
 
 
 

 
 

 22/11/2021במשרדי ההתאחדות התקיימה   –  יכום עונהועדה מקצועית ס

 נוכחים: 

 מילמן  סתיו  אביבי רותם     רן שחר    ירון דור 

 ניב צורי  אסולין  כרם  מדיאל  רונן  שפירא  מרון 

 נעדרים: 

 מאור אברהם רמי קסנטיני   טל איזנבנד   אורי דוד עטיה

 נושאים: 

, מרשל  מרשליםלבונוס הועלה שוב נושא המרשלים. החשיבות העליונה היא בשימור הידע ולכן הוחלט כי יוכרז   .1

)או שישי   מרוצים  ₪6 לאחר עונה של  500סבבים( יקבל בונוס ע"ס   6אשר יעבוד במשך עונה שלמה במוטוקרוס )

חייב להיות בעל  ו 18מעל גיל יב להיות המרשל חי . או שבת, הכוונה עונת מתחילים או עונה מקצועית או שתיהן(

 תעודת הסמכה מההתאחדות. 

ולבדוק האם הם יכולים לספק מרשלים בהתנדבות בכדי לתגבר    –לפנות לבעלי הקבוצות באותו נושא סוכם כי יש  .2

  ערנייםאת כוח האדם. הרציונל הוא להביא מרשלים נוספים כתצפיתנים, כאלו אשר בקיאים בתחום ובתקווה יהיו  

 הונדה. פנה לרן שחר יפנה לדלב, כרם יפנה למטרו, ניב יפנה לעופר אבניר, מדיאל יתר. סוכם כי יו

 ולייצר הסבר מפורט לרוכבים בהקדם  מצגתאת הלהעביר  יש   – צגה תוכנית האקדמיהוה .3

מבחינת הקריטריונים הוחלט להוסיף כי כאשר רוכב היה חבר אקדמיה במשך שנתיים ברציפות תינתן לו  

ת להמשיך שנה נוספת גם אם לא הגיע להישג. אישור שימוש באפשרות הזו צריך להתקבל ע"י מאמן  האפשרו

 ובהמלצת הועדה המקצועית.  הנבחרת

  MX2 ,2מקומות ראשונים   2מקומות ראשונים ברוקיז,  3מקומות ראשונים בג'וניור מקצועי,  3לאקדמיה יתקבלו: 

 MX1מקומות ראשונים  

 , ההחלטות מתוקשרות בכללים המשלימים וכוללות: 2022התקיים דיון לגבי עונת  .4

a.   יש להשאיר הורדת מרוץ, אך יש לבדוק מה קורה בחו"ל )ניב יברר(, לבדוק מול מנהלי הקבוצות )רן שחר

 יברר(. 

b. ( 3קטגוריית מתחילים בילדים יעבדו כמו באנדורו, ללא ניקוד עונתי עם מעבר קטגוריות תו"כ עונה  

 פודיומים ועולים( 

c.   'קטגMX1 או  450תוגבל ל( לפי ה350סמ"ק ,FIM )  )החל מהפגרה )חודש יוני 

d. דופ בלבד החל מהפגרה )חודש יוני(  125קטג' רוקיז תהפוך להיות ל 

 ננעל לוח האירועים, יש לפרסמו בהקדם.  .5
 . FIMבכללי ה 75%יש לבדוק את כלל ה בנוסף,  – עברנו על הכללים המשלימים ועדכנו זמני מקצים  .6

 יש לעבור על טבלת העונשים בהמשך )לא בוצע מפאת קוצר הזמן(  .7
 לאפשר למוביל הטבלה לרכוב עם פלטה בעלת רקע אדוםיש   .8

 בוצע מעבר והגהה של טופס הבחינה הטכנית של הדגשים לבוחנים הטכניים  .9
 המונח הנ"ל או הפרוצדורה  FIMלא נמצא בכללי ה – נבדקה דחייה טכנית  .10

 לישיבה הבאה: נושאים  

 מרוץ מטרה בחו"ל + קריטריון •

 טבלת עונשים לעדכן בכללים  •

 ע מוטוקרוס תקציב אירו •

 ולכתוב אותה FIMלבדוק את פרוצדורת הזינוק כולל הכניסה למסלול מה •

 עריכת פרוטוקול: ניב צורי 


