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הזמנה לתחרות דירוג ליגת בתי ספר מס' 4
חוות אייל  /יום שבת23.03.2019 ,
מארגן התחרות:
מזכירת תחרות:
בונה מסלול:
שופטים:

רועי אייל
רעות הראל
גלעד בן-מנשה
תמי עבודי
שופט ראשי
קרן שמר
שופט משני
מגן דוד אדום
דר' עלי באיר
דר' מאיה יוגב
גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,גל חלמיש ,נעמה אגמון-ליכט ,אורי זמר
ימונה ע"י המארגן

שעת תחילת התחרות:

 9:00רוכב ראשון במגרש (בשעה  8:30הליכת מסלול מקצה ראשון)

אמבולנס:
רופא:
וטרינר:
נציג וועדה:
ועדת ערר:

נייד:
דוא"ל:

מס'
מקצה

גובה
המכשולים

7:30

 70-90ס"מ

1

 90ס"מ

שם המקצה

סוג מקצה

מקצה אימון
סוסים

המסלול יכיל
מכשולים במספר
גבהים מדורגים

050-6688448
reharel@gmail.com

פסקה בספר
החוקים

עמוד
בספר
החוקים

פתוח ל:

מדריכים ,מאמנים ורוכבי
 1.10מ' ומעלה מעל גיל
 16בלבד

שני חלקים

FEI
274.5.3

36

צמדים מדורגי  90ס"מ

2

 90ס"מ 'פתוח'

סיבוב נקי

58

42

לא לרוכבי ליגת בי"ס –
פתוח לכל הגבהים

3

'מטר לייט'

שני חלקים

36

צמדים מדורגי  90ס"מ

4

 80ס"מ

36

צמדים מדורגי  80ס"מ

5

 70ס"מ

שני חלקים*

49.7.7

37

צמדים מדורגי  70ס"מ

6

 60ס"מ

זמן אופטימאלי

54

39

צמדים מדורגי  60ס"מ

7

 1.00מ'

דירוג רגיל

שני חלקים**

FEI
274.5.6

37

8

' 1.10פתוח'

דירוג רגיל

שני חלקים**

FEI
274.5.6

37

9

 1.10מ'

דירוג רגיל

שני חלקים**

FEI
274.5.6

37

10

 1.20מ'

דירוג רגיל

שני חלקים**

FEI
274.5.6

37

11

 1.30מ'

דירוג רגיל

שני חלקים**

FEI
274.5.6

37

 1.15מ'

*תחפושת
חובה

FEI 239

13

דירוג בי"ס
דירוג רגיל

דירוג בי"ס
דירוג רגיל

דירוג בי"ס
דירוג רגיל

דירוג בי"ס
דירוג רגיל

שני חלקים

Table C

Speed
Competition

FEI
274.5.3
FEI
274.5.3

צמדים מדורגי 1.10 - 1.00
מ'
צמדים מדורגי 1.10מ'
ומעלה
צמדים מדורגי 1.20 - 1.10
מ'
צמדים מדורגי 1.30 - 1.20
מ'
צמדים מדורגי 1.40 - 1.30
מ'
צמדים מדורגי 1.10מ'
ומעלה
מותנה בהשתתפות של 20
צמדים לכל הפחות

( 500₪כולל קופון – )40₪

*
**

חלק ראשון קטגוריה  Bוחלק שני זמן אופטימלי
מתחרים שמקבלים נקודות חובה (כולל נקודות זמן) בחלק הראשון ממשיכים לחלק השני .מיקום הרוכבים ייקבע לפי סה"כ נקודות חובה בשני
החלקים והזמן בחלק השני.
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בליגת בתי הספר  -כאשר רוכבים עם נקודות חובה מגיעים לקו סיום של החלק הראשון ,השופט מצלצל אך הרוכב רשאי
להמשיך לחלק השני לשם אימון.

