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הזמנה לתחרות דירוג נבחרות מס' 4
החווה הירוקה בחוות דאבל-קיי /שבת13.01.2018 ,
נייד:
דוא"ל:

מארגן התחרות:
מזכירת תחרות:
בונה מסלול:
שופטים:

אילאיל קנטי
אילאיל קנטי
גלעד בן-מנשה
נטליה פרצב
שופט ראשי
נעמה אגמון-ליכט ,קרן שמר
שופט משני
אמבולנס יסמין
דר' סאלטי
דר' רועי גרבר
גלעד בן-מנשה ,נטע רון ,אורי זמר ,נועם זרד ,נעמה אגמון-ליכט
ימונה ע"י המארגן

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

שעת תחילת התחרות:

054-6788441
dkhorses@gmail.com

 08:30רוכב ראשון במגרש (בשעה  8:00הליכת מסלול מקצה ראשון)

מס'
מקצה

גובה
המכשולים

שם המקצה

סוג מקצה

פסקה
בספר
החוקים

עמוד
בספר
החוקים

פתוח ל:

1

120

דירוג רגיל

שני
חלקים**

274.5.6
FEI

36

צמדים מדורגי 1.20מ'

130

דירוג רגיל

שני
חלקים**

274.5.6
FEI

36

2
135

דירוג רגיל

צמדים מדורגי
1.30מ'
צמדים מדורגי
1.35מ' ומעלה

המקצה
יערך
במתכונת
Handicap

3

125

דירוג נבחרות
דירוג רגיל

שני
סיבובים*

48.5.6

33

צמדים מדורגי  1.20מ' ומעלה

4

100

דירוג רגיל

שני
חלקים**

274.5.6
FEI

36

צמדים מדורגי  1.00מ'

5

110

דירוג רגיל

שני
חלקים**

274.5.6
FEI

36

צמדים מדורגי  1.10מ'

6

105

דירוג נבחרות
דירוג רגיל

שני
סיבובים*

48.5.6

33

צמדים מדורגי  1.00מ' ו1.10 -
מ'

המקצים הבאים עלולים להתקיים לאחר רדת החשיכה

צמדים מדורגי  90ס"מ ו80 -
FEI
שני
35
דירוג רגיל
85
7
274.5.3
חלקים***
ס"מ
צמדים מדורגי  70ס"מ ו60 -
41
58
סיבוב נקי
דירוג רגיל
65
8
ס"מ
* הסיבוב השני מקוצר וייערך על פי סדר הכניסה של הסיבוב הראשון .מתחרה (יחיד ,שלא חלק מנבחרת) שנפסל או
פורש במשך הסיבוב הראשון ,אינו רשאי לעלות לסיבוב השני .לגבי חברי נבחרת ,ראו התייחסות בחוקי הנבחרות.
** 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.
*** כאשר רוכבים עם נקודות חובה מגיעים לקו סיום של החלק הראשון ,השופט מצלצל אך הרוכב רשאי להמשיך לחלק השני לשם
אימון.

•
•

( 200₪כולל קופון – )40₪
מחיר מקצה:
השכרת תאים (חיוב לפי הרשמה ולא לפי שימוש בפועל):
• יום אחד100₪ :
תא ציוד 50₪ :ליום
•

•

מועד אחרון להרשמה – יום רביעי03.01.2018 ,
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מצורפים בהמשך
•

• נוהל הרשמה
חוקי סדרת הנבחרות
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כללי
•

עזרה מילולית שתינתן לרוכב ,בין אם מבוקשת על ידי המתחרה ובין אם לא ,תיחשב עזרה אסורה ועלולה
לגרור את פסילת הצמד.

•

מספר הסירובים המותר הינו  2סירובים ,בסירוב השלישי 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.

