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חוקי סדרת גביע המדינה – עונת 2017-2018
הבהרה  :במידה וקיימת סתירה בין החוקים הספציפיים לעונה זו לבין האמור בספר החוקים הכללי  -יגברו חוקי העונה.

 .1סדרת הגביע מתקיימת בחלקה הראשון של עונת התחרויות ,מתחילתה ועד סוף שנת  ,2017וכוללת 5
תחרויות דירוג ותחרות גמר חד-יומית.
 .2בסדרת הגביע ירכבו המבחנים הבאים ע"פ הרמות הבאות:
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 .3תחרות הגמר תהיה תחרות חד-יומית וישפוט אותה שופט  FEIושופט לאומי ,הגמר יזכה את הרוכבים
בניקוד כפול (תוצאות המבחן מיום הגמר).
 .4מקצה קדם א' יתקיים גם הוא כחלק מגמר הגביע ,את המקצה ישפוט שופט לאומי בכיר.
 .5תחרות הגמר תתקיים ביום שלאחר תחרות הצ'אלנג' ,כאשר רוכבים שלא משתתפים בצ'אלנג' יוכלו לרכב
מבחנים לדירוג רגיל (תוצאות מיום תחרות הצ'אלנג' לא יילקחו בחשבון לחישוב מנצח הגביע).
 .6לצורך חישוב מנצח סדרת הגביע ,יילקחו בחשבון  3התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב (באחוזים) ובנוסף
התוצאות הכפולות של יום הגמר (סה"כ  3תוצאות רגילות ותוצאה אחת כפולה).
 .7יובהר כי התמודדות על הגביע תתאפשר רק לצמדים שישתתפו ביום הגמר.
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 .8בתחרות הגמר ירכבו המבחנים הקשים בכל רמה.
 .9ביום הגמר רשאים לרכב על הסוסים המתחרים רוכביהם בלבד ,לא יתאפשרו אימוני סוסים ע"י המאמנים
או מלוויהם.
 .10צמדים אשר במהלך הסדרה צברו את מקסימום הנקודות לצורך עלייה לרמה הבאה ,יורשו להמשיך
להתחרות עד סוף הסדרה ברמה בה התחילו אותה.
 .11נוהל שובר שוויון  -במידה ובשקלול תוצאות הגביע ,יהיה שוויון בסך תוצאות הסדרה במקומות ראשון עד
שלישי בכל מקצה ,ייקבע המנצח ע"פ תוצאות תחרות הגמר ,במידה ויהיה שוויון גם בתוצאות אלו ,יקבע
המנצח ע"פ הציונים הכלליים מתחרות הגמר ,במידה וגם אז יהיה שוויון ייקבע המנצח ע"פ הציונים על
הישיבה מתחרות הגמר .במידה ועדיין יהיה שוויון ,יתקיים  Ride-offבין הזוכים .במידה ואחד הרוכבים
יוותר על זכותו ל Ride-off -יוכרז הרוכב השני כמנצח .במידה ויהיה שוויון גם ב Ride-off -או ששני
הרוכבים יוותרו על האפשרות ,יוכרז תיקו והפרסים יחולקו במידה שווה בין הרוכבים.
 .12באחריות הרוכב להירשם ולהתחרות במקצים המתאימים לדירוג הצמד.
.13מגרש פתוח ביום הגמר  -למתחרים תינתן האפשרות להתאמן במגרש שייראה כפי שייראה במהלך התחרות,
ללא תוספת תשלום ,בערב שלפני התחרות או בבוקר שלפניה (בהתאם להחלטת המארגן).
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