עדכון סעיף ( 59.5.2ספר חוקי קפיצות ראווה )2017-18

לפי חוקי ליגה בוגרת ,צמד יורשה להתחרות 'בתוך התחרות' במקצה הנמוך עד רמת דירוג אחת מדירוג הצמד.
דירוג צמד נקבע ע"פ הדירוג האישי הנמוך מבין הרוכב והסוס.

 מחיר מקצה:
 מחיר מקצה מאמנים:

( 200₪כולל קופון – )40₪
( 100₪כולל קופון – )40₪
מועד אחרון להרשמה – יום רביעי13.03.2019 ,

מצורפים בהמשך
 נוהל הרשמה
 חוקי ליגת בתי ספר
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כללי
 עזרה מילולית שתינתן לרוכב ,בין אם מבוקשת על ידי המתחרה ובין אם לא ,תיחשב עזרה אסורה ותגרור
את פסילת הצמד.
 כמות הסירובים המותרת הינה  3סירובים ,לאחריהם יפסל הצמד.
 עם הגעת הסוס לחווה המארחת ,על בעל הסוס להציג תעודת בריאות לסוס חתומה על ידי ווטרינר המעידה
על כך שהחווה שממנה מגיע הסוס אינה נגועה במחלות מדבקות ,העלולות לסכן סוסים מתחרים אחרים.
 רוכב ,מאמן ,עוזר או אחד מהנוכחים בתחרות אשר יתנהג בצורה לא ראויה במהלך התחרות כלפי בעל
תפקיד ,יורחק משטח התחרות והועדה תשקול להעביר את התלונה לבית הדין.
 חל איסור על הכנסת כלבים שאינם קשורים לשטח התחרות .כלבים אלו מסכנים את הרוכבים.
 במגרש החימום יהיו רשאים להדריך רוכבים רק מדריכים אשר העבירו תעודות מדריך למשרד ההתאחדות
והם חברים בתוקף עם ביטוח תאונות אישיות.
 מרימי מכשולים ועוזרים אחרים יורשו להיות במגרש רק עם ביגוד מתאים (מכנסיים ארוכים ,נעליים גבוהות
או מגפיים) ובאישור מארגן התחרות.
 יש להצמיד לסוס את מספרו על השמיכה מצד שמאל ,על החזייה או על הראשייה ,סוס ללא מספר לא
יורשה להתחרות.
 סוסים בועטים יש לסמן בעזרת סרט אדום בולט קשור לזנבם – רוכב אשר לא יקיים הנחיות אלו ייפסל.
 כל סוס ,אשר לדעת השופט (בהתייעצות עם וטרינר התחרות) ,צולע ו/או חולה ו/או פצוע ו/או אינו יכול
להתחרות – יורחק מהתחרות .ההחלטה הסופית היא של השופט הראשי ואינה ניתנת לערעור.
 אסורה השתתפות של סוס או רוכב אשר בגופם יימצאו סמים או תרופות אסורים בהתאם לחוקי ה.FEI -
תיתכנה בדיקות בנושא זה בימי התחרויות או בכל מועד אחר.
 חבר התאחדות לא יתעלל או יתייחס שלא כהלכה לסוס .התעללות ,לפי סעיף  143בחוקים הכלליים של
ה ,FEI-היא:
 הכאה אכזרית של הסוס עם שוט או כל חפץ אחר
 שימוש אכזרי בדורבנות
 משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס
 שימוש במתג פגוע או חלוד
 סיבוב הסוס על המקום פעמים רבות על ידי משיכת מושכה בודדת
 גרימת רגישות מיוחדת לחלק כלשהו של הסוס בכל אמצעי
 השארת הסוס בלי מספיק מים ו/או מזון ו/או תרגול
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נוהל הרשמה לתחרויות קפיצות ראווה עונה 2018-2019





