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 תקנון –אליפות ישראל ליגת ראלי רייד 
 

 כללי .1
אליפות ישראל בענף הראלי רייד מאורגנת ע"י עמותת הראלי רייד, הפקת הארועים תבוצע ע"י ועד  .1.1

 העמותה ו/או מפיק חיצוני הפועל בשיתוף עם ועד העמותה.
 במדינת ישראל.ליגת ראלי רייד מבוססת על ארועי באחה או ארועי ראלי רייד המתקיימים  .1.2
 .Bלנקודה  Aארועים אלו יכולים להיות ארועי הקפות או ארועים של מסלול מנקודה  .1.3
מבנה הארועים מאפשר לכל נהג הנושא רשיון נהיגה ספורטיבית ובעל רכב המתאים לנהיגה  .1.4

 ספורטיבית, להשתתף בארוע בקטגוריה המתאימה לרכב שלו.
 להשתתף עם סוגי הכלים הבאים:בארועים האליפות של ליגת ראלי רייד ניתן  .1.5

 רכבים. .1.5.1
 אופנועים. .1.5.2
 טרקטורונים. .1.5.3

 תיקרא "אליפות ישראל". 2019ליגת הראלי רייד לשנת  .1.6
ארועים, כאשר אלוף הליגה ייקבע כמי שהשיג את מספר הנקודות הגבוה  3 הליגה בנויה מ  .1.6.1

 ביותר בסיום כל הארועים.
ר הרשות: קישור מלא לכללי ארוע ראלי רייד כפי שמפורסמים באת .1.6.2

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_baja_cross_country_event_rules/he/rally
%20raid%20event%20rules.pdf 

לטה על סיווג לקטגוריות תתקבל ע"י ועד עמותת הראלי רייד ובהתאם לבחינת הכלי ע"י ההח .1.6.3
 הבוחן הטכני. החלטה זו הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור.

לבדיקת רכב ע"י מעבדה. במקרה זה יועבר לעמותת הראלי רייד שמורה הזכות לזמן כל נהג  .1.6.4
ימצא כי הרכב אינו עומד בתנאי הקטגוריה הרכב לבדיקה מיד בסיום המרוץ. בהינתן ובבדיקה 

ו/או ימצאו בו שיפורים אסורים אשר לא דווחו ע"י המתחרה. עלות הבדיקה תחול בכל מקרה 
 על המתחרה.

 בכל כלי מתחרה נדרשים להיות בכל משך הארוע נהג ונהג משנה, למעט בקטגוריות הבאות: .1.6.5
 אופנועים. .1.6.5.1
 ויין רק נהג.אשר ברשיון הכלי התחרותי שלהם מצ SBSכלי  .1.6.5.2

 על המשתתפים להגיע לכל ארוע עם המסמכים הבאים: .1.6.6
 רשיון כלי תחרותי בתוקף. .1.6.6.1
 רשיון נהיגה ספורטיבית בתוקף. .1.6.6.2
 רשיון נהיגה בתוקף. .1.6.6.3
 אישור תשלום הרשמה לארוע. .1.6.6.4
בכללים המשלימים יועבר גודל  –מדבקות מתחרים ו/או ספונסרים יחולקו בבוקר הארוע  .1.6.6.5

 ומיקום המדבקות.
 . GPSשיטת ההתקדמות בארועי אליפות ישראל הינה ע"פ ספר דרך ו/או  .1.6.7

 יחולק בבוקר הארוע. –ספר דרך  .1.6.7.1
 שעות לפני הארוע. 24יפורסם למתחרים  – GPSקובץ  .1.6.7.2
נוסף אשר יקליט את מסלול הנסיעה. ייתכן  GPSבכל מקרה על המתחרה להתקין בכלי  .1.6.7.3

את ההקלטה יש להציג מיד ל. ובסיום הארוע יידרש המתחרה להציג את הקלטת המסלו
 לאחר מעבר קו הסיום של הארוע !

 בסיום כל ארוע ייערך טקס חלוקת גביעים. .1.6.8
 על כלל המשתתפים )נהג ונהג משנה( להיות נוכחים בטקס הסיום. .1.6.8.1
 אי נוכחות בטקס הסיום הינה רק באישור עמותת הראלי רייד. .1.6.8.2

 קטגוריות. .2

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_baja_cross_country_event_rules/he/rally%20raid%20event%20rules.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_baja_cross_country_event_rules/he/rally%20raid%20event%20rules.pdf
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 אליפות ישראל הינן: –הקטגוריות הרשאיות להשתתף בליגת הראלי רייד  .2.1
כללים טכניים לכל קטגוריה הינם בהתאם לכללים הטכניים המפורסמים באתר הרשות לנהיגה  .2.2

