
 

 2020מרוץ דראג אילת אפריל  לוז לאירוע :

 01.04.20יום רביעי 

 

 

 

 

   02.04.20יום חמישי 

 

 

 

 

 

 

 

   03.04.20יום שישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

   04.04.20יום שבת 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות  מהות  שעת סיום  שעת התחלה 

  הגעת מתחרים ורישום   - 14:00

  אדמינסטרציה ובדיקות טכניות   - -

  קיפול והכנות ליום אימון  - 17:00

 הערות  מהות  שעת סיום  שעת התחלה 

  כניסה והתארגנות   8:00 7:00

  תדריך בעלי תפקידים ומדיה  8:15 8:00

  תדריך נהגים   8:30 8:15

 חופשי  מקצה אימון בוקר   12:00 8:30

  הפסקת צהריים   12:45 12:00

 חופשי  מקצה אימון צהריים   14:00 12:45

 קטגוריות  מקצה דרוג  17:00 14:00

  קיפול והכנות ליום מרוץ   18:00 17:00

    

    

 הערות  מהות  שעת סיום  שעת התחלה 

  כניסה והתארגנות   8:00 7:00

  תדרוך בעלי תפקידים ומדיה  8:00 7:40

  תדרוך נהגים  8:20 8:00

  מקצי ניפוי  12:00 8:30

  הפסקת צהריים  12:45 12:00

  מקצי גמר   15:00 12:45

  טקס פודיום   - 15:30

  קיפולים והכנה לשבת  - 17:00

    

    

 הערות  מהות  שעת סיום  שעת התחלה 

  תדרוך בעלי תפקידים ומדיה  8:15 8:00

  כניסה והתארגנות   9:00 8:30

  תדריך נהגים   9:30 9:00

 חופשי  מקצה חופשי  12:30 10:00

  הפסקת צהריים  13:15 12:30

 חופשי  מקצה חפשי  15:00 13:15

  קיפול ובחינות שחרור  - 15:00

  התקפלות  15:00 14:30

    

    



 בבקשה   –מידע, עידכונים והנחיות 

 קראו היטב  

 כללים אלה באים להשלים את כל 

המידע הרלוונטי לאירוע הנ"ל מבלי לגרוע או לסתור את חוק הנהיגה הספורטיבית , תקנותיו כללי  

 האירוע והכללים הטכניים של ענף הדראג  

 בדיקות מנהלתיות  וניירת 

 יש להגיע לבדיקות המנהלתיות עם כל המסמכים הנדרשים )רישיון ספורטיבי, רישיון כלי תחרותי( 

 יע עם טופס בדיקות טכניות מלא בכתב ברור וקריא  לבדיקות הטכניות יש להג

 צילום רישיון רכב בתחבורה בתוקף ומשולם, צילום רישיון נהיגה ספורטיבי בתוקף. 

 רישיון הרכב המקורי ימסר לבוחן הטכני במעמד הבדיקה. 

 כל נהג וכל איש צוות מחויב להחזיק פוליסת ביטוח לתאונות אישיות  

 

 התנהלות באירוע 

 נהגים בכל בוקר   ל כל המשתתפים לקחת חלק בתדריך חובה ע •

 חובה ! ציוד מגן מלא בכניסה למתחם ברנאאוט.  •

גישה למתחם חימום צמיגים תהייה למתחרה בלבד. אין כניסה לאנשי צוות סיוע למסלול   •

 המרוץ. 

   

 למתחם הסיוע. הוכנה עבורם חניה נפרדת.  ונגררים אין כניסה למשאיות  גרר, עגלות  •

אשר פרטיהם    16אנשי צוות, מעל גיל ,   3מתחרה עם   -רשאים להיות במתחם הסיוע   •

 )לא ניתן יהיה לעדכן/להוסיף אנשי צוות לאחר סגירת ההרשמה (   בתהליך ההרשמה  נמסרו

               קבל עונשין י  – מראש ואושרו  נרשמומתחרה אשר יכניס אנשים למתחם הסיוע, אשר לא  •

 פסילה מהשתתפות.  שיכול להגיע עד כדי 

 כנס לשטח מסלול המרוץ. יאנשי צוות הסיוע ישהו במתחם הסיוע בלבד. אין !!! לה •

תגרור את הרחקת   – או אלימות מכל סוג שהוא לפני המרוץ או בסיומו \כל התלהמות ו  •

 להודעה חדשה.   ד המתחרה מהאירועים ע

תגרור את   –או אנשי הצוות \או אלימות במהלך המרוץ של מי מהמתחרים ו \ו  כל התלהמות  •