פרסום הזמנה לתחרות תעשה לפחות שבועיים לפני תאריך התחרות לאחר שאושרה ע"י ועדת קפיצות
ושופט ראשי בתחרות.
סיום הרשמה  10ימים לפני התחרות .לאחר סגירת ההרשמה תפורסם רשימת הנרשמים לתחרות
באינטרנט.
מאחרים להרשם ייקנסו בסך .30₪
ביטול מקצה ממועד סיום ההרשמה יגרור קנס בסך  30₪לכניסה.
o
o






תקף גם עם אישור וטרינר/רופא שיוצג עד יום א' שלאחר התחרות לכל המאוחר.
תקף גם אם מתחרה נאלץ לבטל את השתתפותו עקב אי הגשת אישורים או אי תשלום מיסים.

ביטול ביום התחרות – תשלום מלא.
רוכב אשר התחרה ולא שילם במהלך התחרות את השתתפותו יחויב ,בנוסף על התשלום ,בקנס בסך .30₪
לאחר יום א' 6 ,ימים לפני התחרות ,אין אפשרות להוסיף סוס שלא רשום לתחרות ,ושמו הועבר
מראש ללשכה הווטרינרית.
יש לאשר הגעה ותשלום במזכירות התחרות  30דקות לפני המקצה.
 על בעלי הסוס המתחרה להמציא אישור ביטוח צד ג' בתוקף ולדאוג להעברת עותקים
מעודכנים של החיסונים הבאים למשרד ההתאחדות:
 חיסון שפעת
 חיסון כלבת
 חיסון הרפס
 רשאים להתחרות חברי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בלבד אשר שילמו את מלוא
מסיהם ,עברו בדיקות רפואיות וסוסיהם רשומים בהתאחדות כנדרש.
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חוקי ליגת בתי ספר בקפיצות ראווה  -עונה 2018-2019
כללי:
.1

תחרות ליגת בתי הספר הינה תחרות בה מתקיימות  2תחרויות במקביל.
האחת  -אישית ,בה צובר הרוכב ניקוד לשם תואר רוכב השנה.
השנייה  -קבוצתית ,בה נצבר ניקוד כולל לנבחרת אשר מתמודדת על אליפות בתי הספר.

.2

על פי התכנית ,תחרות תתקיים אחת לחודש (יש לקחת בחשבון כי ייתכן והתדירות תשתנה בשל שינויים
במהלך העונה) .הליגה תכלול  5דירוגים ותחרות גמר.

 .3התחרויות תתבצענה במסגרת דירוג אישי של הרוכב (ולא של צמד).
 .4רוכב חדש יוכל להתחיל לרכוב בכל גובה על פי קביעת המאמן.
 .5רוכב יכול לעבור לרכוב ברמה גבוהה יותר בכל שלב של העונה ,אך לא יוכל לחזור לרמה הנמוכה יותר
בדרוג.
 .6מספר נקודות דירוג אישי מקסימלי למעבר רמה:
 60 .6.1ו 70-ס"מ  10 -נקודות
 80 .6.2ס"מ  15 -נקודות
 90 .6.3ס"מ  30 -נקודות
.7

רישום דרוג הרוכבים יתנהל בהתאחדות .רוכב אשר עלה לרכב בגובה 1.00מ' ומעלה בליגה הארצית נכנס
למערכת הדרוג הרגילה.

 .8המסלולים יהיו בעלי מקסימום של  12ניסיונות.
.9

מספר כניסות לסוס בליגת בתי ספר לא יעלה בשום אופן על  5כניסות במהלך כל התחרות ,כולל מקצה
מאמנים .מקצה  AM5נחשב כשתי כניסות.

