחיד אלא אם כן ניתנה
ם ניאאו מועדון המרשלים וצוותיהם /או פקידיהם ו/או הנהלת המועדון ו/ו" דון מרוצי ישראלעומ"

 . לוקחים כל אחריות משפטית או אחרת ל כישלון או תקלה של כל יצרן מוכר
 שימוש ידידי יחיד או ארגון על או החלטות הנגרמות על י/אינו אחראי לפעולות ו" דון מרוצי ישראלעומ"

 . בתקנון זה ובנספחיו
עדון ומ"פה קיטים או  הצעות בתקנון מכוונים לשם שימוש ביט חון ולא למטרה אחרת יש ירה או ערפמ

או יחידים / יצרנים וידילא יקבל על עצמו אחריות לגבי חוקים אלו שנעשה בהם שימוש על "  מרוצי ישראל
   .או גופים אחרים/ו

 
 רגון א. ב
 

 .  חולון246. ד.ת" מועדון מרוצי ישראל"אלי מאורגן על ידי רה .1
 . רוץ יתקיים בכפוף לתקנון זהמה .2
 תאו א /שומר לעצמו את הזכות בכל עת ומזמן לז מן לשנות תק נון זה ו" צי ישראלרועדון מומ" .3

 . הנספחים בו
 סעיף ללהוריד כ/יףלהוס/הל המרוץ רשאים ביום האירוע לשנותנא ו מ/ו" עדון מרוצי ישראלומ" .4

 . ויים בהםלינם תשאאו עקב גור מים /או האירוע ו/וסעיף לפי  דרישות  הבטיחות של המסלול ו
 . המתחרה לציית לתקנון מרוצי הראליל ע .5
  F.I.A -נלאומי של ה י שאינו מוזכר בתקנון זה יקבע בהתאם לתקנון המרוצים הבלכ .6
                                "קנ ו ת המ שלימו תת"בומנהלה תוצג זמנים מק ומות הרשמה , עדיםומ :ני ת  מפור טתכות .7

 .   il.co.sport-motor.wwwמצא באתר הבית של המועדון בכתובת יש
כתובת משרד י ההנהלה ושמות הפעילים המארגנים א ת ,  וועדה מארגנת, אישורים,  הראליםש .8

 . "קנות  המשלי מותת"ברוץ וסגניהם חברי הוועדות הפעילות יפורסמו ממנהלי ה, ליהרא
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