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 4פרק 
 

 הלך הראלימ
 
 נוק יז .1

פורסם ינקה כפי שזהה י המתחרה לתוך שטח"כוניות חייבות להיות נהוגות בידי נהג מורשה עמה .1.1
 . ןקלחאיחור או ' קד 15תן לכל ניי" 4נספח "ורט בפמכקנס , בתקנות המשלימות

יכנס לתוך הת יורשה לווצ. ) בפרק זה6ה סעיף אר( PARC FERME-"חניון סגור" הזינוק יוגדר כחטש .1.2
 . לפני הזנקתו ' קד 15אזור החניון הסגור 

יעודי של יה זמן הזינוק, כוניות יוזנקו מהמקום ובזמן כפי שיקבעו המארגנים מידי פעם בפעםמה .1.3
 . ס הזמן שלוטיכל צוות יופיע על כר

דקת -שב כוחיו קטע או חניית שרות א איחור בהגעה שניתן לייחס לצוות אם בזינוק של הראלי לכ .1.4
 . שה לזנקרויאיחור לא ' קד 10-צוות שירשום יותר מ. קנס לכל איחור של דקה

חור וכן זמן יאה מןיירשם בכרטיסו ז, איחור בזינוק של הראלי או קטע' קד 10מן שלצוות יש זב .1.5
 . ווח ההזנקה שנקבע בין שני כלי רכב חייב להישמררמ. זינוק בפועל

 . מידי פעם בפעםתקנות המשלימותב המכוניות יוזנקו במרווח זמנים שיקבע לכ .1.6
אחרת , כוןנבסדר ה, וותים מחויבים לעבור בכל נקודת ביקורת המצוינת בכרטיס הזמן שלהםצה .1.7

 . יורחקו
 . ניםמיקוח אחד למשנהו מופיע על כרטיס הזפמן המיועד לכסות את המרחק בין זמן זה .1.8
 .  דקה שחלפה תימנהקר 00:01 24:00: ות ושעות תמיד יופיעו כךקד .1.9
י " בפעם עם מידי פעבעק הזמן הרשמי הוא צפצוף החדשות של קול ישראל  הזמן המדויק יקויד .1.10

 .  המארגנים
מסלול החריגה מ. ל שיש לעקוב אחריו בדייקנותו הצוותים יקבלו ספר דרך מפורט של המסללכ .1.11

 . תיענש בהרחקה
 ". ותלימשמהקנות ת"בחרים יוכלו לאסוף את ספר הדרך בהתאם לתאריך שיקבע תמה .1.12

  הגדרות כלליות -רה קב .2
י סמני "ומנו עסי, התקבצות, קטעים מיוחדים, זמן פיקוח, זינוק וסיום,  הפיקוח על המעבריםלכ .2.1

 . קובליםמ הFIA-ה
קום מי, חנהתממיקומה הפיזי של ה' מ 25במרחק , י שלט ברקע צהוב"חלת זמן פיקוח יסומן עתה .2.2

ועליו ' י שלט ברק בז"ומן עסם אזור הפיקוח יסיו, י אותו שלט בעל רקע אדום"התחנה יסומן ע
 תחנההקדימה מ' מ 50-כ, שלושה פסים שחורים באלכסון

ופי בעל סלבין השלט ה, האזורים שבין שלט ההזהרה הראשון על רקע צהוב ( אזורי הפיקוח לכ .2.3
 .) בפרק זה6.1.2ה סעיף אר( PARC FERME-יחשבו כ) 'שלושת הפסים באלכסון על רקע בז 

 צירה בכל אזור פיקוח לא יעלה על הזמן הנחוץ לפעולת תחנת זמן הפיקוח  ן העמז .2.4
 : כפו בקפדנות ויענשו בהרחקה אי .2.5

 . יסה לזמן פיקוח בניגוד לכיוון הנסיעה של הראלינכ  .2.5.1
 .  של מכונית בתחנת פיקוחריה או מעבר חוזצח .2.5.2

מצא על נהרשמי ששיוכל להיעזר בשעון , ן המטרה בכניסה לתחנה הנו באחריות הצוות בלבדמז .2.6
 . שולחן השיפוט