 .10רוכב אשר מעוניין לעבור רמה ,לא יוכל לעשות זאת במהלך אותו יום תחרות בה התחרה ברמה הנמוכה
יותר.
 .11הסוסים יוכלו להשתתף במקצי חימום והכרת המסלול (מקצה מאמנים  -עליו יבוא פירוט בהמשך).
 .12בית ספר אשר יחליף סוסים במהלך התחרות ללא מתן הודעה מוקדמת למזכירות התחרות וקבלת אישור
כי לא חרגו ממספר הכניסות המקסימאלי המותר לסוס ,ויתברר בדיעבד כי חרגו ממספר הכניסות
המקסימאלי המותר לסוס ייקנס בביטול תוצאות הנבחרת כולה באותה תחרות וזאת בנוסף לאמצעים
אחרים העומדים לרשות ההתאחדות.
 .13מקצי הליגה (תתקיים רוטציה בין מספר סוגי מקצים עבור הגבהים השונים):
 60 .13.1ס"מ
 70 .13.2ס"מ
 80 .13.3ס"מ
.13.4

 90ס"מ

 .14מקצה מטר לייט  -מקצה שמטרתו לאפשר הכנה למעבר לליגה הבכירה ,פתוח רק לרוכבי  90ס"מ ,לא
ישנה את דירוגם אך יחשב במספר הכניסות לסוס ביום תחרות.
 .15אין כניסות מחוץ לתחרות בליגת בתי ספר ,לרוכבים שאינם מתחרי ליגת בתי ספר.
 .16התנהגות מאמנים במגרש החימום חייבת להיות הולמת את רוח הספורט והחוקים ,זאת ללא אלכוהול וללא
עישון .לא תהיה גישה סלחנית בנושא זה.
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 .17חל איסור מוחלט על מדריך  /מאמן  /נציג בית ספר  /חווה לפנות לשופטים במהלך התחרות .במידה וישנן
השגות לגביי תוצאות ושיפוט במהלך מקצה ,יש להעביר ערעור אירוע על פי נוהל ערעורים המופיע בספר
החוקים של ענף קפיצות ראווה.
 .18רוכב  /מדריך  /מאמן  /נציג בי"ס  /חווה  /הורה ,אשר יפנה באופן פוגע ,מאיים ,בוטה או בכל דרך בלתי
הולמת אחרת יוזמן לבית הדין.
 .19על פי החלטת הודעה  -מסלולי קטגוריה  ,Bיפורסמו לאחר הפצת ההזמנה לתחרות באתר האינטרנט של
ההתאחדות.
משתתפים:
.1

כל רוכב מתחיל בכל גיל רשאי להשתתף בתחרויות אלו ,למעט ,רוכבים שהשתתפו בעבר בתחרויות בגובה
 100ס"מ ומעלה של ההתאחדות בליגה הארצית.

.2

כל סוס ,השייך לבי"ס או בבעלות פרטית רשאי להשתתף בתחרויות.

.3

ניתן לעלות רמה בכל שלב של העונה.

.4

שיטת הדירוג:
.4.1

דירוג נבחרות  -על פי נקודות הדירוג האישי של חברי הנבחרת והם הרוכבים עם המיקום הגבוה
ביותר מכל רמה.

.4.2

דירוג אישי  15 -מקומות לדירוג  5 /נקודות לסיבוב נקי.

.4.3

ארבעת התוצאות תחשבנה כתוצאת הנבחרת.

 .5בכל רמה יקבע רוכב השנה בסיום העונה .רוכב זה יהיה הרוכב אשר צבר את מירב הנקודות במסגרת
הניקוד האישי בסיכום כל הדירוגים ,לצורך כך יחושבו  4התחרויות הגבוהות ביותר (לא כולל תחרות הגמר).
רוכב שעלה בדירוגו במהלך העונה יחל את צבירת נקודות הדירוג לרוכב השנה מחדש ברמתו החדשה.
" .5.1כרטיס כניסה" אוטומטי ליום ה 1 -של האליפות יינתן לרוכב שזכה בתואר רוכב השנה בגובה 90
ס"מ .רוכב זה ייכנס ליום ה 1 -של האליפות גם אם לא נכלל בין  20הרוכבים המובילים בדרוג הסדרה
ובתנאי שסיים לפחות מקצה דירוג לאליפות אחד (ללא פסילה או פרישה) בגובה 1.00מ'.
הנבחרות:
.1

