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  מחירון ולו "ז ליגת דן קרטינג 2021

 

“ רוקיז"ו    "  פרו"קטגוריות     2בליגה קיימות    

אלו נהגים שהזמנים שלהם מעל זמן שיא של המסלול בשנייה וחצי ולא עיקביים בזמנים –רוקיז    

בעלי ניסיון רב ומוכרים כנהגי ליגה ותיקים ומבוססים על התקנון.שלהם מתקרב מאוד לזמן שיא של אותו מסלול  אלו נהגים שהממצוע – פרו   
 . התאריכים יכולים להשתנות וגם תוואי המסלול ומסלול המארח ●
 '. דק  10  -הקפות ומקצה חימום כ 10מדובר ב , כאשר מדברים על מדידת זמנים  ●
 ( .PRO) ההתנהלות תהיה לפי רמת פרו , שמשלב נהג ותיק עם נהג מתחיל   כל מירוץ ●
 . לכל קטגוריה בנפרד בכדי לזהות את אלוף האלופים של העונה באותה קטגוריה, חישוב ניקוד אליפות  ●
 .  לפי תקנון הליגה שמופיע בקבוצה בפייסבוק, יחושב לפי הדירוג של אותו מירוץ בו השתתף הנהג, ניקוד כללי ובונוסים ●

 :סעיפי התקנון הרלוונטיים לגבי ניקוד בונוס
יינתן ניקוד בונוס לנהגים בהתאם לפרוט הבא,  11.1בנוסף לניקוד המפורט בסעיף , לאחר כל מירוץ  –ניקוד בונוס  8.1 . 

 ניקוד הבונוס יינתן לכל הנהגים  , אם מדובר במרוץ קבוצתי מעורבב . בקבוצה יינתן לכל הנהגים, אם מדובר במרוץ קבוצתי. יינתן בכל קטגוריה בנפרד 
 .בקבוצה בהתאם לקטגוריה שאליה שייך כל נהג 

 עבור ניצחון במרוץ   'נק 2 ●
 . BEST LAPניקוד זה לא יינתן במרוצי .  זינוק ראשון במקצה הגמר – P.Pעבור ' נק 1 ●
 . עבור השתתפות במירוץ  ' נק 1 ●
 זמן ההקפה הכי טוב לכל יום המירוץ   -  best lapעל ' נק 1 ●

   ROOKIES –בתנאי שנהג ה )למשך כל העונה    ROOKIESשילווה נהג   PROתינתנה לנהג ' נק 5(: פעמי לעונה- חד )ניקוד בונוס מיוחד   8.2
 ( השתתף לפחות בשלושה מירוצים  במשך העונה 

 . קיזוז ניקוד לא יהיה ממרוצים בהם הנהג נפסל . נהג שנפסל מהמרוץ לא יקבל נקודות בונוסבאותו המרוץ 8.3
 .  או ניקוד בונוס באותו מירוץ/ במידה ומספר נהגים נפסלים דירוגם יהיה זהה ובכל מקרה הם לא יקבלו ניקוד אליפות ו 8.4
 .  ויזכה לניקוד בהתאם למיקומו הסופי במקצה( DNF)כלא סיים  יוגדר, נהג שלא המשיך את המירוץ עקב סיבות מוצדקות 8.5

           11.2הוא יהיה זכאי לניקוד בונוס במידה ועמד בתנאי סעיף 
   9.5ההתייחסות אליו כנהג נפסל לפי סעיף ,  נהג שפורש במהלך המירוץ ולא ממשיך   8.6
 י מנהל המירוץ  "חוץ ממקרים חריגים אשר מאושרים ע, מניקוד האליפות  ' נק 5יורדו לו  ,  עמד הפודיום על נהג שהשתתף במירוץ אך לא נשאר לכבד את מ' נק  5מינוס  8.7

 

 מחירון
 סוגי מירוץ ועליות  

 
 ₪   720למשתתף   מחיר'(                                                                                                         דק 90מירוץ , מדידת זמנים כפולה לנהג , חימום  – מבנה)סיבולת אישית                 . מ

 ₪   468למשתתף   מחיר'(                                                                                                         דק 45מירוץ , מדידת זמנים כפולה לנהג , חימום –מבנה )סיבולת אישית                 . מ

 ₪   520למשתתף   מחיר                                                           '(                                              דק 60מירוץ , מדידת זמנים כפולה לנהג , חימום –מבנה )סיבולת אישית                 . מ

 ₪  420למשתתף   מחיר'(                                  דק 120מרוץ , י ממוצע של נהגים בקבוצה "זינוק יקבע ע , זמנים לכל נהג . בקבוצה מ 2/3, חימום  –מבנה )                   O.D.Tתסיבול. מ

 ₪    390למשתתף  מחיר(.                                                                                                 הקפות 18גמר , הקפות 15חצי גמר  ,זמנים . מ, חימום –מבנה )    בסיסי                         . מ

 ₪   420למשתתף   מחיר                                                     (הקפות 18הקפות וגמר  15'  ג ', ב ', חצאי גמר א, SUPER POOLזמנים . מ,  חימום –מבנה )גריד מראה                     . מ

  ₪ 450למשתתף   מחיר                                                             (הקפות 18גמר , הקפות 15' ו ב ' חצי גמר א , הקפות 15' ו ב ' רבע גמר א,  חימום –מבנה )בסיסי גריד הפוך             . מ

  ₪  420 למשתתף מחיר                       (        בכל שלב ישנה רוטציה , הקפות  36' זמנים ג .מ,  הקפות  30' זמנים ב .מ,  הקפות  24' זמנים א.מ,  חימום –מבנה )                  BEST LAP. מ

 ₪   PRO 420למשתתף   מחיר'(                                      דק 100מרוץ , נהגים 2זינוק לפי ממוצע של , לכל נהג זמנים . מ,  ROOKIESלוקח  PROחימום   –מבנה ) סיבולת קבוצתית תומכת       

 ₪   ROOKIES  240למשתתף  מחיר                                                                                                                                                                                                                                               

 ₪     1200לקבוצה  מחיר'(                             דק  120מירוץ , זמנים לכל נהג דירוג לפי ממוצע הנהגים . מ,  ROOKIESבקבוצה קטגורית  2, חימום –מבנה )'      דק 120סיבולת קבוצתית 

 ₪  1800לקבוצה  מחיר'(                                      דק  180מירוץ  ,  זמנים לכל נהג דירוג לפי ממוצע הנהגים. מ , PROבקבוצה קטגורית   2, חימום –מבנה )      'דק 180סיבולת קבוצתית 

 ₪  3900לקבוצה  מחיר(                                                              נהגים 2דירוג לפי ממוצע של  , נהגים 2זמנים ל. נהגים בקבוצה מ 2-4, חימום  –מבנה )                הקפות  500סיבולת 

 מהנהגים בקבוצה השתתפו בכל העונה ₪50% במידה ו לפחות   2800 -הקפות ב  500מרוץ                                                                       

 

 סוגי אמונים ועליות 

 ₪   170למשתתף מחיר      (כל אימון שהינו הכנה למירוץ מדמה את סוג המירוץ הרלוונטי/האימוןאו מקצה אחד תלוי בסוג /מקצים ו –מבנה )   אימון הכנה למרוץ  /נהיגה  ' דק 40אימון 

 ₪  690למשתתף   מחיר                                                                                   קורס פרטי                                                                                                                    

 