•

חובה על מרימי מכשולים ועוזרים אחרים לנעול נעליים סגורות והם יורשו להיות במגרש רק באישור 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 כשיר
להתחרות – לא יורשה להתחרות מכל המקצים הבאים ביום התחרות .ההחלטה הסופית היא של השופט
הראשי לאחר התייעצות עם וטרינר התחרות 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 .מקרה של התעללות או התייחסות שלא כהלכה
בזירת התחרות או שידווח לשופט הראשי יטופל על-פי חוקי ההתאחדות וה ,FEI -עד וכולל הגשת תלונה
לבית הדין של ההתאחדות והרחקה מתחרויות עתידיות .התעללות ,לפי סעיף  143בחוקים הכלליים של ה-
 ,FEIהיא:
 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 2017-2018











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  30ש"ח.
לאחר יום א' 6 ,ימים לפני התחרות ,אין אפשרות להוסיף סוס שלא רשום לתחרות ,ושמו הועבר מראש
ללשכה הווטרינרית.
ביטול מקצה מיום א' (של שבוע התחרות) תגרור אחריה קנס של  ₪ 50לכניסה.
ביטול ביום התחרות – תשלום מלא.
ביטול עם אישור וטרינר ללא חיוב .במידה והסוס נפצע ביום התחרות אפשר להביא את האישור עד יום א'
שלאחר התחרות.
יש לאשר הגעה ותשלום במזכירות התחרות  30דקות לפני המקצה.
רוכב אשר לא ישלם במזכירות התחרות עבור המקצים בהם השתתף עד תום יום התחרות לא יורשה
להירשם ולהתחרות בשום תחרות במהלך העונה כל עוד לא הסדיר את חובו מול המארגן.
רוכב אשר התחרה ולא שילם במהלך התחרות את השתתפותו יחויב ,בנוסף על התשלום ,בקנס בסך 30
ש"ח.
 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.

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 42902
טל'8850938-09 :
פקס8850939-09:
עמותה רשומה58-006-566-2 :

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax :(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

Web: www.ief.org.il

חוקי סדרת נבחרות בקפיצות לעונת 2017-2018
מטרת הסדרה הינה להכריז על הנבחרת המנצחת באחת משתי הקטגוריות .הסדרה תתקיים בשני גבהים
שונים:
– הנבחרת תורכב מרוכבים המדורגים  1.00מ' ורוכבים
▪ מקצה נבחרות בגובה  1.05מ' בחסות
המדורגים  1.10מ'.
▪ מקצה נבחרות בגובה  1.25מ' על שם רמי שלגי – הנבחרת תורכב מרוכבים המדורגים  1.20מ'
ורוכבים המדורגים  1.30מ'.

מבנה הסדרה:
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

כל צמד ישתתף במהלך הסדרה במקצה המתאים לפי גובה דירוג הרוכב בלבד ולא דירוג הצמד.
סגל הנבחרת יורכב ממינימום של שלושה רוכבים ולכל היותר חמישה רוכבים .ניתן לייצר סגל נבחרת
המורכב מרוכבים ממועדוני רכיבה שונים .את שמות סגל הנבחרת ( 3-5רוכבים וסוסים) יש להצהיר
לרכזת הענף במייל לפני התחרות הראשונה בה מתחרה הנבחרת .לאחר מכן אין אפשרות לצרף
רוכבים או סוסים נוספים למעט הסייג המפורט מטה בנוגע להחלפת סוסים.
בכל תחרות נבחרות על סגל בן חמישה רוכבים להצהיר על  3-4רוכבים מתוך חברי הסגל שישמשו
כנבחרת לדירוג זה .הרוכבים הנוספים בסגל יכולים לרכב באותה תחרות לפרס היומי.
הסדרה תורכב מחמש תחרויות דירוג ותחרות גמר בת יומיים ותיערך בין החודשים דצמבר -2017
פברואר  2018במסגרת תחרויות דירוג רגיל .מקצי הנבחרות יהיו מקצים נפרדים נוספים על מקצי
הדירוג הרגיל שיערכו באותו יום.
התחרויות יערכו במתכונת של מקצה בעל שני סיבובים על פי סעיף  48.5.6בספר החוקים הישראלי
(מעודכן לשנת .)2016
סדר הכניסה של הנבחרות בסיבוב הראשון יקבע בהגרלה ביום התחרות ,סדר הכניסה של הרוכבים
יקבע על ידי הנבחרת ויוכרז עד יום רביעי שלפני התחרות בכתב למזכירת התחרות .סדר הכניסה של
הרוכבים בסיבוב השני יהיה זהה לסדר הכניסה בסיבוב הראשון .רוכבים אשר מתחרים רק על הפרס
היומי ולא משתייכים לנבחרת יכנסו לאחר הנבחרות.
רוכב שנפסל בסיבוב הראשון יהיה רשאי להמשיך לסיבוב השני ,תוצאתו בסיבוב הראשון תהיה
התוצאה הגרועה ביותר של רוכב בסיבוב הראשון בתוספת  20נקודות חובה (לדוגמא :אם תוצאת
הרוכב הגרועה ביותר בסיבוב הראשון הייתה  16נקודות חובה ,אזי תוצאת רוכב פסול בסיבוב הראשון
תהיה  36נקודות חובה ועימם ימשיך לסיבוב השני .רוכב שפרש בסיבוב הראשון לא יוכל להמשיך
לסיבוב השני.
נבחרת שתישאר לאחר הסיבוב הראשון עם פחות משלושה רוכבים (במקרה למשל של פרישת אחד
הרוכבים בנבחרת שלושה רוכבים) ,לא תוכל להמשיך להתחרות כנבחרת ותוצאותיה לא יחשבו.
הרוכבים יוכלו להמשיך לרכב את הסיבוב השני לפרס היומי בלבד.