במסגרת התחרויות תתקיים תחרות קבוצתית  -אליפות בתי הספר לרכיבה .כל בית ספר רשאי להרכיב
נבחרת אחת בלבד ,הרכב חברי הנבחרת:
 .1.1מקצה  60ס"מ
 .1.2מקצה  70ס"מ
 .1.3מקצה  80ס"מ
 .1.4מקצה  90ס"מ

.2
.3
.4
.5
.6
.7

לכל בי"ס מותר להרכיב נבחרת אחת בלבד.
לצורך חישוב נבחרת בתחרות ,יש לוודא כי לבית הספר ישנו רוכב אחד לפחות ב 3-מתוך  4הרמות .רוכבים
מפחות מ 3 -רמות שונות ,לא יחשבו כנבחרת.
 5נקודות ייתנתו לכל נבחרת שתעמיד הרכב מלא (נציג לכל רמה).
סכום הנקודות של כל רוכבי הנבחרת בכל הגבהים יקבע את הנבחרת המנצחת באותה תחרות ,והתוצאות
האישיות תהיינה חלק מתוצאות שאר הרוכבים לצורך דירוג רגיל.
כחברי נבחרת יבחרו אותם רוכבים בעלי המיקום הגבוה ביותר בתום המקצה מכל מועדון בכל רמה.
שני בתי ספר שאינם מסוגלים להעמיד נבחרת בנפרד יכולים להתחבר לצורך התחרות ,ותוצאותיהם ירשמו
כמועדון אחד משותף ,ולא לטובת אחד המועדונים בנפרד.
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.8

בכל תחרות יוענק גביע לנבחרת המנצחת באותו היום.

.9

לצורך סיכום הניקוד לגמר ,על כל נבחרת לצבור ניקוד של לפחות  4מתוך  5תחרויות במהלך העונה (לא
כולל תחרות הגמר).

 .10לסיכום הניקוד לגמר ,יחושבו  4התוצאות הטובות ביותר של נבחרת מבין כל התחרויות בהן השתתפה
בעונה אליהם יצטרף ניקוד הנבחרת מהגמר.
 .11ניקוד יום הגמר ,הינו ניקוד כפול  -רק לרוכבים עם  3תחרויות מוקדמות (לא חובה במסגרת ליגת ביה"ס),
במסגרת ההתאחדות (לא כולל מקצים פנימיים).
מקצה מאמנים:
.1

יתקיים בכל תחרות לפני תחילת התחרות על ידי מדריכים ומאמנים בעלי תעודת מדריך/מאמן שהופקדה
כנדרש המשרדי ההתאחדות ,בעלי חברות בהתאחדות בתוקף ומבוטחים ורוכבים מעל גיל  16המדורגים
 1.10מ' ומעלה ומתחרים באותה עונה על סוסים המתחרים בליגת בית ספר באותו היום בלבד! בתחרות
הגמר יתקיים מקצה מאמנים.

.2

ניתן "לאמן" סוסים צעירים וירוקים במקצה זה.

.3

על הרוכב להיות בביגוד תחרות מלא:
.1.1

מכנסי רכיבה בצבע שחור ,כחול ,בז' או לבן.

.1.2

חולצת תחרות או פולו עם צווארון לבן.

.1.3

קסדת רכיבה תקנית.

.1.4

מגפי רכיבה או נעלי רכיבה וצ'אפס רוכב שלא יגיע למקצה בהופעת רכיבה מלאה על פי הכללים
יורחק מהמגרש ולא יורשה לערוך את המקצה גם על סוסים נוספים ולא יורשה להשתתף במקצה
זה בתחרות הבאה.

.4

המקצה יתקיים רק בזמן המצאות שופט בעמדת השיפוט שיפקח על הנעשה במגרש.

