
 
 
 

 
 

 (01.03.2019) באנדורובאליפות ישראל  1ס' החלטה שהתקבלה במרוץ מערעור על 

 HRCאיתי דור, מנהל קבוצת המרוצים הונדה  מגיש הערעור:

 (E2מקצועית : , קטגוריה 4 :, מס' מתחרהנמרוד חמו: )שם

 מהות הערעור:

 . בפיטס עקיפה או/ו מהירה נסיעה של עברה בסיס על מיקומים שני והורד נענש חמו נמרוד
 

 את בכללי והובלתי ראשון הייתי התדלוק. לשטח ישר הוריד והנתיב הפיטס שטח את שעוקף הנתיב סומן לא הכרות הקפת לאחר
 .רוכבים 6 ע״י ונעקפתי נענשתי הטעות שמעצם כך הרוכבים לכ

ש שמש תומר עם זאת לברר אבקש ראשון. יוצא ראשון שנכנס שמי צעקתי פשוט הפיטס בשטח עקפתי לא .1
  !זאת יאמת אכן הוא .שלי הישיר והוא מתחרה המדובר הרוכב היה

ט וזו הפיטס בשטח התדלוק עמדת את למקם איסור חל בחוק שמופיעים כפי הספורטיביים הנהיגה כללי עפ .2
 לטעות שם שמש ואת אותי ושהובילה אליה להיתייחס שיש המארגנים של עות

מיקו 2 והורדת המתחרים מכל בכללי שני הגעתי מידתי. אינו מקרה בכל מיקומים שני של הורדה של העונש .3
 .שעה לחצי מעל של עונש- הזה במקרה ,מים בקטגוריה

לפ מחוץ שאני להפתעתי הובא שעתיים של המתנה ולאחר ענישה שבוצעה הקבוצה למנהל או לי הובהר לא .4
 !להגיב אפשרות בלי לאשליה ולגרום כך מתחרה להפתיע ראוי לא ודיום.

  .ספי וביקשתי שיחקרו את האירוע. הסברתי לו את כל הנקודות - וץהמיר שופט עם אחרי המירוץ בעקבות כך, ששוחחתי
  .העניינים השתלשלות את הבין ספי לדעתי

 . בענישה כלפיי לאור הנסיבות לנקוט לא במטרה ערעור בנוהל הגשת בכתב דרך מנהל הקבוצה הנקודות את להעלות נתבקשתי

 וועדת הערעורים:

 חבר וועדת ערעורים – שי לוי    יו"ר הוועדה –חגי ברידא 

 נציג התאחדות, מזכיר הישיבה –ניב צורי    חבר וועדת ערעורים – ברק פולקמר

 שופט המרוץ –ספי כהנוביץ' 

 

 החלטות הוועדה:

 העונש הוטל ע"י השופט על מה שהיה נראה כנסיעה מהירה ופראית בפיטס.

קמ"ש אך לא בצורה  30הוועדה מבקשת מהרוכבים להקשיב היטב לתדרוך בבוקר המרוץ )אכן נאמר הילוך ראשון בפיטס, עד 
ודרכו הרוכבים בבוקר לגבי הכניסה לפיטס תוך כדי בקשה שתסכן את הקהל(. ולשים לב לאופי המסלול בהקפת ההיכרות )כנ"ל ת

 כבר מהקפת ההיכרות. ה נתיב שעוקף את הפיטס ונתיב שנכנס אליוואכן הי לשים לב בהקפת ההיכרות לנקודות האלו(

לא נהג בצורה אשר מסכנת את המלווים וצוות  נמרודיחד עם זאת נעשו בירורים מעדי ראייה והצוות המקצועי במקום והוחלט כי 
 הסיוע בפיטס ולכן העונש יבוטל.

 לציין כי כללי בטיחות הם בעלי חשיבות עליונה ויש להקפיד עליהם מעל לכל גורם אחר.עם זאת הוועדה מבקשת 

 לא עבר על כללי הזהירות בפיטס, העונש יבוטל. נמרודהוועדה הגיעה למסקנה כי שמכיוון 

 הערעור התקבל