 . ידם מידע לגבי זמן המטרה שלהם לשל ההחתמה לא ימסוררמ .2.7
 . אשוןרה ז המתוכנן לכניסת הצוות"י הלונלפ' קד 15נת ההחתמה תהיה ערוכה לפעולה חת .2.8
או  /נשין וואחרי זמן היעד של הצוות האחרון בתוספת זמן ע' קד 15נת ההחתמה תמשיך לפעול חת .2.9

 . וץ יחליט אחרתמר השמזכיר



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

 

 ביצוע הוראותיהם יגרור יא. תמהחפ הוראות המרשלים בכל תחנת ה"וותים מחויבים לפעול עצה .2.10
 . עדת השיפוטופ החלטת ו"ע, אחריו עונשים שיכולים להגיע עד הרחקה 

 . י סרט זרוע בצבע צהוב"שלים יזוהו ערמ .2.11
 .  זרוע בצבע אדוםטרס י"אי תחנה יזוהה עחרא .2.12
 . י תג רשמי בו מופיע שמם ותפקידם הרשמי"ו עהים הרשמיים יזור בעלי התפקידאש .2.13
 . וש המרשלים יוצג במזכירת המרוץ ובתדריך הנהגיםבל .2.14

 . פסילה, פיקוח זמנים , ודות בקורת קנ .3
קודה זו חייב המרשל להחתים את כרטיס הזמן ברגע שהוא מקבלו ומבלי נ ב- ודת ביקורתקנ.3.1

 . מן ההגעה זחשב בתלה
 . חנה זו יסמן המרשל את הזמן בכרטיס הזמנים שהוגש לידותב - ן מפוקחמז.3.2
 . הל כניסה לתחנהונ.3.3

 הל הכניסה יחל ברגע שהרכב חלף על שלט הכניסה לאזור הפיקוח ונ .3.3.1
סוע לאט נור או לצעל ן שלט הכניסה לאזור הפיקוח ובין תחנת ההחתמה אסור על הרכביב .3.3.2

 .  באופן יוצא דופן
צאים באזור מה רק אם מכונית הצוות ושניי חברי הצוות נמון הזמן בכרטיס הזמן ייעשיס .3.3.3

 .הפיקוח ובסביבת שולחן השיפוט
 .  יהיה הזמן בו מסר אחד מחברי הצוות את הכרטיס למרשלםמן שירשזה .3.3.4
עשי שהכרטיס הגיע לידיו באמצעות סימון המשום בכרטיס את הזמן רתמה יחהה מרשל  .3.3.5

 .ידני או פלט מחשב
נה פלוס חכונית הראשונה באותה תמהנו זמן ההגעה הרשמי לן היעד לתחנה מסוימת מז  .3.3.6

 . זמן ההשהיה בזינוק למכונית הספציפית
 . ה שקדמה להקדב וות לא ייענש אם נכנס לתוך שטח הפיקוח בדקת היעד אוצה  .3.3.7
 . וות לא ייענש אם תוך מסירת הכרטיס למרשל עבר זמן היעד להגעהצה  .3.3.8
 זמן היעד ןיב שוני לכ 18:59:00-ל 18:58:00ין שעה צוות אשר היה אמור להתייצב ב: גמאוד  .3.3.9

 . פ הדרך הבאה"לזמן המעשי יחושב כקנס ע
 . לכל חלק דקה ' דק ) דחא (1: בור הגעה איחורע .3.3.9.1
 . לכל חלק דקה ' דק ) יתש (2: בור כל הקדמה ע .3.3.9.2

יוכל ,  כךלצוות שהקדים הגעתו לאזור הפיקוח ונקנס ע, יקול דעתו של מזכיר המרוץ של .3.3.10
 . זנק בזמן הייעודיל

סור את מיוכל הצוות ל, מן הכניסה לזמן הפיקוח בתחנות ההתקבצות ובסיום המרוץזב .3.3.11
 . הכרטיס ללא התחשבות בהקדמה בזמן מבלי להיקנס

צופה שלא מו( צוות לא יציית לנוהל הכניסה לאזורי זמן הפיקוח כפי שמפורט מעלה םא .3.3.12
 כך בכדי לשולחו לח ע"שום דומפקח עמדת ההחתמה יר, )יכנס יותר מדקה הקדמה

