
ISRAEL RACING CLUB 
Israel Motor-Sport Association 

 

ל א שר י י  צ ו ר מ ן  ו ד ע ו מ
 העמותה לספורט מוטורי בישראל

 

Tel:+972-3-5048686 
Fax:+972-3-5016454 

 P.O.Box 246. ד.ת
 Holon ISRAEL 58102חולון 

 www.motor-sport.co.il: אתר הבית 

 5048686-03:טלפון
 5016454-03:פקס

 

 י פתיחה רבד
 
 .חרים שלום רבתמל
   
 .IJSBA-נציגת ההתאחדות הבינלאומית ה) ר"מלכ(מותה ע –" אלרשיועדון מרוצי מ" .1
 . מועדון מקיים תחרויות אופנועי ים על פי תקנון ההתאחדות הבינלאומיתה .2
או אי /או הבהרה ו/ מקרה של מחלוקת ולכב, ים מתורגם לעבריתצועדון הוציא את תקנון המרוהמ .3

–נלאומי של ה יבהושאים שתקנון זה לא התייחס אליהם יקבע התקנון בנקנון או תבשהבנה בנושאים 
IJSB 

 : המתחרים לדעת את התקנון וכן למלא את הטפסים הבאים לע -נון מרוצי אופנועי הים קת .4
 . פס הרשמהוט .4.1
 .  טופס זה יוגש ביום ההגעה לתחרות-רצון  מפס הסתכנותוט .4.2
 . יותאפס בדיקות רפווט .4.3

 . תתפות במרוץשהבכל המתחרים למלא את הטפסים חוסר בפרטים עלול להביא לפסילת המתחרה  לע .5
ד מועד ועבאו הבהרות יפנה אותם /במידה ויש למתחרה שאלות ו, ישלחו הערות על חוסר פרטים אל .6

 למועדון 
  il.co.tspor-motor@infoבדואר אלקטרוני  .6.1
  il.co.sport-motor.wwwאתר המועדון  .6.2
  58102 חולון 246. ד.ת .6.3
 . 5016454-03פקס המועדון  .6.4

 . ההרשמה תסתיים בתאריך ובמועדים שנקבעו! מועדי ההרשמהל הקפידו ע .7
 . אין הנחות מכל סוג שהוא .8
 ת ספורטיבית של כל אחד מהמתחרים והשופטים כאחד נקפיד  השנה יותר על התנהגוונא .9

 . וף הפעולה מצד כל אחד מאתנו יתרום רבות לקידום ולתדמית הענףתיש .10
 
 -יחה לסה ואתכם המתחרים - מצפים לראות את בני משפחותיכם על היציעים ולא ברחבת הכינוס ונא

ו ל מתחרה לא יהיכלשכך  מוד עלהכל בתחום הספורט המוטורי מתחיל ונגמר בביטוח על כן אנו נע, אבל
 . זריםוע 2יותר מאשר 

 
שנה של , גיותשיהשנה של , אנו מאחלים לכל המתחרים שנה של ספורט מהנה" מועדון מרוצי ישראל "םשב

 .  שמירת הבטיחות בספורט ובחופי הרחצה
 
 
 

               ב ב ר כ ה
 הנהלת מועדון מרוצי ישראל
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