אליפות ישראל ברכיבה אמנותית )דרסז'( – 2018
 | 18-19.5מרכז רכיבה קיבוץ יגור

גיוס תורמים וחסויות

ענף הרכיבה האמנותית ,דרסז'

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט ,נתניה

רקע:
ספורט הרכיבה בישראל הינו תחום מתפתח הכולל מספר ענפים ,אשר כל פעילותם מנוהלת תחת ההתאחדות
הלאומית לספורט הרכיבה .באירופה ,ענפי הרכיבה הם מהפופולריים ביותר ומובילים את תרבות הספורט עם
תעשייה עולמית המגלגלת מעל  300מיליארד דולר בשנה .בישראל פועלים  3ענפים תחרותיים מרכזיים המקיימים
מעל  100ימי תחרות בשנה ,ובהם:
רכיבה אמנותית )דרסז'( :ענף אולימפי בעל מאפיינים אמנותיים .כל צמד המורכב מרוכב וסוסו מבצעים תנועות
במגרש המבוססות על תנועות הסוס בטבע במצבי ריגוש .התנועות במבחן נבחנות על רמת האתלטיות של הסוס,
הגמישות והסיבולת שלו ,ההרמוניה בין הרוכב לסוס ועוד .ספורט זה מתמצת את שיא שיתוף הפעולה בין הרוכב
לסוס ושיטות האימון באות ליצור מהסוס אתלט שמח המביע את עצמו בצורה אופטימלית ,בעוד הרוכב משתמש
במעט עזרים ככל הניתן ולעתים נראה חסר מאמץ .בענף זה ישנם ארבעה אירועי שיא לאורך השנה והםFEI :
 Dressage Challengeהעולמי ,גביע המדינה בדרסז' ,אליפות ישראל בדרסז' וגמר ליגת קיץ.
אירוע האליפות הינו אירוע השיא של ענף הדרסז' ומהווה סיכום של שבע תחרויות הכנה בהן מתמודדים רוכבים
וסוסים מכל רחבי הארץ 70 .הצמדים הטובים ביותר מוזמנים להשתתף בתחרות האליפות ברמות שונות ,להישפט
ע"י שופטים מחו"ל ולהתמודד על תואר "אלוף ישראל" ברמות שונות.

לו"ז האירוע:
17.5

יום חמישי

יום אימון

מתחם התחרות פתוח לרוכבים ומאמנים לצורכי אימון והתארגנות.

18.5

יום שישי

גמר – יום 1

מתחרים מרמה לאומית א' עד רמה בינלאומית  .Grand Prixרוכבי כל רמה
רוכבים את אותו המבחן ונשפטים ע"י  2שופטי  FEIבינלאומיים.

19.5

יום שבת

גמר – יום 2

מתחרים מרמה לאומית קדם א' עד רמה בינלאומית  .Grand Prixרוכבים
מרמה ג' מרכיבים מבחן עם כוריאוגרפיה אותה הרכיבו ולצלילי מוזיקה
הבנויה במיוחד עבור כל צמד .בסוף יום זה ייערך מופע וחלוקת פרסים
לזוכים .האירוע יסתיים בהופעת אמן אורח ולאחר מכן יתקיים טקס הענקת
התארים.

תרומות וחסויות:
לפניכם רשימת פריטים המיועדת לתורמים עסקיים או פרטיים )ניתן לבצע גם תרומות אנונימיות( .ניתן לבחור בין
פריטי החסויות הבאים או על פי חבילות החסות המפורטות בטבלה  1בהמשך המסמך .כל התרומות לאירוע יופנו
לפקודת ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה והתורמים יוכלו ליהנות מזיכוי במס על פי סעיף ) 46א( בפקודת
מס הכנסה .פריטים שונים ברשימה עשויים להיות מוגבלים לכמות נותני החסות.

בסכום של עד ₪ 1,000
פריט

הסבר

מקנה

כובע אליפות

כובע מעוצב – אליפות ישראל 2018

כובע 1 X

גובה
התרומה
₪ 40

חולצת אליפות

חולצה מעוצבת  -אליפות ישראל לשנת.