 . אשיתרלוועדת השיפוט ה, באמצעות מזכיר המרוץ מידית
 .  נוהל עזיבה של הפיקוח.3.4

קוח וכן התחלה יפהאזי יהווה זמן סיום , טע מיוחדק הקטע הבא של הדרך לא מתחיל בםא .3.4.1
 . אותו זמן, הפיקוח הבא 

 :  הנוהל הבאיתקיים, אם זמן פיקוח הוא קודם הזנקה לקטע מיוחד, הפך לו .3.4.2
 ) 6.1.2 וסעיף ,2.3ראה סעיף (יו אזור זמן אחד יהתי נקודות ההחתמה ש.3.4.2.1
 : נחו כדלקמןווני התחנה ימיס.3.4.2.2
 . תחילת האזור: ט צהוב יסמן של 
 . 'מ 25במרחק ) החתמת זמן פיקוח(ט אדום עם ציור שעון של 
 .'מ 50-200במרחק ) זינוק לקטע מיוחד(ט אדום עם ציור דגל לש 
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 50-כ' ,  בזקער סימן סיום הפיקוח שהוא שלושה פסים שחורים אלכסוניים עלסוף לב 
 .לאחר מכן' מ

ילו המרשל או סיום זמן הפיקוח של קטע דרך יסמן המרשל הראשון את זמן ההגעהב.3.4.2.3
 . בתחנה השנייה יסמן את זמן הזינוק 

 . מ לאפשר לצוות להתכונן לזינוק"בין התחנות ע' קד 3ב להיות מרווח של ייח.3.4.2.4
 . תוספת' דק 5רה של תקר יינתן קמב.3.4.2.5
 . וח ההזנקה של המארגנים בין שני כלי רכב מוזנקים חייב להישמר ורמ.3.4.2.6
 לשייד אחרי בדיקת הכניסה בתחנת זמן הפיקוח יגיע הצוות לנקודת ההחתמה מ.3.4.2.7

 . ההזנקה לקטע המיוחד 
קביל שי, אים את הזמן החזוי לזינוקתמהל תחנה זו יסמן בגיליון  עהמרשל האחראי.3.4.2.8

 . ך רלתחילת קטע הד
 )   בפרק זה5.4ראה סעיף (פ התקנון " כך הוא יזניק את הצוות עיפל.3.4.2.9
, וחד יחשב ימהזמן ההתחלה של זינוק הקטע , ם קיימת סטייה בין שתי הכניסותא .3.4.2.10

 .  תחליט אחרת יתאלא אם כן ועדת השיפוט הראש
 חקה  רה.3.5

או / ועטקבכל ' קד 30ר מצטבר של ח או איחוובזמן ההגעה לזמן פיק' קד 15 איחור של לכ .3.5.1
 ילת הצוות סלכל הראלי יחשבו כפ' קד 60שלב של הראלי או איחור מצטבר של 

חו בחשבון קליבכל מקרה לא יו,  מורשה לצוות לקזז את ההקדמות בהגעה עם האיחוריםאל .3.5.2
 . קנסות הזמן בגין הקדמה בחישוב זמני האיחור להרחקה

 : מאגוד .3.5.3
 על סנק  13:10הגעה בפועל ' קד 60:00ן מטרה מז - 12:00 התחלה - דרך א עטק .3.5.3.1

 . 'קד 10איחור 
 ' קד x 2 = 40 20 על הקדמה סנ  ק14:20הגעה בפועל ' קד 90 זמן המטרה - דרך בעטק .3.5.3.2
 ' קד 10 על איחור סנ  ק16:30הגעה בפועל ' קד 120 זמן מטרה - דרך ג עטק .3.5.3.3
 ' קד 60 = 15+40+10כ קנסות זמן  "הס .3.5.3.4
 . 'קד 20 = 10+10 להרחקה כ קנס מצטבר"הס .3.5.3.5

בעצה , שיתארהן העונשין להרחקה יכול לתפוח בכל זמן בהתאם להחלטת וועדת השיפוט מז .3.5.4
 . ות יידוע מוקדם ככל האפשר על ההחלטהוצה. יר המרוץזכאחת עם מ

