
 
 
 

 
 

 (01.03.2019) באנדורובאליפות ישראל  1ס' החלטה שהתקבלה במרוץ מערעור על 

 (E1מקצועית : , קטגוריה 94 :, מס' מתחרהבר נוב: מגיש הערעור: )שם

 מהות הערעור:

   מיקומים. 2עונש של הורדת , קיבלתי E1בקטגוריה  94בר נוב רוכב מס אני 

 "רכיבה בפיטס במהירות מוגזמת"סיבת העונש על פי שופט המרוץ : 

 אני מבקש לבטל את העונש שנגזר עליי מהסיבות הנ"ל:

  דק' עונשין. 10עונש בגין נסיעה מהירה הינו   11.3.3סעיף 

זכור להמרת עונש בעונש מסוג אחר, זהו העונש הבלעדי המופיע בתקנון , ולכן לא ניתן להמירו בעונש הורדת מיקום ,לא מופיע בתקנון שום א

 ולשופט אין שום שיקול דעת בנושא.

 בשיחה עם השופט לאחר מעמד הפודיום הסביר השופט ששמע רעש מאוד חזק מהאופנוע, וטוען  שרכבתי במהירות גבוהה באזור הפיטס.

 מת הרעש. בפועל נסעתי בהילוך ראשון , כמו כן על האופנוע שלי מורכב אגזוז משופר שמגביר את ר

בנוסף במהלך המרוץ נכנסתי לאזור התדלוק ונאלצתי לעצור ולבקש מהנוכחים )לא מתחרים( באזור התדלוק לפנות לי את ציר הגישה והיציאה 

 על מנת להגיע אל המלווה שלי .

 .עמדת התדלוקבשום מקרה במהלך המרוץ לא נכנסתי אל הפיטס , אך ורק אל 

 ר התדלוק למען שמירת הסדר של מהלך המרוץ, והתנהלות באזור התדלוק.למיטב הבחנתי לא נכח מרשל באזו

עצם אי קיום מערכת מדידת זמנים במרוץ האחרון, מהווה בעיה ומכשול קריטי, הן בנתוני המרוץ והן ביכולת שליטה ובקרה. לא יתכן שרוכב 

 ים בגלל חוסר במערכת מדידת זמנים תקינה. "ישלם" את מחיר חוסר המקצועיות בענישה לא חוקית של הורדת מיקומים ולא זמנ

 ימונה מרשל למתחם הפיטס :  6.1.5סעיף 

 לא נכח מרשל, ובעקבות זאת נאלצתי לבקש מאנשים לפנות לי את ציר המסלול.

 רייד.-חשוב לי לציין שאני מתחרה כבר עשור בארץ ובחו"ל , בענפי האנדורו, מוטוקרוס, וראלי

 עליהם ללא יוצא מן הכלל, ומעולם לא קיבלתי אזהרה או עונש בנושא מהירות פיטס .מודע לחוקים ומקפיד 

 לצערי רמת השיפוט לא מקצועית בכדי לשפוט מרוץ ברמה כזאת, והתקיימה אי אחידות בענישה ובהחלטות שלא בהתאם לתקנון.

 מרוץ אנדורו . –קיום ארוע לאחר עיון בתקנון ההתאחדות עבור 

 9.2.1מחויב שופט המרוץ להיות בקיא בכל חוקי וכללי המרוץ סעיף מס' ראשית כל בתקנון 

 קמ"ש . 30מתיר לנוע באזור הפיטס עד  6.1.5סעיף מס' 

 ( 1באזור הפיטס  )אני יודע בוודאות שרכבתי בהילוך  1מחייב נסיעה בהילוך  11.3.3סעיף מס' 

את כרטיס המרוץ בעמדת המרשלים  ) אם הוחלט להעניש בגין סעיף זה   ניקב / החתיםמחייב פסילה של רוכב אשר לא   11.10.5סעיף מס' 

 שופט המרוץ מחויב לפסול ולא הורדת מיקום(

ו את לבוש מחייב את בעלי תפקידים שפעלו במהלך המרוץ ללבוש לבוש למען זיהוי והבחנה, מאחר ובעלי התפקידים לא לבש  9.3.3סעיף מס'  

 בהתאם, הדבר הוביל לאי הבנות ועימותים מצד המלווים ובעלי התפקידים . ) לא כל בעלי התפקיד היו עם הלבוש ההכרחי ( 

כמו כן לא מקובל ולא מכובד שמתחרה שיודע שסיים על הפודיום לא יקבל הודעה שאינו זכאי לעלות לפודיום לפני טקס חלוקת הגביעים, ללא 

 או לקבל הסבר מדוע קיבל עונשין.הזדמנות לערער 

אני מתחרה ותיק אשר מקדיש את רוב ימי לאימונים והכנה לליגת המרוצים, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מאורח חיי. ולכן קיימת חשיבות רבה  

 בעיני להוגנות ומקצועיות בענף זה. 

 וק ידיהם במלאכה זו. בנוסף, ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה של ארגון והפקת המרוצים וחיז

 אני מלא תקווה שהערעור שלי יענה בחיוב לאור הנסיבות המוצגות .

 

 

 



 
 
 

 
 

 וועדת הערעורים:

 חבר וועדת ערעורים – שי לוי    יו"ר הוועדה –חגי ברידא 

 נציג התאחדות, מזכיר הישיבה –ניב צורי    חבר וועדת ערעורים – ברק פולקמר

 שופט המרוץ –ספי כהנוביץ' 

 

 החלטות הוועדה:

 העונש הוטל ע"י השופט על מה שהיה נראה כנסיעה מהירה ופראית בפיטס.

קמ"ש אך לא בצורה  30הוועדה מבקשת מהרוכבים להקשיב היטב לתדרוך בבוקר המרוץ )אכן נאמר הילוך ראשון בפיטס, עד 
ודרכו הרוכבים בבוקר לגבי הכניסה לפיטס תוך כדי בקשה שתסכן את הקהל(. ולשים לב לאופי המסלול בהקפת ההיכרות )כנ"ל ת

 לשים לב בהקפת ההיכרות לנקודות האלו(.

יחד עם זאת נעשו בירורים מעדי ראייה והצוות המקצועי במקום והוחלט כי בר לא נהג בצורה אשר מסכנת את המלווים וצוות 
 הסיוע בפיטס ולכן העונש יבוטל.

 לציין כי כללי בטיחות הם בעלי חשיבות עליונה ויש להקפיד עליהם מעל לכל גורם אחר.עם זאת הוועדה מבקשת 

 הוועדה הגיעה למסקנה כי בר לא עבר על כללי הזהירות בפיטס, העונש יבוטל.שמכיוון 

 הערעור התקבל


