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  ד� מעקב עדכוני�
  
  

  מהות השינוי  מועד שינוי  סעי�
  הוצאה ראשונה  1/1/2007  להכו
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  נהלי הרשמה לתחרויות
  

ירש� לאירוע לפי הכללי� , י קלוב התעופה לישראל" להשתת� בתחרות או אירוע המאורג� ע�מתחרה המעוניי
  :הבאי�

   . ימי� לפני מועד האירוע10עד ל .ה.ההרשמה לתחרות תתקבל במשרדי ק
 office@aeroclub.org.il: ל" או בדוא03�5177280בפקס , 03�5109930, 03�5175038בטלפו� 

  :הנרש� ידווח את הפרטי� הבאי�
במחלקות ).  ימי� מראש10פרטי� אלה יש לדווח (המחלקה והרמה , ש� התחרות, תדר בשימוש, מספר פעיל, ש�

 וש� מודד זמ� מוסמ( בגי� (GROUP)שמות המתחרי� עימ� יתחרו במרכז : דאו� רדיו וחופשיי� יש לדווח בנוס�
  . ימי� לפני מועד התחרות10דיווח זה יעשה עד . כל מרכז

 10ל עד .ה.תתקבל במשרדי ק) לגבי תחרויות בה� צוי� קיו� מת� שירות כזה(, ב"נסיעה ושירותי� כיו, הרשמה ללינה
ו� ג� במקרה של אי מחייבת תשל, )לינה והסעות(הרשמה לתחרות או לקבלת שרות . ימי� לפני מועד האירוע

.  מדמי ההרשמה50%במקרה של אי השתתפות בתחרות ישל� הנרש� . השתתפות או אי ניצול השירות המוזמ�
  .ישל� הנרש� את המחיר המלא עבור השירות שהזמי�) 'הסעה לינה וכד(במקרה של אי ניצול השירות המוזמ� 

.  להסדיר זאת ועל פי שיקול דעתו הבלעדיהרשמת המתחרי� בבוקר התחרות תעשה רק א� מנהל התחרות יוכל
  .במקרה זה ישל� המתחרה כפל דמי הרשמה

. דמי הרשמה והשתתפות בתחרויות נקבעי� על ידי הנהלת העמותה ומדווחי� באמצעות הפרסומי� הרשמיי�
  .המחיר למתחרה שאינו פעיל קלוב התעופה יהיה כפול מהמחיר לפעיל

ועליה� להירש� בהתא� , חיילי� בשירות חובה פטורי� מדמי הרשמה א( אינ� פטורי� מחובת ההרשמה לתחרות
  . ההרשמהילנוהל

  .תחרות תהיה חוקית אפילו במקרה של מתחרה בודד ובתנאי שנרש� לפי נהלי ההרשמה
  . תבוטל–תחרות אשר עד שבעה ימי� לפני תארי� עריכתה לא ירש� לפחות מתחרה אחד 

  . תחרות מבח� במקומה(לא תיער, מידה שהתחרות הינה תחרות מבח�ב
  .חבר בתוק� ואישור כשירות רפואית/במהל( כל התחרויות על פעילי הקלוב וחבריו להחזיק ברשות� כרטיס פעיל

 יו� לפני 14 להיות מדורג בדירוגי� המצטברי� בתחרויות קלוב התעופה ישל� את דמי הפעיל עד �מתחרה המעוניי
  .עד התחרות אותה הוא מעוניי� להכניס לדירוג המצטברמו

יופיע בדירוגי התחרות כאורח , מתחרה אשר לא יופיע במאגר הנתוני� של קלוב התעופה לישראל במועד התחרות
לא יזכה את סניפו בניקוד סניפי בגי� , ולא יילקח בחשבו� בדירוגי גיל ובדרוגי� מצטברי� על כל סוגיה� כמו כ�

  .חרותתוצאתו בת
  

  תנאי השתתפות בתחרויות
  

י רופא ונמצא כשיר לעסוק "ל טיסנאות אלא א� נבדק תחילה ע.ה.לא יפעל אד� במסגרת ק, פ חוק הספורט"ע
  .בספורט הטיסנאות

לא ישות� אד� בתחרות אלא א� ימציא אישור רופא על כשירותו , פ החוק"ל טיסנאות החליטה כי ע.ה.הנהלת ק
  .לעסוק בספורט הטיסנאות

י רופא והורי חני( קטי� בפני רכז הסני� ובפני מנהל תחרות או אירוע "הצגת טופס כשירות רפואית כשהוא חתו� ע
  .הינו תנאי להשתתפות בפעילות העמותה

ל נאסר על רכזי הסניפי� ומארגני פעילות לאפשר השתתפות בפעילות של .ה.פ החוק ובהתא� להוראות הנהלת ק"ע
  .י רופא והורי� במקרי� של קטיני�"ל חתו� ע"מי שלא המציא טופס כנ

 