חולצה 1 X

₪ 60

כרטיס כניסה
למתחם הגאלה
MEET & GREET

מתחם הגאלה ייפתח לאחר הרוכב האחרון ויכלול
צפייה בהופעת אמן וטקס חלוקת הפרסים  +ארוחת
ערב ברוח חג השבועות

כרטיס כניסה ליחיד

₪ 100
)₪ 120
ביום האירוע(

פרסי רוכב
השנה

תואר "רוכב השנה" ניתן בכל רמה לצמד שצבר את
הציון הגבוה ביותר באחוזים מ 6-התחרויות הטובות
במהלך כל השנה .במעמד טקס האליפות יוענק גביע
ופרס

קריינות בחלוקת הפרסים,
לוגו על גבי הפרס
 9רמות

₪ 500
חסות לכל
רמה

פרסום בתכניית
האירוע

תכניית האירוע תחולק לקהל ותכלול את תמונות
כל הרוכבים לפי מקצה ,הסברים על הענף ומבחני
הרכיבה ופרסומים שונים.

חצי עמוד /
עמוד שלם

/ ₪ 500
₪ 800

מקום ישיבה
במתחם הVIP-

מקום ישיבה במתחם ה VIP-ביום התחרות השני ,כולל
קייטרינג מלא )מתנה לתורמים  ₪ 1,000ומעלה(

מקום ישיבה בשולחן

₪ 900

באנרים בזירת
התחרות

פרסום על באנרים מסביב למגרש התחרות אשר יוצבו
לאורך שני ימי האליפות

באנר בודד בגודל 1X2

₪ 1,000

הצבת עמדה/
דוכן

הצבת עמדה או דוכן פרסומי לקהל האליפות במתחם
התחרות

עמדה ממותגת באזור
התחרות

₪ 1,000

פרס "גביע
הנבחרות"

לאורך העונה ,הצמדים חוברו לנבחרות וצברו נקודות
קבוצתיות .בטקס חלוקת הפרסים באירוע הגאלה
תוכרז הנבחרת המנצחת ויוענק לה גביע הנבחרות.

קריינות בחלוקת הפרס,
לוגו על גבי הפרס
פרס יחיד

₪ 1,000

בסכום של ₪ 5,000 - ₪ 1,500
פריט

הסבר

מקנה

ייצור כובעי
אליפות

כובעי אליפות איכותיים עם לוגו ההתאחדות והענף.
יחולקו לכל המשתתפים והמאמנים בחינם באירוע.

 100כובעים
לוגו צדדי

לוגו על קיר
נותני חסות

בחלוקת הפרסים יעמוד הקיר מאחורי הפודיום ,זוכי
המקצים יצולמו על רקע הקיר והתמונות יופצו בכלי
המדיה השונים.

לוגו על קיר חסויות
מאחורי הפודיום

₪ 1,500

שולחן במתחם
הVIP-

שולחן מלא ) 4אנשים( ליום התחרות השני הכולל
שירות קייטרינג מלא ותצפית אופטימלית לזירת
התחרות )מתנה לתורמים  ₪ 3,500ומעלה(.

שולחן  VIPמלא

₪ 2,500

קליניקת אליפות

ביום שני ,ה 21-במאי תיערך קליניקה לשופטים,
רוכבים ומאמנים עם שופט האליפות )שופט FEI
בכיר(.

מיתוג הקליניקה

₪ 1,500

חסות למקצי
נוער

הענקת חסות למקצי הנוער ,הכוללת גביעים ורוזטות
ל 3-המקומות הראשונים.

קריינות לאורך המקצים
ובחלוקת הפרסים,

₪ 3,000

חסות מלאה
למקצה

הענקת חסות מלאה למקצה ספציפי ,הכוללת פרס
כספי ,גביעים ורוזטות ל 3-המקומות הראשונים.

