כללים משלימים
למען הסר ספק ,הכללים המשלימים יכולים להוסיף לחוק ,לתקנות ,לכללים הטכניים ולכללי הנהיגה
הספורטיבית ולא לגרוע מהם.
הכללים המשלימים יתאמו את הבקשה לקיום אירוע שהוגשה לרשות ובמקרה של סתירה יגבר האמור בבקשה לקיום האירוע.
שם האירוע

אליפות ישראל בסופרבייק

מספר סבב אליפות

סבב מס' 3+4

סוג האירוע בהתאם לבקשה לקיום אירוע

סופרבייק

תאריכי האירוע:

25/12/2020

מארגן המרוץ:

התאחדות הספורט המוטורי בישראל

מקום האירוע:

מסלול מוטור סיטי

דמי הרשמה:

 400ש"ח

 .1פרטי המסלול

*(מצ"ב תרשים מסלול)

שם המסלול (רשות):

מסלול מוטור סיטי

אורך המסלול:

( 2.1ק"מ)

רוחב מינימלי:

( 10מטרים)

 .2מספרי טלפון לחירום:
בית חולים קרוב

בי"ח סורוקה – באר שבע

מוקד חירום באירוע

101

 .3פרטי מארגן האירוע והמזכירות (בעל הרישיון)
שם:

ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל

כתובת:

מכון וינגייט ,נתניה

מס' טלפון  +פקס:

09-7778551

דוא"ל:

Academy@imsf.co.il

אתר אינטרנט:

http://www.imsf.co.il

 .4רשימת תוספות לכללי האירוע והכללים הטכניים*:
חובה להגיע עם ציוד מיגון מלא ע"פ הכללים – חליפת רכיבה מלאה או שני חלקים מחוברים ,מגפי רכיבה ,קסדה מלאה,
כפפות וכו'
בכל מקום בו לא מצויין באופן ספציפי יוגדרו החוקים מתקנון ה FIMהרלוונטי
הקטגוריות יחולקו על פי דגם ובזמן מינימום על פי אחוזי זמן מהרוכב המהיר ביותר בקטגוריה ,רוכב החורג מהזמנים שהוגדרו
יועבר לקטגוריה הפתוחה המתאימה לו .זמני דירוג מינימום ממקום ראשון:

סופרבייק 112% – 1000

סופרספורט 112% – 600

סופרספורט 115% – 300

פתוחה עד 117% – 500

פתוחה מעל 117% – 500

ג'וניור – ללא זמן מקסימום

דגמי אופנועים המתאימים לקטגוריות המקצועיות:
סופרספורט  :600מצ"ב נספח א'

סופרבייק  :1000מצ"ב נספח א'

סופרספורט Kawasaki Ninja 300, Kawasaki Ninja 400, Honda CBR 500 R, Yamaha YFZ R3, KTM RC 390 :300

בעלי תפקיד באירוע
מנהל מסלול (מנהל מרוץ) :

ניב צורי

מזכיר אירוע:

סהר עמרם

שופט וועדת שיפוט:

כרם אסולין

בוחן כלי תחרותי ראשי:

יובל מלמד

פקחי  /בקרי מסלול:

לפחות  4מרשלים

אחראי צוות רפואי:

מד"א

 .5לוח זמנים של האירוע
יצורף בהמשך

 .6תלונות וערעורים
יו"ר ועדת ערעורים ליאור בר עמי
חבר ועדה

ליאון חפץ

חבר ועדה

ארד דוד

*הערות ההתאחדות :ק יום כיסוי ביטוחי מותנה בדיווח משתתפים ובעלי תפקידים כולל כל הפרטים הנדרשים
עד  24שעות מתום הפעילות לפי הפורמט הנדרש (יתקבל מההתאחדות)

*מפיק האירוע יידרש להגיש כללים משלימים בפורמט הקבוע במסמך זה להתאחדות .ההתאחדות תצרף
את המלצתה ותעביר את המסמכים לאישור הרשות

תאריך:

29/11/2020

חתימת המארגן:

________________

מפה המסלול:

נספח א':