 . בלש  זמן איחור מותר תימסר רק בסיום הקטע אולחקה בגין מעבר ערה .3.5.5
 ) Regrouping(קוח על התקבצות יפ .4

לים של ניהול לכהפ החוקים "הכניסה והיציאה מהם יהיו ע. ורי התקבצות יהיו לאורך הנתיבזא.4.1
 )  בפרק זה6- ו2סעיפים (תחנות זמנים 

לכן . תיםווצרתם של אזורי ההתקבצות היא לצמצם את הפערים בגין איחורים או פרישות של טמ.4.2
 . יש לקחת בחשבון את זמן היציאה מהחניה ולא את משך השהיה

 : גמאוד.4.3
 . וניות בתחילת הראליכמ 60 .4.3.1
 . ותעש 4ה בהתקבצות ראשונה יהש .4.3.2
 .  12:02אתה של המכונית הראשונה בשעה יצי .4.3.3
 .  08:02תקבצות הל 1' ן היעד להגעת מכונית מסמז .4.3.4
 ). מרווח' דק 2 (10:00תקבצות הוא הל 60 היעד להגעת מכונית מס ןמז .4.3.5
 .  08:05: אוה 1ן הגעה מעשי של מכונית מס מז .4.3.6
 .  10:25: א הו60 הגעה מעשי של מכונית מס ןמז .4.3.7
 . יות פרשו מהראלי במהלך הקטע הזהכונמ 30 .4.3.8
  12:02הוא ) ובילההש (1ן הזינוק של מכונית מס מז .4.3.9
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  13:00א וה  60 הזינוק של מכונית מס ןמז .4.3.10
 :  השהיה המעשי בהתקבצות היהןמז .4.3.11

   03:57 1' ונית מסכמל .4.3.11.1
  02:35 60' ונית מסכמל .4.3.11.2

ם הלשים לשטח ההתקבצות הם ימסרו למרשל ההחתמה את כרטיסי הזמן געת הצוותהב .4.4
כ הם חייבים לנהוג ישירות לתוך החניון "חא. הכוללים את הגיליונות של הקטעים המיוחדים

 .  לכבות מנועיםשי, )6סעיף (הסגור 
 . יאה משטח ההתקבצות הם יקבלו סט כרטיסי זמן חדשיםציב.4.5
 . סדר המיון הכלליפ "ת יהיה עסדר הזינוק מההתקבצו, ל שניתןככ.4.6

 . פ סדר הגעתם"המכוניות יזנקו ע, פן אחרואב .4.6.1
, ושבו רק תוצאות הקטעים המיוחדים כאשר מחשבים את המיוןח מקרה לא ילכב .4.6.2

 . יילקחו בחשבון גם קנסות הזמנים, הלא 
 .  הזינוק יפורסם על לוח המודעות הרשמי של ההתקבצותרדס .4.6.3

 ) esSpecial Stag(עים מיוחדים טק .5
ך דרכים ותלכניסה , טעים המיוחדים הם קטעי מהירות על דרכים סגורות במיוחד לתחרותקה .5.1

 . שונהארהאלו תיסגר לתנועה לפחות שעה אחת לפני המועד המשוער להגעת המכונית 
, תיחוטבהוך הקטע המיוחד חייבים אלו הנמצאים ברכב לחבוש קסדה ולחגור את חגורות תב .5.2

 . אחרת יפסלו
 . צוות שיחרוג יפסל,  לנהוג בניגוד לכיוון המסלול איסורלח .5.3
 זנקה הה .5.4

 . ההזנקה תתבצע פעם אחת .5.4.1
 . קו הזינוק לע מנוע הרכב חייב לפעול בזמן שהמכונית .5.4.2
 . יפסל מיידית , ת שלא יוכל לזנק בגלל כשל מנוע ווצ .5.4.3

 : זנקה של הקטע המיוחד תתבצע כךהה.5.5
הזמן  תא על ספח הקטע המיוחד גע שהמכונית מגיעה לעמדת הזינוק המרשל ירשוםרב .5.5.1

 .המרשל יחזיר את הכרטיס לצוות). שעות ודקות(הייעודי לזינוק 
   1 "- 2 "- 3 "- 4 "- 5 "- 10 "- 15 "- 30"פור לאחור  סמערכת זמנים ת/המרשל .5.5.2
 . דיתייממן שחמשת השניות חלפו יינתן סימן הזינוק כך שהצוות חייב לזנק זב .5.5.3

