
 
 
 

 
 

 דוח שופט לאירוע נהיגה ספורטיבית 

 2021שנת  3מירוץ אנדורו סבב  שם האירוע: 

 24/04/2021 תאריך האירוע:     יער בית קשת  מקום האירוע: 

 025162355 מספר ת.ז.:    ספי כהנוביץ'                    שם השופט: 

 

 מירוץ ספיישל טסט בתוך תוואי יער, עבירות קלה עם המשך הקפה על שדה פתוח.  הערות כלליות:

 22מספר מרשלים: 

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

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

 הערות:  

קו לשלוש קטגוריות ראשיות. ילדים, עממי ומקצועי. החלוקה נתנה לבצע זמני  מירוץ ספיישל טסט. הרוכבים התחל 

פי זמנים קבועים מראש, מתוך  -מנוחה קצרים יותר, יחד עם קצב רכיבה פחות או יותר מצומצם לכל קבוצה. זינוק על

 תא שטח מתוחם, עם קנס על איחור או הקדמה לזינוק.  

 ק והסיום היו בסידור טוב, ועזרו לזרימה של המירוץ. סידור הפיטס, עמדת התידלוק, עמדת הזינו 

הרוכבים בועז סאסי וישראל בוזגלו התבקשו להחזיר את הגביעים שזכו בהם במירוצים קודמים, בשל פסילה מאוחרת  

 באותו מירוץ.  

 פירוט עבירות ועונשים: 

, קריעת סס"ל באיזור מדידת  שניות 10 –דניאל ליטווק 

 זמנים. 

, קריעת סס"ל באיזור מדידת  שניות 10 –טל איינזבנד 

 זמנים. 

 דקות, זמני כניסה למדידה.  2 – סער יעקב 

שניות, קריעת סס"ל באיזור מדידת   10 – יפתח פרנקו 

 זמנים. 

 , זמני כניסה למדידה. הדק 1 – מג'ד נעים 

שניות, קריעת סס"ל באיזור מדידת   10 – אור זרקו 

 זמנים. 

, קריעת סס"ל באיזור מדידת  שניות 10 –ארד דויד 

 זמנים. 

 דקות, זמני כניסה למדידה.   1 – זאב )צפל'ה( שלו 

 דקות, זמני כניסה למדידה.  1 - דניאל ינקוביץ 

 דקות, זמני כניסה למדידה.  1 –בן בניזרי 

 דקות, זמני כניסה למדידה.   1 - שירן פרוחי 

 דקות, זמני כניסה למדידה.   1 - עבד אלחלים סעדי 

הפלה של קרן הלייזר בסיום  שניות,  10 – יוחאי רן  

 הספיישל )מדידת זמנים( 

 דקות, זמני כניסה למדידה.  1 -איתי שחל  

 דקות, זמני כניסה למדידה.   1 - סהר שמעוני 

דקות, זמני כניסה    2 - אסור יונתן אברהם חיים 

 למדידה. 

 דקות, זמני כניסה למדידה.  1 -נדב גרינברג  

 דקות, זמני כניסה למדידה.  1 -נבו שינו  

 דקות, זמני כניסה למדידה.   1 - אלינור שחר 

 

 ספי כהנוביץ'  שם ממלא הדו"ח: 

 28/04/2021  תאריך:


