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   2220/2/7 –ישיבת ועדה פרוטוקול 

 ליאור רזגיבורי,  : דודי לזר, קרן עופר, ברקחברי ועדה נוכחים

 , יוסי אוחנה  אלה אביטלנוכחים שאינם חברי ועדה:  

 מיקום: הרצליה  

 סיכום: 

 :  2022קול קורא לארגון תחרויות לעונת תחרויות   .1

a.  לשניים:  לפצל את הקול קורא למארגני תחרויותהוועדה מצאה לנכון 

i.   תחרויות ליגה רגילות שאינן כוללות ארועי שיא )כלל תחרויות הנוער ותחרויות ליגת בוגרים לסוגן

 שלא כוללות מקצי שיא(  

ii.  שיא בלבד )אליפות בוגרים, דרבי(   יאירוע 

b. תאריכי התחרויות : 

i. תרוץ ביחד עם ליגת האקסטרים לאחר שנעשה כך בשנה החולפת ונמצא מוצלח אטינגליגת הק  . 

ii.   .נקבעו תאריכים מוצעים לתחרויות ליגת נוער ובוגרים. נכון לעת עתה נשמור על הלוח המוצע 

iii.   החלוקה בין המארגנים תתבצע בערב ייעודי בהשתתפות כלל המארגנים המציעים עצמם לארגון

מיקומי התחרויות והחלוקה בין המארגנים בצורה פתוחה ומשותפת.  תחרויות על מנת לקבוע את  

 הוועדה תבקש מאורי וגבי להשתתף בדיון זה על מנת לסייע לוועדה בדיון.  

המוצעים על ידי המארגנים: המארגנים יתבקשו להפקיד מבעוד מועד כל פרס מוסף שהם  פרסים כספים מוספים .2

 לפני קיום האירוע בקופת ההתאחדות.  חות שבועיים לכל הפ במלואם מתחייבים להעניק למתחרים 

 : הוחלט לבטלו בעונה הקרובה.  קנס כובע מעופף .3

: לאחר אסיפת הענף והצבעת החברים בענף השנה תחרויות ליגת בוגרים יחולו בימי חמישי ושישי  ימי תחרות .4

 במקום שישי ושבת פרט לאירועי שיא ומקרים מיוחדים )תאריכים הסמוכים לחגים(.  

לה התחייב וזאת   תחרותמחליט לבטל מארגן תחרות הקול קורא וחלוקת התחרויות, במקרה ולאחר חתימה על  .5

המארגן  יפצה לרבות אך מבלי להגביל בעיות רישוי או צו שיפוטי, איננה נובעת ממזג אויר או מגיפות, מכל סיבה ש

העברתה לאחריותו של מארגן אחר בסכום נוסף  את הוועדה על כל הוצאותיה והפסדיה עקב ביטול התחרות ו/או 

בעבור   ₪. סכום הפיצוי יופקד כפיקדון ע"י המארגן במשרדי ההתאחדות לפני תחילת עונת התחרויות 10,000של 

 .כל תחרות אותה המארגן התחייב לקיים

תוח כך שבכל את סדר הרכיבה במגרש כבר מיום שלישי בזמני מגרש פהשנה הוועדה תאכוף  : רכיבה במגרש פתוח .6

  10מוערך בכ   שמשכודקות, מיד לאחר מכן יתבצע שידוד  25מעגלים במשך בשעה עגולה יורשו הרוכבים לרכב 

דקות, ומיד לאחר מכן המגרש יהיה מורשה לרכיבה בקוים ישרים בלבד. זאת על מנת לשמור על הסדר הטוב בזמן  

 האימונים ועל מנת להימנע מתאונות מיותרות.  

XX:001  - דקות.   25במשך   רכיבה במעגלים בלבד 

XX:25 –  דקות.   10שידוד משוער ל 

XX:35 –   דקות.   25רכיבה בקוים ישרים בלבד למשך 
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ולא יודפסו עותקים על מנת לשמור על איכות    (בתחרויות ליגה)תוכניה לכל תחרות תופץ באופן דיגיטלי בלבד  .7

 הסביבה.  

₪ וזאת על מנת לשמור על הסדר הטוב   ₪1000 ל  500מום יוגדל מ הקנס למארגנים בגין העדר מנהל מגרש חי .8

 במגרש הרכיבה ובטיחותם של הרוכבים. 

 

 

 קרן עופר רשמה: 
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