קריינות לאורך המקצה
ובחלוקת הפרסים,
לוגו על גבי הפרסים

1,500₪ 5,000

חולצות אליפות איכותיות עם לוגו ההתאחדות והענף.
יחולקו לכל המשתתפים והמאמנים בחינם באירוע.

 100חולצות
לוגו קדמי קטן

חולצות אליפות איכותיות עם לוגו ההתאחדות והענף.
יחולקו לכל המשתתפים והמאמנים בחינם באירוע.

 100חולצות
לוגו אחורי גדול

ייצור חולצות
פולו דריי פיט

גובה
התרומה
₪ 3,000

תלוי מקצה

₪ 4,000
₪ 5,000

בסכום של מעל ₪ 5,000
הופעת אמן

בשיא האירוע ,לאחר רכיבת הצמד האחרון ולפני טקס
חלוקת הפרסים ,תיערך הופעת אמן של כ 4-שירים
אשר יהוו מופע חיבור וישמרו על אופי האירוע.

קריינות לפני ואחרי המופע

₪ 10,000

מיתוג מתחם VIP

מיתוג מתחם ה VIP-בעיצוב נותן החסות .מקומות
ישיבה במתחם ה VIP-יינתנו לנותני החסות ויימכרו
למעוניינים.

מיתוג מלא של מתחם ה-
VIP

₪ 10,000

מיתוג מתחם
גאלה

לאחר הופעת האמן ייערך ערב הענקת התארים
שייפתח בהופעה ובו יחולקו הגביעים והפרסים
למנצחים ותיערך ארוחת ערב חגיגית לבאי מתחם
הגאלה .העלות כוללת את הקמת מתחם הגאלה,
הקייטרינג ועלויות הפקה.

קריינות,
מיתוג מתחם הגאלה

₪ 10,000

פרסים למקצי
נוער

סך גובה הפרסים למקצי הנוער על פי הטבלה
בהמשך המסמך )ראו טבלה .(2

קריינות,
לוגו על גבי הפרסים

₪ 8,000

פרסים כספיים
למקצים פתוחים

סך הפרסים הכספיים למקצי החובבנים על פי
הטבלה בהמשך המסמך )ראו טבלה .(2

קריינות,
לוגו על גבי הפרסים

₪ 13,720

פרסים למקצים
בינלאומיים

סך הפרסים הכספיים למקצים הבינלאומיים על פי
הטבלה בהמשך המסמך )ראו טבלה .(2

קריינות,
לוגו על גבי הפרסים

₪ 11,320

מתן חסות לאירוע ב ₪ 1,000-ומעלה תעניק את הזכות ל:


אזכור /פרסום בתכניית האירוע – נותני חסות פרטיים ועסקיים יוזכרו בתכניית האירוע שתחולק לקהל
בכניסה .התכנייה תכלול את תמונות כל הרוכבים לפי מקצה ,הסבר על הענף ומבחני הרכיבה ופרסומים
שונים.



פרסום בהזמנות רשמיות – נותני חסות ייהנו מפרסום לוגו על גבי הזמנות רשמיות לאירוע המפורסמות
באתר ההתאחדות ,מופצות לרשימות תפוצה במייל לכל חברי הענף ולמוזמנים מכובדים לאירוע.



פרסום ברשתות החברתיות – האירוע מתוקשר בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של ההתאחדות הלאומית
לספורט הרכיבה ויתויגו בו סרטונים ותמונות של משתתפי האליפות כולל טקסי חלוקת הפרסים עם סוסים
בסוף כל מקצה וטקס חלוקת הגביעים בערב הגאלה בסיום האירוע.



לוגו על קיר נותני חסות – מסך עם לוגו של כל נותן חסות אשר יעמוד מאחורי הפודיום בעת חלוקת
הפרסים .תמונות הזוכים על הפודיום על גבי המסך יפורסמו ברשתות החברתיות ויחולקו למשתתפים.

