ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
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מכון וינגייט נתניה 42902
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אליפות ישראל לשנת 2017
חוות "דאבל קיי" ,מושב שרונה ,שישי-שבת 28-29.4.17

את האליפות ישפטו השנה השופטות המכובדות:
הגב'  ,Johanna Van Twistמהולנד
הגב'  ,Gabriela Valerianovaמצ'כיה
בעלי תפקידים בתחרות
מארגנת התחרות :אילאיל קנטי 054-6788441
מזכירת התחרות :אילאיל קנטי dkhorses@gmail.com
רופא :ד"ר סלטי
וטרינר :ד"ר רועי גרבר
נציג וועדה :זיו דור

לוח זמנים משוער:
יום שישי ,ה28.4-

יום שבת ,ה29.4-
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מופע

17:30

טקס חלוקת פרסים
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בתחרות יחולקו פרסים כספיים בשווי כולל של מעל !!!₪ 14,000
נהלים כלליים:
•

מחיר השתתפות באליפות הינו  ₪ 900לשני ימי התחרות עבור צמד אחד,
מחיר לרמה קדם א' . ₪ 250-

•

יש להסדיר התשלום למארגן ביום הראשון של התחרות )יום שישי ,ה.(28.4.17-
לא יינתן החזר כספי במידה ומסיבה כלשהי לא ישתתף הצמד ביומה השני של האליפות.

•

רוכבים שלא נכנסו לאליפות יוכלו לרכב עבור פרס יומי ביום התחרות הראשון באישור הוועדה ועל
בסיס מקום פנוי.

•

חובה להביא תעודת בריאות מווטרינר החווה לתחרות.

•

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקה אקראית לשימוש בחומרים אסורים.

•

התחרות תתנהל לפי החוקים הלאומיים שבספר הדרסז' ולפי חוקי הדירוג של העונה הנוכחית.

•

את המבחן יש לרכב מהזיכרון ,ללא הקראה.

•

ברמות גימל ומעלה אסור לרכב עם שוט וניתן להשתמש בדרבנות.

•

חימום הסוס ברכיבה במשך כל יום התחרות מותר לרוכב המשתתף בלבד! במידה ולרוכב יש יותר
מסוס אחד ,מותר לאדם אחר לסייע בלונג'.

•

חובה לרכב עם מספר סוס בכל הרמות!

•

לבוש :חובה לרכב עם מכנסי רכיבה בהירים ,חולצה לבנה ,ז'קט ,עניבה ,כפפות לבנות ,קסדה תקנית
)מרמה דלת ומעלה ניתן גם לרכב עם כובע צילינדר( ומגפיים )רוכבים ברמות הלאומיות רשאים לרכב
עם צ'אפס שחור מעור )דמוי מגף( ונעלי רכיבה תואמות )מעור בצבע שחור( .יש לרכב עם שיער אסוף
מעל קו הכתפיים .שיער ארוך חייב ברשת שיער.

•

תאים יושכרו במחיר של  ₪ 100ליום ₪ 200 ,ליומיים ,ועוד  ₪ 50על כל יום נוסף.

•

רוכבי המקצים המוזיקליים מחוייבים לשלוח את המוזיקה למזכירת התחרות במייל עד יום ג ,ה-
 ,26.4.17על מנת לבדוק את תקינות הקובץ מראש.

•

ניתן לבוא לרכיבת אימון במגרש התחרות )בתנאי תחרות( בחווה המארחת עד הערב שלפני
התחרות ,בתיאום מראש וללא עלות.

פרטים עבור הקריין )טופס לקריין מצורף לטופס הרשמה( ותמונת פספורט )עבור התכנייה( יש
לשלוח עם ההרשמה לתחרות עד ליום א' ,ה 23.4.17-למיילdkhorses@gmail.com :
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טקס חלוקת פרסים
טקס חלוקת הפסים יתבצע על גבי סוסים עבור מקומות  1-3בלבד .על הסוסים להיות מסודרים עם ציוד מלא,
צמות ועם ארבע תחבושות לבנות על רגלי הסוס ,הרוכבים בתלבושת רכיבה מלאה.
השתתפות בטקס הינה חובה ללא יוצא מן הכלל עבור כל המתחרים ללא יוצא מהכלל.
אי השתתפות צמד ללא אישור הוועדה תגרור אי מתן פרס ,מחיקת התוצאה בתחרות והטלת קנס.
זוכים החולקים סוס אחד חייבים לדאוג לעצמם מראש לסוס חלופי לטקס.

