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 אודות

 ליגת הבלקן. EESTTראלי רייד דזרט ישראל הינו אירוע ראשון אשר נכנס כסבב בליגה אירופאית 

 דזרט ישראל הינו גם המרוץ הראשון בליגה של אליפות ישראל בענף הראלי רייד. ראלי רייד

האירוע יתקיים בהתאם לחוקי הנהיגה הספורטיבית וכללי ענף הראלי רייד כפי שמפורסמים באתר הרשות לנהיגה 

 ספורטיבית.

טיים בנהיגה מעבר לחובת העמידה בהגדרות החוק והכללים הרלוונ EESTTמתחרים אשר משתתפים בליגת 

 .אתר הרשמי של הליגהכפי שמפורסמים ב EESTTבהגדרות והכללים של ליגת ספורטיבית בישראל, ידרשו לעמוד 

בהתאם לכך שהאירוע מארח קבוצות וספורטאים מחו"ל, הכללים המשלימים המפורטים הינם בשפה האנגלית 

 .אתר המרוץסמים במקביל לכללים אלו בומפור

ובין הגדרות וכללי ליגת  גה ספורטיבית וכללי ענף הראלי ריידחוק נהילמען הסר ספק במקרה של סתירה בין הגדרות 

EESTTאלה אם פורסמה החרגה , הגדרות הנהיגה הספורטיבית וכללי ענף הראלי רייד בישראל יהיו הקובעים ,

 רשמית ומאושרת ע"י הגופים הרלוונטיים.

וכללי הנהיגה בקטעי קישור באירוע האירוע כולל נסיעה בקטעי קישור, כשאר הנסיעה בהם בהתאם לתקנות התעבורה 

 .סם באתר הרשות לנהיגה ספורטיביתנהיגה ספורטיבית כפי שמפור

 

 דגשים ומידע רלוונטי

 באתר המרוץ. מידע למתחרה –ודות תדלוק במהלך המרוץ מידע א -

 באתר המרוץ. מידע למתחרה -הוראות הכנה להתקנת טרנספונדר איכון של המרוץ  -
 למידע והבהרות יש לפנות ל: -

כמון כן תוכלו   :israel.co.il-info@bajaMail –)אייל מדר(  5243354-054אחראי מזכירות האירוע: 

  באתר. בשאלות ותשובות -למצוא שאלות של מתחרים אחרים ותשובות 

חל איסור מוחלט להעביר קבצי  –שעות אחרי צהריים  27.03.2019יקבלו את קבצי הניווט ב GPSית קטגורי -

ניווט לקבוצות/משתתפים אחרים או כל גורם אחר ללא קבלת אישור בכתב מההתאחדות לנהיגה ספורטיבית 

מכוניות וקארטינג ע"ר, הקבצים מכילים מרכיבי בקרה ובמקרה שיתגלה העברה של קבצים המעביר והמקבל 

 ץ ללא החזר כספי.עד לפסילה מהמרו צפויים לענישה ספורטיבית ומנהלית

להלן סידור הלינות לימי המרוץ, ישנו גורם אשר מסייע לשריון לינות, כמו כן ניתן להתעדכן  –מידע אודות לינות  -

  052-7331112 –ממנה אודות סידורי הלינות ששוריינו כבר בכדי לוודא קירבה וזמינות: קרן רוזפלד 

 זמנים מפורט.לתאום יעיל ותכנון זמנים אישיים ראו מטה לוח  -

כל המתחרים מתבקשים לתת צומת לב להתנהגות  EESTTבמסגרת הפיילוט ושיתוף הפעולה עם ליגת  -

 :info@bajaMail-והולמת במהלך האירוע וכן לאחר האירוע להעביר משוב מסודר ל:  תייצוגי

israel.co.il .בכדי לאפשר הפקת לקחים אפקטיבית למען האירועים הבאים 

 

 

 

 

https://atlasteamgr.wixsite.com/eetts
https://www.baja-israel.co.il/
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Pages/clalim-leerua.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Pages/clalim-leerua.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Pages/clalim-leerua.aspx
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/TAKANOT/ktaee%20keshor.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/TAKANOT/ktaee%20keshor.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/TAKANOT/ktaee%20keshor.pdf
http://archive.mcs.gov.il/about/AuthoritiesCouncilsCorporations/SportydrivingAuthority/Documents/TAKANOT/ktaee%20keshor.pdf
https://www.baja-israel.co.il/blank-1
https://www.baja-israel.co.il/blank-1
mailto:info@baja-israel.co.il
https://www.baja-israel.co.il/blank-4
mailto:info@baja-israel.co.il
mailto:info@baja-israel.co.il
mailto:info@baja-israel.co.il
mailto:info@baja-israel.co.il
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 באחה דזרט ישראל לוח זמנים

 March 2019 thThursday, 28 AREA אזור

 -באר שבע 
 מוטורסיטי

  

פתיחת מזכירות אירוע ושטח 
 כינוס

09:00h Rally HQ opens 

BEER SHEVA 
- 

MOTORCITY 
  

בדיקות טכניות 
 ואדמנסטרציה

09:00h – 
13:00h 

Administrative check and Scrutineering 

 13:30h Stewards Meeting st1 תדריך מרשלים

פרסום רשימת מתחרים 
 סופית לאחר בדיקות טכניות

13:30h List of Crews authorised to take the 
start 

 – 13:15h תדריך מתחרים
14:30h 

First Driver’s Briefing (Mandatory)  

 15:00h Super Special Stage 1 start of first זינוק פרולוג
vehicle 

 19:00h Opening Ceremony טקס פתיחה

 19:20h Publicans of SSS 1 classification רשימת המשתתפיםפרסום 

המוזנקים  10טקס הצגת 
 הראשונים

19:30h Ceremony for Starting order 

פרסום רשימת הזנקה ליום 
 שישי

20:00h Publication of Start list for LEG 1 

March 2019 thFriday, 29 

 09:30h Leg 1 – Start – Bivouac 1 BEER SHEVA זינוק היום השני באר שבע

ספינת 
 המדבר

    16:00h stage close סגירת הסטייג' 
SFINAT 

HAMIDBAR 
פרסום רשימת הזנקה ליום 

 שבת
19:00h Publication of start list for Leg 2 

 19:30h Driver’s Briefing (Mandatory) תדריך מתחרים

March 2019 thSaturday, 30 

ספינת 
 המדבר

 08:30h Leg 2 – Start – Bivouac 2 SFINAT זינוק היום השלישי
HAMIDBAR 

 מצפה רמון

  16:00h stage close סגירת הסטייג' 

MIZPE 
RAMON 

פרסום רשימת הזנקה ליום 
 ראשון

20:00h Publication of start list for Leg 3 

 20:00h Driver’s Briefing (Mandatory) תדריך מתחרים

March 2019 thSunday, 31 

 08:00h Leg 3 – Start – Bivouac 3 MIZPE זינוק היום הרביעי מצפה רמון
RAMON 

 פארק תמנע

 16:00h stage close  PARK TIMNA סגירת הסטייג' 

 17:30h Last Stewards meeting כינוס צוותי המרוץ

 18:00h Prize Award Ceremony טקס סיום

 

 

 