 האירוע. והרחקת המתחרה המעורב עד להודעה חדשה.  וסגירת המרוץהפסקת 

   

 

 

 , אסורה כניסת קראוונים  לכל מתחרה מותר רכב סיוע אחד בלבד  •

ק"ג , ימוקמו בסמוך לקדמת הרכב ,    6חובה על כל צוות להחזיק לפחות מטף אחד של  •

 בצורה בולטת לעין ונגישה לשימוש  

 להדליק  נרגילות במתחם הסיוע.   \לעשן   \ אין להדליק אש  •



 תדלוק יתבצע כאשר איש צוות נמצא עם מטף ובמצב היכון, באזור התדלוק בלבד.  •

 יווי של מכוון בלבד  נסיעה לאחור תתבצע בל •

 קמ"ש   30לא תעלה על הסיוע ונתיב החזרה  מהירות הנסיעה במתחם  •

יש להקפיד להישמע להוראות המרשלים לכל אורך האירוע. אי עמידה בהוראות תגרור   •

 פסילה.  עונשין שיכול להגיע לכדי

יוע שלו  *חל איסור חמור על הימצאות אלכוהול במתחם הסיוע , מתחרה אשר ימצא במתחם הס

 אלכוהול יחשב שצרך אלכוהול ולא יוכל לקחת חלק באירוע ובמקביל ינקטו נגדו צעדים משמעתיים  

*חובה על כל הנהגים ואנשי הצוות לקחת חלק בטקס הפודיום , כבדו את חבריכם כדי שהם יכבדו  

 אותכם  

 

 קיפול וניקיון 

 , לא ישוחרר מתחרה אשר לא ניקה את מתחם הסיוע שלו   האירוע כל מתחם סיוע יבדק לניקיון בסוף 

 

 התנהלות במהלך חימום צמיגים  

 * אסור ! לעבור את קו הזינוק 

 * אין לנסוע לאחור )רוורס( * יש להישמע להנחיות בקר המסלול 

 זינוק  

 עץ הקריסמס   –* יתבצע ע"י מערכת הזנקה ממוחשבת 

 סלול הינה קדימה בלבד * אין לנסוע לאחור )רוורס( * התנועה על המ

 

 סיום מקצה  

, מהירות הנסיעה בנתיב החזרה לא  יחזור למתחם הסיוע דרך נתיב החזרה * כלי תחרותי שסיים  

יתבצע סיור היכרות במסלול והגישה    האירועקמש בנסיעה מנהלתית , בבוקר יום  30תעלה על 

 לנתיב החזרה  

 לאחר קו הסיום יגרור ענישה חמורה   *בסיום המקצה יש לעזוב גז ולהאט , מתחרה שלא יאט

 * כלי תחרותי אשר חצה את המסלול לרוחבו יפסול את המקצה  

 * יש להישמע להוראות בקרי המסלול, מנהל המרוץ ומנהל האירוע. אי מילוי הוראה = פסילה. 

 *בכל מצב , אין לנסוע נגד הכיוון במסלול !!! 

 

 הרשמה  

   15.3.20מהלך חודש פברואר ותיסגר בתאריך בההרשמה תפתח  

 לאחר סגירת ההרשמה לא תתאפשר עדכון פרטים , אנא דאגו להכל מראש  

 

 :הקישור דרך הרשמה 

 יפורסם בסמוך לפתיחת הרשמה 



 

, ניתן להוסיף איש צוות שלישי  אנשי צוות   2ש"ח ותכלול בתוכה  1000עלות הרשמה לחבר מועדון 

 שקלים(  300בתוספת תשלום )

 

 

 

  

 

 

 בברכת אירוע ספורטיבי ומהנה

 מועדון הדראג 

 