רוכבים שיוזמנו לסיבוב הניצחון ומעדיפים מטעמי בטיחות לא להשתתף בו ,מתבקשים
להודיע על כך לפני הטקס ,כדי שניתן יהיה לאפשר להם לרדת מהסוסים ולהוביל אותם
בביטחה החוצה .כמו כן ,במידה וידוע על סוס שאינו עומד בשקט בזמן הטקס ,ניתן ואף
רצוי לדאוג לעוזר מהקרקע שיאחוז בו וירגיעו.
ניתן לפנות למארגן בבקשה להשאלת סוס ,אך זה יינתן רק בתיאום מראש ,ועל הרוכב לדאוג לתחבושות
לבנות ולהכנתו של הסוס במידה ההולמת את טקס הסיום.

נוהל טקס מלא יפורסם בהמשך.
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נוהל שבירת שוויון באליפות
שוויון בפרסים יומיים:
שובר שוויון ברמות קדם אלף ,אלף ובית
במידה ויגיעו רוכבים לתוצאה זהה ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות הכלליות ) (Collective Marksבמבחן.
במידה וגם הניקוד הכללי הוא זהה ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות תחת סעיף ישיבת הרוכב (Rider’s Position
.(and seat
במידה וגם הניקוד בסעיף זה זהה ,יקבלו הרוכבים את אותו המקום .במקרה כזה מדלגים על המקום שבא אחרי,
לדוגמה :במידה ושני רוכבים הגיעו במשותף למקום הראשון ,הפרס הבא שינתן הוא המקום השלישי )מדלגים על
מקום שני(.
שובר שוויון ברמות גימל ומעלה
במידה ויירכבו הרוכבים מבחן רכיל ,יחול נוהל שובר שוויון כמו ברמות אלף ובית )כמוזכר למעלה(.
במידה ויירכבו הרוכבים מבחנים מוזיקליים – יכריעו הציונים האומנותיים .במצב של שובר שוויון מוחלט ,שני
המקומות יזכו באותו המקום )כנ"ל(.
שוויון בתוצאות הסופיות באליפות:
שובר שוויון ברמות קדם אלף ,אלף ,בית וגימל במקומות  4והלאה
במידה ויגיעו רוכבים לתוצאה זהה בשקלול שני הימין ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות הכלליות בשקלול שני ימי
התחרות .במידה וגם סך הנקודות הכלליות זהה ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות תחת סעיף ישיבת הרוכב
משקלול שני הימים .במידה וגם כאם יש מצב של שוויון מוחלט ,מקבלים את אותו המקום )כנ"ל(.
שובר שוויון ברמות קדם אלף ,אלף ובית מקומות 1-3
במידה ויגיעו רוכבים לתוצאה זהה בשקלול שני הימים ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות הכלליות במבחן בשקלול
שני ימי התחרות .במידה וגפ סך הנקודות הכלליות זהה ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות תחת סעיף ישיבת
הרוכב משקלול שני הימים.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,קובעת התוצאה הכללית של היום השני.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,קובעת התוצאה בנקודות הכלליות של היום השני.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,קובעת התוצאה בסעיף ישיבת הרוכב של היום השני.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,קובעת התוצאה הכללית של שופט  Cמהיום השני.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,קובעת התוצאה בנקודות הכלליות של שופט  Cמהיום השני.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,קובעת התוצאה בסעיף ישיבת הרוכב של שופט  Cמהיום השני.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,מקבלים את אותו המקום )כנ"ל(.
שובר שוויון ברמות גימל ומעלה
במידה ויגיעו רוכבים לתוצאה זהה בשקלול שני הימים ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות במבחן המוזיקלי.
במידה והציון של המחבן המוזיקלי זהה ,ינצח הרוכב בעל מירב הנקודות בחלק האומנותי של המבחן המוזיקלי.
במידה וגם כאן יש מצב של שוויון מוחלט ,מקבלים את אותו המקום )כנ"ל(.

תודה ובהצלחה לכולם!!
הוועדה המקצועית של ענף הרכיבה האמנותית
וחוות "דאבל קיי"

