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לוח אירועים  – 2022הוצג והוקמו תאריכים טנטטיבית (נספח א')
קם דיון לגבי המסלולים  -יש לבדוק עלות להקמת מסלול ארעי ופירוק בסוף .עדיף למצוא שטח עם תוואי טבעי
שמאפשר את זה בקלות יחסית.
באחריות הועדה המקצועית להציע מיקומים ולהכין אומדן עלויות – לפגישה הבאה
כלי שני בילדים – החלטה :ילדים יוכלו לרשום רק אופנוע אחד (קטגוריות .)85 + 65
מיגון – ליישר קו עם ה FIMמלבד מגני מרפקים וכתפיים ,לא לחייב בשלב זה
יש לבדוק מה עושים באליפויות מקומיות במדינות גדולות :צרפת ,איטליה ,ספרד ,גרמניה לפגישה
הבאה
הסקת מסקנות – מרוץ קודם
 .aיש לבצע ולהקפיד על יישור קו ברמת המשמעת
 .bיש לבנות טבלת עונשים – ניב ישלח בקבוצה ונוסיף מה שצריך לפגישה הבאה
 .cאלימות מילולית ופיזית ,מינימום עונש  +ועדת משמעת
 .dיש לתת דגש על הצד האתי
 .eיש לנסות להרים את הרמה של המרשלים – להציע להורים להתנדב למרשל
איחוד ופיצול מקצים
עד  15רוכבים או עד גודל הגייט מאחדים קטגוריות –  ,MX1+MX2סניורים  , MX3 +סופר ג'וניור מקצועי +
מתחילים
יש לנסות לגייס ולתת פרסים רק בMX1
לשני הסבבים הקרובים להזניק בשני קווים וללמוד לעונה הבאה מה לעשות הלאה.

 .9יש לנסות ולהקים קטגוריית סטומפ – בחינם לארבע פעימות גילאי  8עד  12עד  4 125פעימות ,בהמשך ניתן
להקים קטגורית גילאי  11עד  15עד  4 150פעימות.
 .10פיצול ימים  -ילדים מול בוגרים כמו שהיה עד עכשיו עובד מעולה
 .11פרסום ושיווק קטגוריות עממיות/טרקטורונים – צריך את עזרת הרוכבים
 .12משמעת באירועים – דובר בהסקת מסקנות
 .13אקדמיה – לפגישה הבאה
 .14עדכונים שונים (סטטוס מסלולים ,שינוי גילאים ,תיקוני כללים ,משלחת יוון)
 .15קול קורא להקמת מסלולים  -משרד הספורט ,ניב ישלח בקבוצה
 .16להוציא תקציב אירוע מוטוקרוס – לפגישה הבאה
 .17טופס בחינה טכנית – יש לבנות טופס ייעודי לענף המוטוקרוס ,אבקש לקבוע לפגישה הבאה
כיתוב פרוטוקול :ניב צורי

סיכום משימות:
באחריות הועדה המקצועית להציע מיקומים ולהכין אומדן עלויות לסבב במסלול ארעי
באחריות הועדה המקצועיות לבדוק את רמת המיגון באליפויות מקומיות בצרפת ,איטליה ,ספרד וגרמניה
לשלוח את טבלת העונשים הקיימת בכללים
לבדוק מול ההורים והמלווים מה דעתם להתנדב כמרשלים
עדכוני אקדמיה – לפגישה הבאה
קול קורא להקמת מסלולים – ניב ישלח בקבוצה
תקציב אירוע מוטוקרוס – ניב יציג בפגישה הבאה
טופס בחינה טכנית – לפגישה הבאה