חישוב תוצאות בתחרויות דירוג:
▪
▪

תוצאות יחידים – במקצה יחולק פרס יומי לרוכבים בחישוב התוצאות הנהוג במקצה מסוג זה על פי
סיכום נקודות החובה משני הסיבובים והזמן של הסיבוב השני.
תוצאות נבחרות –
▪ לצורך חישוב התוצאות ילקחו  3התוצאות הטובות ביותר של רוכבים הנבחרת מכל סיבוב .בכל
אחד מהסיבובים תושמט התוצאה הגרועה ביותר של אחד מחברי הנבחרת (בכל סיבוב יכולה
להיות מושמטת תוצאה של חבר נבחרת אחר).
▪ לצורך חישוב התוצאה הסופית של הנבחרת יסכמו נקודות החובה של שלוש התוצאות הטובות
ביותר של הנבחרת מהסיבוב הראשון ושלוש התוצאות הטובות ביותר של הנבחרת מהסיבוב
השני.
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▪

▪ במקרה של שיוויון נקודות בין שתי נבחרות יסכמו הזמנים של הסיבוב השני עבור הרוכבים
שתוצאותיהם נלקחו לצורך חישוב תוצאות הסיבוב השני של הנבחרת.
▪ הנבחרת המנצחת תהיה הנבחרת שבתום המקצה צברה את מספר נקודות החובה הנמוך
ביותר וסיכום זמני הסיבוב השני שלה של אותם רוכבים הינו הנמוך ביותר.
▪ בכל תחרות יחולק סט פרסים גם לנבחרת המנצחת.
דירוג נבחרות :על פי תוצאות תחרות הדירוג יחולקו נקודות דירוג לנבחרות על פי המפתח הבא :מקום
ראשון  22נקודות ,מקום שני  18נקודות ,מקום שלישי  16נקודות.....מקום עשירי  2נקודות .נבחרות
שימוקמו ממקום אחד עשרה והלאה יזוכו ב 0 -נקודות דירוג.

