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 5לאחר סבב  - ועדה מקצועית אנדורו  –הסקת מסקנות 

לתקן את  זרהר הקלות בצורת עזרה ממלווים, עייצנושא קטגוריית הנשים, האם יש לעלה  – קטגוריית נשים
לפי כללי אנדורו של הבוגרים אך עם זמן הקפה קצת יותר  האופנוע וכו'. הוחלט כי הקטגוריה צריכה לפעול 

 תוואי רכיבה של נשים )כפי שפועלת כרגע(. ו

טר אוויר מהפיטס אחרי התשה ולפני הספיישל )כאשר מקרה בו מתחרה לקח פילהיה  – פילטר מהפיטס
כבים חייבים לרכוב בתוואי המסלול. יציאה מהתוואי כשרווא פשוט: אסור לרכוב לתוך הפיטס(. ההסבר ה

עלולה לגרום לעונשין עד כדי פסילה. כאשר מתחרה מניח את האופנוע שלו והולך ברגל, הדבר אינו פסול  
לגשת אליו ולהעביר לו חלקים, אך בעצמו אין איסור  ומותר לו גם ללכת לפיטס ולקחת חלקים. אסור למלווה 

 לכן הפעולה אינה פסולה.כזה ו

דיון ובדיקה בכללים הבינ"ל, אין סיבה לאפשר רישום של שני אופנועים. יש  לאחר  – רישום שני אופנועים
 האפשרות לאופנוע שני.הרשמה וסר מעמוד התלבחור אופנוע, איתו להרשם ואיתו להתחרות. 

יש לסמן יותר צ'יקן  בכדי להקל ונשים, התשה הייתה קשה לקטגוריות מתחילים ה -האירוע האחרון קנה ממס
 יותר מהקו הקשה. ארוך . הצ'יקן בהתשה צריך להיות משמעותית בקטעים הבעיתיים ליין

מותרת לקטגוריות רשות. במידה וזה קורה בהיירסקרמבל נזנק   רשמההה –  שתי קטגוריותהרשמה ל
, רוכבים בשתי  מקס' שורה שנייה באותו זינוק )אותו דגלאו לחילופין , את שתי הקטגוריות בשורה אחת

 ( מתחרה בקטג' הכפולה יזנק בשורה ה"נחותה" יותרורות כאשר הש

נים שיש בלשלוח אותם להתשה. החל מעונה  והסיכוקטגוריית ג'וניור מקצועי  דובר על   - ג'וניור מקצועי
עשות כמות לא צריכים לצאת להתשה, זה מסוכן והם לא מודעים לסכנות כמו בוגרים. יש לתת להם להבאה 

 טסטים של מקצועי ולנוח בין ההקפות. 

, לדבר איתן ולראות האם לשלוח להתשה או עם הנשים יש להתייעץ לגבי התשות ורמה – קטגוריית נשים
 טים. פשוט לעשות יותר טס

 אם אין אישור עד יום רביעי דוחים את המרוץ. – לגבי המרוץ הבא

 מרוץ:שיפוט בעברנו על החלטות ה

 את המסלול קיצר  – רן שמאי פסול .1
 דוונצ'ר( )בא החלפת אופנוע פסול – דן מיה  .2
 )תיאור למעלה( רוכב שהביא פילטר מהפיטס, תקין .3
לשפר את \ערעורים. דנים בהחלטות בכדי לתקןיש להבהיר ולזכור, ועדה מקצועית אינה ועדת  •

 .לטותהכללים ואת ההנחיות לצוות השיפוט, אך לא בסמכותה להפוך הח

סבבים  6במרץ ותהיה  נהפוך את סדר העונה, להחזיר את העונה שתתחיל באוקטובר ותסתיים 2022עונת ל
 ונוציא פרסומים בהקדם נחשוב על זה לישיבה הבאה –

 FIMליישר קו מיגון עם ה

 יש לנסות ולארגן פרסים למתחרים