.5

מדריך  /מאמן הינו מדריך של ילד מתחרה בליגת בתי הספר במהלך העונה שנכנס על סוס בי"ס או סוס
פרטי שהינו מתחרה בתחרות הרלוונטית (בית ספר) בלבד.

.6

רוכבים במקצה זה רשאים לקפוץ את המכשולים על פי סדר המכשולים במסלול כולל חציית קו התחלה
וסיום .במקרה של שלושה סירובים על המאמן לעזוב את הזירה.

.7

עלות המקצה  100 -ש"ח ומותנה בהרשמה מראש.

.8

המסלול במקצה זה יכיל מכשולים במספר גבהים מדורגים ( 70-90ס"מ).

הגמר:
.1

התחרות האחרונה תהא תחרות הגמר .תחרות הגמר תזכה בניקוד כפול מכל תחרות רגילה (רק לרוכבים
אשר השתתפו לפחות בשלוש תחרויות במסגרת ההתאחדות) על מנת להשאיר מתח לסיום הליגה עפ"י
סעיף  9בנבחרות.

.2

בתי הספר הזוכים יזכו בגביע קבוצתי (מקומות .)1-3

.3

לרוכב השנה בכל רמה יוענק גביע (מקום .)1

.4

במהלך הגמר ,לא יתאפשרו כניסות מחוץ לתחרות .

.5

לא ניתן להחליף סוסים לאחר ההרשמה של הצמדים במזכירות התחרות.

.6

החלפת סוס ברגע האחרון תעשה באישור נציג ועדה שימונה מראש לתת מענה ,וזאת לאחר שהוצגה סיבה
אובייקטיבית להחלפת הסוס ,כגון פציעה.
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הרחבה בנוגע למקצי קטגוריה :B
.1

המקצה בוחן את יכולת הצמד ,את שיווי המשקל של הסוס ,קצב המסלול ושליטת הרוכב בסוס .מטרת
מקצים אלו הינה להקנות לצמדים שליטה בסיסית על מנת לשפר את ביצועיהם .כמו גם ,להעלות בפני
המאמנים והמדריכים את החשיבות של אימון בסיסי ודגשי הרכיבה הנכונה.

.2

המקצה יערך במסגרת סיבוב אחד בעל  10נסיונות קפיצה ,יתכן סיבוב נוסף לקביעת מנצח המקצה.
במסלול זה יכולים להיות משולבים קטעים של טרוט במסלולים ,קו ישר שבו ידרש מהרוכבים לרכב 4
צעדים של קנטר בדיוק על מנת להדגיש את השליטה ,הבטיחות ברכיבה והטכניקה הנכונה כבסיס להמשך
התקדמותם כרוכבים בענף.

.3

מטרת הגדרת הצעדים בקו בין מכשולים הינה הדגמת יכולת הרוכב לשלוט בקצב ואורך הצעד של הסוס.
זהו כלי בסיסי ביכולתו של הרוכב לשלוט במרחק הזינוק של הסוס בקפיצה.

.4

נקודות חובה במסלול זה:
 .4.1יסומן קו במפת המסלול שממנו על הצמד לרכב בטרוט עד האלמנט הבא במסלול.
 .4.2על הסוס לעבור מעל מספר קורות בטרוט ,כשלון של הסוס במעבר הקורות או שמירה על המקצב לא
יגררו מתן נקודות חובה לצמד .אין מתן של נקודות חובה בקורות טרוט על מנת למנוע שיפוט
"אקוויטיישן" בחלק זה של המקצה.
 .4.3מכשולי איקס  -נחשבים ככל מכשול במסלול ,הפלתם תגרור  4נקודות לחובתו של הצמד.
 .4.4שאר המכשולים במסלול ישפטו ע"פ טבלא  Aאו זמן אופטימלי ולפי ספר החוקים הישראלי.

ועדת קפיצות מאחלת לכולם בהצלחה!

