ISRAEL RACING CLUB

מועדון מרוצי ישראל

Israel Motor-Sport Association

העמותה לספורט מוטורי בישראל

נספח 5

תוספת לתקנון הראלי
 .1ההשתתפות במרוץ הינה לבעלי רשיונות נהיגה תקפים ליום האירוע ולסוג הרכב.
 .2מנהל הראלי הינו בעל הסמכות העיקר מרגע תחילתו ועד לסיום.
 .3מהירות הנסיעה בשטח הכינוס 15קמ"ש.
 .4לבוש נהגים:
.4.1הנהגים ילבשו אוברול )רצוי חסין אש( או חולצה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים.
.4.2נעליים  -נעלי עור גבוהות מעל לקרסול )העצם הבולטת מעל כף הרגל(.
 .5קסדה  -רכוסה לאורך כל הדרך.
 .6חגורות בטיחות  -רכוסות לאורך כל הארוע.
 .7חובה ! בכל כלי רכב :
1.5.7.1ליטר מים לאדם.
.7.2ערכת עזרה ראשונה הכוללת תחבושת אישית משולש,תחבושות,סיכות ביטחון.
.7.3כלי עבודה בסיסיים )כגון:מפתחות גלגלים,מגבהה,ועוד. (..
 .8מיכל הדלק בכלי הרכב חייב להיות אטום מפני נזילה עקב התהפכות.
 .9על כלי הרכב יכולו חוקי מדינת ישראל )תעבורה ואחרים(.
 .10על הנהג תחול האחריות בעת חציית כביש מדרך עפר ועליו לנהוג לפי כל כללי הבטיחות וחוקי מדינת
ישראל.
 .11פינוי הדרך ועקיפה.
חובה! לפנות את הדרך בפרק זמן שלא יעלה על  20שנ' לרכב מהיר ממך.
.11.1
.11.2
אין לחסום משתתף בזמן הארוע.
על הרכב העוקף לנהוג בצורה זהירה.
.11.3
אין לגרום לרכב נעקף לסטות ממסלול נסיעתו.
.11.4
 .12רכב שאין ביכולתו להשלים את המסלול יעצור בצידי הדרך ,אין להפריע לכלי רכב אחרים הנעים על
המסלול ,כלי הרכב יפונה מהמסלול אך ורק עם סיום המרוץ.
 .13על המשתתף לנהוג אך ורק בצירים מסומנים )קוליסים(.
 .14חל איסור מוחלט לנהוג בתוך שטחים חקלאיים.
 .15המשתתף ישמור על ערכי טבע ,ימנע מפגיעה בחי ,בדומם ובצומח שעל פני האדמה.
 .16בשטחי אש יש לנהוג לפי ההוראות הבאות:
.16.1
אין לרדת מהצירים.
אין לגעת בחפצים חשודים ובנפלים.
.16.2
אין לעלות עם הרכב על חפצים חשודים.
.16.3
 .17יש להישמע לרשויות המוסמכות :צבא .משטרה .פקחי רשות שמורות הטבע וק.ק.ל.
 .18יש לדווח על כל ניפגע בדרך ,חובת הגשת עזרה ראשונה קודמת לכל משימה תחרותית בשטח ,יש
להודיע על כך לאנשי הרפואה בשטח.
 .19הזהרה !! אין להזיז ניפגע שאין ביכולתו לנוע בכוחות עצמו.
 .20משתתף שפרש  /נתקע על המסלול ידווח למזכירות כרכב שפרש מהתחרות  /מהמקצה.
 .21על המשתתף יחולו כל ההוצאות בגין הפעלת אמצעי חיפוש/חירום בעקבות פרישה בלתי מדווחת.
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