גמר נבחרות:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

תחרות הגמר תיערך על פני יומיים .יוזמנו לתחרות הגמר רק נבחרות אשר התחרו בלפחות שלוש
תחרויות דירוג במהלך הסדרה.
נבחרות אשר לא השלימו את המינימום הנדרש של תחרויות דירוג ,יוכלו לרכב בגמר לפרס היומי.
זוכי הסדרה הינם חברי הנבחרת אשר לזכותם יעמוד ,בתום הסדרה ,כולל תחרות הגמר ,הניקוד
המצטבר הגבוה ביותר .לחישוב התוצאה הכללית יחשבו שלושת התוצאות הטובות ביותר מבין
חמשת תחרויות הדירוג וכן תוצאת תחרות הגמר (שהיא תחרות חובה על-מנת להיות מועמד לזכייה
בסדרה).
במקרה של כח עליון שיגרור ביטול תחרויות דירוג שלא ימצא להן תאריך חלופי ,תוכל הועדה
להחליט על צבירת ניקוד שונה לקראת הגמר.
בנוסף יוכלו ביום הגמר להתחרות רוכבים בודדים על הפרס היומי גם אם לא משוייכים לנבחרת.
רוכבים אלו יכנסו בסדר הכניסה לאחר הנבחרות.
חישוב תוצאות תחרות הגמר:
▪ הגמר יערך כתחרות נבחרות על פני יומיים.
▪ תוצאות הנבחרות יחושבו מסכימת נקודות החובה מתוצאות שני ימי התחרות (בדומה לנעשה
בתחרויות הדירוג) וסכימת הזמנים של הסיבובים השניים של חברי הנבחרת שתוצאותיהם
נלקחו לצורך חישוב נקודות החובה בשני הימים.
▪ הנבחרת המנצחת תהיה הנבחרת בעלת סכום נקודות החובה הנמוך ביותר משני הימים וסיכום
הזמנים התואם הנמוך ביותר.
הגמר יחשב כתחרות בעלת ניקוד דירוג כפול .בתום תחרות הגמר ועל פי תוצאות הנבחרות יחולקו
נקודות דירוג לעשר הנבחרות הראשונות במיקום הסופי על פי המפתח הבא :מקום ראשון  44נקודות,
מקום שני  36נקודות ,מקום שלישי  32נקודות.....מקום עשירי  4נקודות.
בתום הגמר ולאחר חישוב תוצאות הדירוג תוכרז הנבחרת המנצחת בסדרה ,סגנית ראשונה וסגנית
שניה .הנבחרת המנצחת תהיה זו שצברה את מירב נקודות הדירוג במהלך הסדרה כולל תחרות הגמר.
לנבחרות המנצחות בכל רמה יוענקו הפרסים הבאים:
▪ מקצה נבחרות בגובה  1.25מ' על שם רמי שלגי – לנבחרת המנצחת יוענק הגביע הנודד על
שם רמי שלגי וכן פרס כספי בסך  6,000ש"ח.
– לנבחרת המנצחת יוענקו פרסים בשווי כולל
▪ מקצה נבחרות בגובה  1.05מ' בחסות
של  3,000ש"ח.

הערות כלליות:
▪

▪

ניתן להחליף סוסים רק על פי אישור ווטרינרי המעיד על אי-כשירותו הרפואית של הסוס .ההתאחדות
הלאומית לספורט הרכיבה שומרת לעצמה את הזכות למנות רופא ווטרינרי מטעמה כדי לבדוק מקרים
אלו .בכל מקרה ,החלפה תתבצע רק על פי קביעת ועדת הקפיצות ו/או מי שמונה מטעמה וזאת לאחר
שהוגשה בקשה בכתב נתמכת באישור רפואי.
על פי החלטת הועדה ,לא יתקבלו פניות בנושאי חריגים ,למעט החלפת סוסים .בנושא זה החלטת
הוועדה הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 42902
טל'8850938-09 :
פקס8850939-09:
עמותה רשומה58-006-566-2 :

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax :(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

Web: www.ief.org.il
▪

▪
▪
▪
▪
▪

רוכב אשר במהלך הסדרה נאלץ לעלות רמה בדירוגם האישי יעודכן כי עלה ברמה על פי חוקי הדירוג
האישי אך לא יחויב להתחרות על פי הדירוג החדש בסדרת הנבחרות (במסגרת הנבחרת בלבד)
ויורשה להמשיך להתחרות עד סוף הסדרה בגובה בו התחיל אותה כחלק מהנבחרת.
סוסים שדירוגם ירד במהלך הסדרה ,הצמד יחוייב לעבור למקצה המתאים בדירוג.
צמד אשר בחר לעלות רמה במהלך הסדרה ,לא יוכל להתחרות כחלק מהנבחרת ויאלץ לפרוש
מתחרות הנבחרות והתחרות רק על הפרס היומי במקצה התואם את דירוגו החדש.
רוכב רשאי להתחרות על יותר מסוס אחד במקצי הדירוג וביום הגמר במסגרת שתי נבחרות שונות ועל
פי דירוג הרוכב.
רוכבים יוכלו להתחרות עם סוסם במקצים נוספים לפרס היומי בהתאם לדירוג הצמד.
באחריות הרוכב להירשם ולהתחרות במקצים המתאימים לדירוג הצמד.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ולהתאים את החוקים במהלך הסדרה במידה ותמצא בכך
צורך ,אך זאת לא יאוחר מאשר עשרה ימים לפני היום הראשון של גמר הנבחרות.

ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת ומהנה!

