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 מירוץ היירסקרמבל בשטח סלעי, עם אדמת פודרה. הערות כלליות: 

 היו מספר פצועים אשר טופלו במהירות האפשרית.  

לאמבולנס,  שליו אגמי, מקטגוריית ג'וניור מתחילים נפצע בגבו במהלך המירוץ. הוא חולץ ע"י צורי על הסילוורדו, פונה  

 ופונה למיון סורוקה ע"י אימו.  

נתקבל דיווח ממרשל על רוכב שנפל באחת העליות הראשונות. נסענו ישי בן אריה,   בוגרים  ותבמהלך הקפת הההיכר 
שני פרמדיקים ואני לחפש את הפצוע. תוך כדי חיפוש בשטח על פי התיאור, תיחקר ניב צורי את מי שדיווח למרשלים,  

ואר. חזרנו לכיוון הפיטס, כאשר צורי  ראה מדובר בארוע שווא, מאחר ואנחנו סרקנו את המקום המתכנו כי נחמאווי, והב
צילצל לדווח כי יש רוכב פצוע, ונמצא ליידו מרשל רכוב, ברק פולקמר. צילצלתי לברק, שהסביר לי בקצרה את המקום  

הפרמדיק התחיל לטפל בפצוע,   , והגענו תוך כחמש דקות.ושלח לי מיקום בוואצאפ.  נסענו לשם במהירות האפשרית 
י הזמין אמבולנס נוסף לחבירה. פינינו אותו בעזרת טנדר של מטייל. תוך כדי פעולות רפואיות  , ותוך כדרונן מדיאל

הזמין הפרמדיק מסוק. כשהגענו לכביש, עלתה הצעה כי נהג האמבולנס שהיה איתנו יסע עם ישי לפיטס ויביא את  
דרת נקז )או משהו כזה( לריאה  , החאכן שלח אותו, והמשיך בפעולות הייצוב הפרמדיק   האמבולנס אל הפצוע. ג'ורג'

כשהגיע האמבולנס הורה ג'ורג' לחבר'ה ליייצר מחסום בכביש לטובת נחיתת   של רונן, חומרי הרדמה ותוספות לווריד.
המסוק, וצילצל לברר מתי המסוק מגיע. התשובה שקיבל היתה שהמסוק טרם יצא אלינו, וג'ורג' החליט לנסוע  

ואני חזרנו לפיטס, ואספנו איתנו את האמבולנס שהגיע להחליף את האמבולנס   ישי עם הפצוע לסורוקה. באמבולנס  
 שיצא עם הפצוע.  

ישי ואני נסענו לחלץ את רן יוחאי, שצילצלה לאימה, ואז שלחה אלי מיקום  הזנקנו את המירוץ, ובמהלך המירוץ 

בעליה הרחוקה לעלות  איפשרתי בוואצאפ. היא נפצעה ביד. המשכתי משם לעזור לרוכבות נוספות שנתקעו בעליות, ו 

 אותה מדרום.  

 בשל ריבוי האירועים לא הספקתי לראות את הסרטים של הזינוק, שהיו מביכים בכמות הגניבות שהיו שם. 

במסלול, רוכבים התלוננו  ארוכים בנוסף, פנו אלי רוכבים רבים שהתלוננו על רוכבים רבים אחרים, כי הם קיצרו חלקים 

 ופנועים שלהם לא תיקניים, ראיתי הרבה אירועי חוסר משמעת בפיטס. על רוכבים אחרים שהא

לאור סירטוני הזינוק המביכים, החלטתי לפתוח מחדש את הניקוד, ולהדיר מהפודיום כל ספורטאי שמוצא לנכון לרמות  

 נש זהה. הזהות גררה עו –לצערי, יש גם ספורטאים שטעו בתם לב, אך במבחן העבירה   כדי להשיג יתרון על חבריו.

 הענישה עליה לא תהיה פרופורציונלית לעבירה.  - חשוב שידעו כולם, כל עבירה שתירשם על ידי צוות ההפקה 

 

 מרשלים:  

 האם בוצע תדריך למרשלים בבוקר האירוע? כן     שם המתדרך: ניב צורי 

 ניב צורי האם נבדקו תעודות זהות לאימות גיל המרשל? כן      שם הבודק: 

 מספר המרשלים:   

 הערות:  

 

 

 



 
 
 

 
 

 פירוט עבירות ועונשים: 

.דקה   -  שלוש פעמים עשרים שניות על נסיעה גסה על סס"ל – שי אשכנזי    

פסול -  קיבל עזרה בתיקון האופנוע מחוץ לפיטס    DSQ –  אופק רביב  

שח.   100 – אבא רכב ללא קסדה בפיטס  – דודי שמואל   

שח.   200שאינו ברשיונו.  –  125רכב ללא קסדה על כלי בנפח  – דודי שמואל   

₪  100 – רכיבה ללא קסדה  – שירן פרוחי   

 את העונש הכספי יש להציג בקבלה לאירגון שיאושר ע"י הוועדה המיקצועית. 

. פסול  – רכיבה מחוץ לנתיב הנסיעה  – דור תורג'מן   

. פסול – רכיבה מחוץ לנתיב הנסיעה   -  בן גנון   

. חמש דקות – לא עצר לניקוב אצל מרשל מנקב   – פרוחי שירן   

. פסול  – רכיבה מחוץ לנתיב הנסיעה  - סער יעקב   

. פסול  – רכיבה מחוץ לנתיב הנסיעה   -יפתח פרנקו    

. פסול  – רכיבה מחוץ לנתיב הנסיעה  -ענבר זלינגר    

פסול.  – רכיבה מחוץ לנתיב הנסיעה   –בועז סאסי   

פסול  – סיעה רכיבה מחוץ לנתיב הנ  -תומר שמש    

 זינקו באופן לא ספורטיבי: 

חמש דקות  – מאג'ד נעים   

חמש דקות  –שאולי חמאווי   

חמש דקות ברק דודאי   

חמש דקות  –דרור כהן )סניורים(   

 

כשופט, כואב לי לראות ספורטאים אשר מקפידים לרכוב על פי כל כללי התחרות, מפסידים את מקומם בפודיום   

, ובחלקם טעו בבחירת נתיב, אך השיגו כך יתרון על מתחרה רואים בחוקי המירוץ המלצה בלבדבחלקם  לרוכבים אשר 

הרבה מעבר לתוואי המסלול, או זינק באופן  לאחר בדיקה של חומרים מהמירוץ, הוחלט כי כל מתחרה אשר רכב  אחר. 

 יפסל.  –שמעניק לו יתרון על הרוכבים המתחרים בו 

 

 שם ממלא הדו"ח: ספי כהנוביץ'

 12.12.2020 תאריך: 

 