 ספורטיבית.
 אופנועים. כללים טכניים של האופנועים הינם בהתאם לנדרש בהתאחדות הכידונאים. .2.2.1

 תתי קטגוריות האופנועים הינן: .2.2.1.1
 סמ"ק. 250ופנועים עד א .2.2.1.1.1
 אופנועים כללי. .2.2.1.1.2
 אופנועים מקצועי. .2.2.1.1.3
 אופנועים סניורים. .2.2.1.1.4

. כללים טכניים: OP 3000רכבים  .2.2.2
gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_technical_rules_op_3000_category/he/tehttps://www.

chnical%20rules%20op%203000%20category.pdf 
כללים טכניים:  T2.רכבים  .2.2.3

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_technical_rules_t2_category/he/technical
%20rules%20t2%20category.pdf 

. כללים טכניים: T1רכבים  .2.2.4
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_technical_rules_t1_category/he/technical

%20rules%20t1%20category.pdf 
כללים טכניים: . T3ים רכב .2.2.5

https://www.gov.il/he/Departments/policies/rallyraid_technical_rules_rzr_cup_800_cate
gory 

. כללים טכניים: T4רכבים  .2.2.6
thoritiescouncilscorporations/sportydrivingauthorityhttp://archive.mcs.gov.il/about/au

/documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%95%D7%
-A4%D7%99%20t4%20

%20%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%
A9.pdf 

 למסמך זה. 1.6.3ההחלטה על סיווג הכלים לקטגוריה המתאימה הינה בהתאם לאמור בסעיף  .2.2.7
כלים או יותר. פתיחת קטגוריה עם מספר נמוך יותר  5פתיחת קטגוריה מותנת בהשתתפות של  .2.2.8

של כלים נתונה לשיקול דעתה של עמותת הראלי רייד בלבד. החלטה זו הינה סופית ואינה 
 ניתנת לעירעור.

וריה הכי מתאימה במידה וימצא כי כלי תחרותי אינו מתאים לאף קטגוריה, ישולב כלי זה בקטג .2.2.9
 לו בהתאם להחלטת עמותת הראלי רייד בלבד. החלטה זו הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור.

 
 בטיחות. .3

כללי הבטיחות החלים על ארועי אליפות ישראל בענף הראלי רייד הינם בהתאם למפורסם באתר  .3.1
הרשות לנהיגה ספורטיבית. 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_technical_and_safety_rules/he/safety%20rules
.pdf 

אם לרשום בכללים הטכניים של ציוד הבטיחות האישי הנדרש לנהג ולנהג המשנה הינם בהת .3.2
 הקטגוריה.

 
 .לו"ז לארועים .4

 70באחה  –סבב ראשון  –29-31.3.2019
TBA – ראלי חצרים–סבב שני 
TBA –  ראלי אשלים –סבב שלישי. 

 
שבועות לפני  3ייתכן והאריכים הללו יזוזו במעט. הודעה סופית על תאריך הארוע תפורסם לפחות 

 הארוע.
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https://www.gov.il/BlobFolder/policy/rallyraid_technical_rules_t1_category/he/technical%20rules%20t1%20category.pdf
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http://archive.mcs.gov.il/about/authoritiescouncilscorporations/sportydrivingauthority/documents/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%20t4%20-%20%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A7%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf
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 .טבלת אליפות וניקוד .5
 טבלת המיקומים תפורסם לאחר כל ארוע. .5.1
 2-אלוף הקטגוריה יהיה הצוות שזכה במספר הנקודות הרב ביותר בקטגוריה והשתתף לפחות ב .5.2

 ארועים.
 ארועים.  2-אלוף האלופים יהיה הצוות שזכה במספר הנקודות הכללי הרב ביותר והשתתף לפחות ב .5.3
 הניקוד ייקבע לפי תוצאות הזמנים של כל מתחרה. .5.4

 נקודות מקום

1 10 

2 8 

3 6 

4 4 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

     DNF              1  

 
 עונשים. .6

 למסמך זה. 1.6.2בכללי הארוע המתוארים בסעיף  38טבלת העונשים לליגה הינה בהתאם לסעיף  .6.1
 בנוסף לטבלת העונשים הנ"ל יינתנו עונשים נוספים: .6.2

תוספת של שעתיים לזמן הארוע הבא וכן זינוק  –אי הגעה )ללא אישור( לטקס חלוקת הפרסים  .6.2.1
 אחרון בארוע הבא.

שעות עד כדי פסילה מהארוע )בהתאם להחלטת  10תוספת של  – GPSאי הצגת הקלטת  .6.2.2
 השופט(.

 שעות לזמן הכולל של הארוע. 1.5תוספת של  –אי התייצבות לתדריך נהגים  .6.2.3
 

 

 

 

 