 . נה רק ברשות המרשל בגלל כוח עליוןז ההזנקה לקטע מיוחד ישת"ול .5.6
חור בקטע יאכירשום מרשל ההחתמה זמן חדש ואזי יחשב הדבר , קרה שצוות מאחר לזינוק מב .5.7

 . דרך 
פ "ול עדגלוהוא יכול , הקנס אינו סופי' דק 1נוק לפני סימן המרשל לזינוק יחייב עונש של יז .5.8

 . צמומקרה חזר על עהבמיוחד אם , החלטת ועדת השיפוט הראשית
רה ומשמעותה וסאהעצירה בין התמרור הצהוב לאדום . טע המיוחד יסתיים בתמרור דגל סיוםקה .5.9

 . מן לגיבויהזשם מוצא פלט מכשיר , עת זמן הסיום הוא על קו הסיוםיבק. פסילה מידית
ם שריבנקודה זו . בע אדוםצב" STOP"תהיה נקודת העצירה שתסומן בתמרור  ' מ 100-300רחק מב .5.10

מכשיר המדידה של המרשל לא יוכל לתת מידית את  םא. דקות ושניות, המתחרה בשעותזמנו של 
רטיס הכייקח את הספח המקורי ויחזיר את , את זמן ההגעה קרהמרשל ימלא , תוצאת הקטע

 . התוצאות ימסרו בשטח ההתקבצות או בסיום היום. שיךמהללצוות שיהיה חופשי 
 . כל להירשם העונשין הבאים יאכפוזמן הכניסה לא יו, תוך טעות הצוות, םא .5.11

 .  הרחקה-קודת הזינוק של הקטע המיוחד נב .5.11.1
 . עונשין' קד STOP( 5(קודת הסיום נב .5.11.2

ר אוספו לשותידקות ושניות והם , י הצוות בכל קטע מיוחד ירשמו בשעות"מנים הרשומים עזה .5.12
 .  הרשומים כזמן) 'טכני וכו, דרך(זמני העונשין 
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 .  אסורהלך הקטע המיוחד הסיועמב .5.13
 וועדת י"עהפרה של חוק זה יגרום לאישום המתחרה שבאופן אוטומטי ולפסילתו מהתחרות  לכ .5.14

    . השיפוט
 " קנות המשלימותת"בנוק כלי הרכב לקטע המיוחד יהיה במרווח זמן על פי הרשום יז .5.15
 'קד 10 לשי צוות השיפוט בזמן "ות המסרב לזנק לקטע המיוחד בזמן ובמקום שהוצב ייענש עוצ .5.16

 . א לוחד הסתיים אוימהלפחות ויכול להגיע עד להרחקה על פי בקשת מנהל המסלול באם הקטע 
ץ למסלול וחמה יורחק קלאחר שניתן אות ההזנ' נש 20ות שאינו יכול לצאת באופן נורמלי תוך וצ .5.17

 .  אלירהמבמטרה לשמור על לוח הזמנים ושטח ההזנקה נקי ויפסל מידית 
 רעה בקטע מיוחד פה .5.18

חרון עבר אהצוות ה שלפני, מכל סיבה שהיא, באופן סופי" קטע מיוחד"ובה לעצור שר חאכ .5.18.1
ול לסיים את המסלול בגלל כדירוג המסלול יתבסס על הקצאה לכל צוות אשר לא י, אותו

 . קבע לפני ההפרעהנהקצאה זו היא הזמן הנמוך ביותר ש, ההפרעה
 רותי נורמלי חת  המסלול במצברוג זה אפשרי גם אם רק צוות אחד יכול היה לעבור אתיד .5.18.2
 . סלולמהפרעה ממנהל הה צוות השיפוט יכול לאשר דירוג זה לאחר קבלת סיבת קר .5.18.3
צוות , ציאותמה ובת צוות השיפוט לשקול אם הזמן הקצר ביותר שנלקח כחריג תואם אתחמ .5.18.4

