תחום הקארטינג
נוהל נקודות עונשין
 .1נקודות עונשין נועדו לנהל מעקב אחר נהגים המרבים לבצע עברות נהיגה בזמן המקצים וכן עברות
משמעת לאורך כל זמן המרוץ.
 .2עברות מנהלתיות לא נכללות במסגרת העברות בגינן יזקפו נקודות עונשין לחובת הנהג.
 .3נקודות העונשין הן לצורך מעקב וענישה על רמת צבירה גבוהה ואינן באות להחליף את העונשים
הקיימים אלא ינתנו בצמוד אליהם.
 .4מעקב ורישום אחר נקודות העונשין יבוצע ע"י הנהלת העמותה .הנקודות תקפות מסיום המרוץ בו
נזקפו לחובת הנהג ואילך.
 .5מסגרת הזמן בה יתנהל המעקב היא שנה קלנדרית אשר בסופה יאופסו הנקודות שנזקפו לחובת
הנהג במהלך אותה שנה  .איפוס הנקודות לא יגרום לבטול ענישה המתחיבת מעצם הצבירה.
 .6תהליך הצבירה והענישה
 .6.1בתחילת שנה קלנדרית יאופס מנין הנקודות אשר צבר הנהג בשנה קודמת.
 .6.2נהג אשר יצבור במהלך השנה  21נקודות עונשין יושעה אוטומטית מ 2 -מירוצי קארטינג
הנערכים באישור ההתאחדות המכוניות והקארטינג ו/או תחום הקארטינג ו/או עמותת נהגי
הקארטינג.
 .6.3חובת הדווח לעמותה  /התאחדות על צבירת ניקוד שלילי לנהג עקב ענישה במהלך מירוץ חלה
על כל מארגני  /שופטי מירוצי קארטינג הנערכים במסגרת חוק הנהיגה הספורטיבית.
 .6.4לאחר השלמת תקופת ההשעיה יאופסו הנקודות אותם צבר הנהג עד לתקופת ההשעיה.
 .6.5נהג אשר יצבור פעמיים  12נקודות באותה שנה קלנדרית יושעה מכל פעילות (כפי שצוין בס"ק
 6.2לעיל) עד לסוף אותה שנה קלנדרית.
 .6.6נהג אשר צבר  12נקודות במהלך השנה הקלנדרית ולא ריצה את תקופת ההשעיה עקב אי קיום
יתרת מירוצים באותה שנה ,יתקיים לגביו הנוהל הבא:
 .6.6.1בתחילת שנת הפעילות העוקבת תאופס יתרת נקודות העונשין שלו משנה קודמת,
בהתאם לנוהל של כל הנהגים.

 .6.6.2ביתרת המירוצים עד להשלמת ההשעיה (אחד או שנים) השתתפות הנהג תהיה על-
תנאי וזאת בתנאי שלא צבר כל נקודת עונשיו במהלך מירוץ או מירוצים אלו.
 .6.6.3היה ולא צבר נקודות עונשיו באותם מרוצים על תנאי ,יתנהלו הרישום והצבירה שלו כמו
לכל נהג.
 .6.6.4היה וכן צבר נקודת עונשין ,אחת או יותר במהלך המרוצים על תנאי ,הנהג יושעה מידית
עד להשלמת עונש ההשעיה בגין הצבירה משנה קודמת .הנקודות שנצברו בשנה החדשה
ישארו בתוקף ותמשך הצבירה בהתאם לנוהל.
 .7הנהלת העמותה רשאית להוסיף סעיפי ניקוד או לשנות את הניקוד הקיים ,כל שינוי יכנס לתוקף רק
לאחר הודעה לנהגים בדבר השינוי.
 .8טבלת ניקוד עונשין
הענישה  /עברה

הניקוד

 8.1אזהרה

 0נקודות

 8.2הורדת מיקום (אחד עד שלושה)

 1נקודה

 8.3השהיה  10שנ'

 1נקודה

 8.4הורדת מיקום (מעל  3מקומות)

 2נקודות

 8.5אלימות מילולית כלפי בעל תפקיד ,נהג ,איש צוות

 3נקודות

 8.6אלימות פיזית

 6נקודות

 8.7פסילה (דגל שחור)

 6נקודות