טבלה  :1חבילות חסות
חסות בסיסית
₪ 2,000

חסות חלקית
₪ 5,000

חסות רחבה
₪ 15,000

חסות בלעדית
 ₪ 50,000ומעלה

מוגבל

חלקי

חלקי

מלא

באנרים במגרש התחרות

1

2

5

לא מוגבל

הצבת דוכן

1

1

2

לא מוגבל

לוגו בהזמנות רשמיות

V

V

V

V

אזכור /פרסום בתכנייה

V

V

V

V

לוגו על קיר נותני חסות

V

V

V

V

 2מקומות ישיבה

שולחן

עד  2שולחנות

עד  3שולחנות

מקצה בודד

קבוצת מקצים

כל התחרות

עלות
מיתוג /דגלול ברחבי
האירוע

מקום במתחם VIP
קריינות
פרסום ברשתות חברתיות

חלקי

מלא

מלא

)חשיפה משוערת:
(10,000

)חשיפה משוערת:
(15,000

)חשיפה משוערת:
(20,000

) Vבחירה(

) Vבחירה מס' (1

V

) Vבחירה מס' (1

V

) Vבחירה מס' (1

V

פרסי רוכב השנה )(9X
פרס גביע הנבחרות
)מוגבל לחסות אחת(

חולצות – לוגו אחורי גדול
)מוגבל לחסות אחת(

חולצות – לוגו קדמי קטן
)מוגבל לחסות אחת(

כובעים – לוגו צדדי
)מוגבל לחסות אחת(

) Vבחירה(
) Vבחירה(

חסות להופעת אמן
)מוגבל לחסות אחת(

מיתוג מתחם VIP
)מוגבל לחסות אחת(

מיתוג מתחם גאלה
)מוגבל לחסות אחת(

) Vבחירה מס' (1
) Vבחירה מס' (2

V
V

) Vבחירה מס' (2

V

) Vבחירה מס' (2

V

חסות מלאה לאליפות ישראל לשנת  2018תכלול –


מיתוג ופרסום בכל האירוע כולל מתחם הVIP-



פרסום ברשתות החברתיות לפני ,במהלך ולאחר האירוע עם חשיפה משוערת של כ 20,000-צופים דרך
קטעי וידאו ,פוסטים ותמונות



פרסום בהזמנות האירוע ברשימות תפוצה לכ 2,000-חברי התאחדות



אזכור ע"י הקריין במהלך האירוע ובטקסי חלוקת הפרסים השונים וערב הגאלה



פרסום באירוע – דגלול /דוכנים /עמדות מכירה /פרסום בתכנייה וכו'



לוגו על מסך נותני החסות מאחורי פודיום המנצחים

טבלה  :2פירוט פרסים כספיים לרוכבים **
מקום שני

מקום שלישי

רמה

סוג

מקום ראשון

1

Grand Prix

בינלאומי

3000

2

Intermediate I

בינלאומי

2700

1620

3

Prix St. Georges

בינלאומי

2500

1500

4

רמה ה'

פתוח

2000

1200

800

5

רמה ד'

פתוח

1500

900

600

6

רמה ד' עד גיל 21

נוער

1500

900

600

7

רמה ג'

פתוח

1200

720

480

8

רמה ג' עד גיל 18

נוער

* 1200

* 720

* 480

9

רמה ב'

פתוח

1000

600

400

10

רמה ב' עד גיל 16

נוער

* 1000

* 600

* 400

11

רמה א'

פתוח

800

480

320

12

א' עד גיל 14

נוער

* 800

* 480

* 320

13

קדם א'

פתוח

* 600

* 360

* 240

* פרסים למקצים אלו יינתנו בצורת שוברים
** כל הסכומים האמורים מותנים בגיוס חסויות  /תורמים.

לפרטים נוספים וקביעת פגישה בנוגע לחסויות ותרומות לאירוע ניתן לפנות ל-
תום מוטליס ,רכז ענפי הספורטmtom.ief@gmail.com | 054-4909522 :

הוועדה המקצועית  -ענף הרכיבה האמנותית )דרסז'( ,מרכז רכיבה קיבוץ יגור
וההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