 . צרים המתאימים יותרקהשיפוט רשאי לבחור זמן אחר מאחד מארבעת הזמנים ה
וויח מהחלטה ר צוות אשר לגמרי או בצורה חלקית אחראי לעצירת הקטע לא יאף, ל אופןכב .5.18.5

זמן שניתן טוב יותר מזמן היינתן זמן מיוחד לצוות שגרם לעצירת הקטע במקרה ש. זו
 . ההקצאה שניתן לצוותים האחרים

  PARC FERME -יון סגור חנ .6
 כבים יהיו כפופים לחוקי החניון הסגור רה .6.1

יבה של אחד זעלוק או לשטח ההתקבצות או לשטח סיום שלב עד טח הזינשגע כניסתם למר .6.1.1
  )  בפרק זה4.4ראה סעיף (מהם 

 ) 5.9, 3.2, 2.3ראה סעיפים (גע כניסתם לאזור בקרה ועד לעזיבתו רמ  .6.1.2
 )    1 סעיף 6פרק (או ערעור /ע יציאה מהראלי ועד לגמר זמן אחסנת הרכב למחאה וגמר  .6.1.3

 קונים ית .6.2
ידה תחת פקבכל תיקון או תדלוק ייאסר " חניון הסגור"חוקי המן שהרכבים כפופים לזב .6.2.1

 . הזהרה של הרחקה
ך רגילה הם רדבאם הבודקים מציינים שהרכב אינו כשיר ולא מותאם לנסיעה , ל אופןכב .6.2.2

 . ן את הרכבקתלמהצוות , שיבקש, חייבים בדחיפות לדווח למנהל המסלול
, ע דרךטקלוב כמו זמן איחור לכניסה יילקחו בחיש, הזמן בדקות שלוקח לתקן, קרה זהמב .6.2.3

קון לא יעלה על יתל בזמסיבה זו זמן מבוז. ויילקחו בחישוב הכללי של זמן הרחקה
 .  רז על הרחקה לצוות ורכבוכויאם זמן זה הוא מעל המותר , המקסימום לאיחור מותר

 .ק חדשוניזאפשר שהצוות יקבל זמן ,  מנת למנוע מצוות להרוויח זמן אבוד לאחר תיקוןלע .6.2.4
 הזינוק וקב " חניון הסגור"זמן שהייה ב בופן יוצא מהכלל ותחת פיקוח של מרשל יורשה צוותאב .6.3

 : צע אתבל)  בפרק זה6.1.1סעיף (או באזור ההתקבצות מחדש או בסוף שלב 
 . חליף תקר או גלגל שניזוק בעזרת הכלים הקיימים לצוותהל .6.3.1
 . חליף מסנן אויר עם סיוע אפשרי מבחוץהל .6.3.2
יחות יופעל טבהאו בכלוב /גם בשלדה ול  ובכדי להחליף את מסנן האוויר צריך לטפידהמב .6.3.3

   . בפרק זה6.2.3סעיף 
אים נתהאחרת יאכפו עונשים על פי . חייבים להסתיים לפני זמן הזינוק קונים אלוית .6.3.4

   . בפרק זה6.2.4- ו6.2.3שבסעיפים 
 . לעזוב את החניוןעליהם לכבות מנועים ו" חניון הסגור"גע שחנו הנהגים ברב .6.4
 . יותר לאנשי הצוות לחזור לאזור אל .6.5
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 6.1.1ף יעסראה (זינוק או התקבצות מחדש או בסיום שלב ל" חניון הסגור"די לעזוב את אזור הכב .6.6
 . לפני הזינוק' קד 150וות יותר להיכנס לחניון הסגורצ ל)בפרק זה

 :  רכב לא נע בכוחות עצמוםא .6.7
בסיום  וא להזנקה או לבקרת זמן או התקבצות מחדש "חניון סגור"ניסה או ביציאה מכב .6.7.1

יגרום לעונשין של  הזמהלך . שלב ניתן לדחוף אותו על ידי אנשים מורשים או עוזרי הצוות
 . שלא יחשבו לצורך הרחקה' נש 30

 .חילת זינוק קטע מיוחד יגרום לפסילה מהראליתב .6.7.2
 . יגרמו לפסילה" חניון הסגור" הפרה של חוקי הלכ .7


