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 פרק ד
 
 כניות  טיקותדב .1
 

 . חזר לווחרה אשר לא יתייצב לבדיקות לא יוכל להשתתף באירוע ויורחק ממנו וכספו לא יתמ.1.1
 : דיקות יבדקו  הפרטים הבאיםבב.1.2

 . יון משיט בר תוקףשר .1.2.1
 . וח חובה בר תוקףטב .1.2.2
 . שר שייט בר תוקףוכ .1.2.3
 . ודת זהותעת .1.2.4
 . ימה על טופס שחרור מאחריותתח .1.2.5
 .  על אופנוע היםפס ייפוי כוח מבוט .1.2.6
 . ור תשלום למרוץשא .1.2.7
 . דת מגן שלמה ותקינה בעלת תו תקןסק .1.2.8
 . ורת  הצלה שלמה ותקינהגח .1.2.9
 . לי שייטענ .1.2.10
 מגני רגליים .1.2.11
 .ומותאמת למתחרה, תקינה, יפה שלמהלח .1.2.12
 . מפסק התנעה/בתשמ .1.2.13
 . רכת ההיגויעמ .1.2.14

 .  להחליף שום חלק מרגע סיום הבדיקות הטכניות ועד לזינוקאין.1.3
 . מצא לא בטיחותי יפסלפנוע שיוא.1.4
 . בדק הדבקת מדבקות מספר ונותני החסותיי.1.5
 .  ים שאינו עומד בתקן-או אופנוע /מכות הוועדה הטכנית לפסול כל ציוד רכיבה וסב.1.6

 
 לי הזנקה ומיספור  לכ .2
 

 . ר ההזנקה בכל מקצה יקבע לפי מספר המתחריםסד .2.1
 . בהתאם להחלטת המארגניםו פרי המתחרים יחולקסמ .2.2
 . מתחרים למקצה הראשון תתקיים בהתאם לנספח תקנות משלימותזנקת הה .2.3
 . ארגנים אחראים לספק סט מספרי מתחרה תקניים לתחרותמה .2.4
היו ימשני צידי כלי השייט בצורה ש: י המתחרה במקומות הבאים"פרי המתחרה יקובעו עסמ .2.5

לקרוא את לו כבמידה והמרשלים או שופטי התחרות לא י.  לאורך כל התחרותיםברורים וקריא
  ). ראה ציור(המספרים האחריות תוטל על המתחרה 

 . י מדבקה או כל אביזר אחר"פור עסן להסתיר את ספרות המיא .2.6
,                                                                      ל שלב במהלך המרוץ יבדקו מספרי זיהוי המתחרהכב .2.7

 . פסול את המתחרהי, תחרהמחוסר  במספרי זיהוי של ה
פרים אשר הוקצו בתחרות אחרת יתקבלו במידה והדבר                                                                  סמ .2.8

                                                                     שתחרה להודיעה מראמעל ה, לא יצור כפילות מספרי
לטופס ההרשמה למארגנים ובו                                                                                 במכתב שיצורף 
 .   קשה והמספר המבוקשביצוין סיבת ה

 


