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ענף הדרסז' עונת 2018-19
הזמנה לתחרות דרסז' דירוג לאליפות מס' 10
חוות אייל | יום שישי ,ה22.3.19-
שופטת ,Anouk Hansen :הולנד
מארגן התחרות :רועי אייל ,נייד050-6688448 :
מזכירת תחרות :רעות הראל ,מיילreharel@gmail.com :
רופא :דר' יוסף זלמנוביץ' ,וטרינר :דר' מאיה יוגב
נציגת וועדה :גל כהן

ת ח ר ו ת

פורים!

רוכבים במגרש הקטן (רמות קדם א'–א' +
מבחנים קלים רמות ב'-ד') מוזמנים להשתתף
בתחרות תחפושות נושאת פרסים!

יום שישי ,ה | 22.3-התחרות תחל בשעה  08:00ויתקיימו בה המקצים הבאים:

מקצה

מבחן

מחיר

קדם א' אישי 2015 2

רמה קדם א' לדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 190כולל קופון

מבחן א'  1קל 2015

רמה א' קל לדרוג רגיל

 ₪ 190כולל קופון

מבחן א'  3קשה 2015

רמה א' לדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 190כולל קופון

מבחן ב'  1קל 2018

רמה ב' קל לדרוג רגיל

 ₪ 200כולל קופון

מבחן ב' מוזיקלי

רמה ב' לדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

מבחן ג'  1קל 2018

רמה ג' קל לדרוג רגיל

 ₪ 200כולל קופון

מבחן ג' מוזיקלי

רמה ג' לדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

מבחן ד'  1קל 2018

רמה ד' קל לדרוג רגיל

 ₪ 200כולל קופון

מבחן ד' מוזיקלי

רמה ד' לדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

מבחן ה'  1קל 2015

רמה ה' קל לדרוג רגיל

 ₪ 200כולל קופון

מבחן ה' מוזיקלי

רמה ה' לדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

PSG Freestyle

רמה  PSGלדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

Intermediate I Freestyle

רמה  INT Iלדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

Intermediate II Freesryle

רמה  INT IIלדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

Grand Prix Freestyle

רמה  GPלדרוג רגיל ודרוג לאליפות

 ₪ 220כולל קופון

פייד טיים ( 2רוכבים או יותר,
בהתאם למגבלות הזמן(

מקצה אימון –  10דקות רכיבה במגרש התחרות ללא
שיפוט
מקצה אימון –  10דקות רכיבה במגרש תחרות ללא
שיפוט

פייד טיים פרטי (במידה
ומתאפשר)

₪ 50
₪ 100

מבחנים מוזיקליים (פריסטייל) ניתן להזמין בעלות של  ₪ 350ברמות ג' ומעלה
מבחנים נוספים כולל קלים יתקיימו ע"פ דרישה ,יש לשלוח בקשה לאישור הוועדה
לרמות ב' ומעלה ניתן להזמין מבחנים קשים כדירוג רגיל – בשישי יירכבו מבחני  2למזמינים
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תחרות תחפושות נושאת פרסים!
התחרות מיועדת לכל הצמדים המתחרים במגרש הקטן – רמות קדם א' ,א' ,ב' קל ,ג' קל ו-ד' קל.
צמדים שישתתפו מחופשים במקצה לו הם רשומים יכנסו אוטומטית לתחרות תחפושות נושאת פרסים!
הוועדה מעודדת רוח היתולית ויצירתיות לכבוד חג הפורים אך מבקשת לשים דגש על בטיחות .חברי הוועדה או
מי מטעמם רשאים לעצור לפסול תחפושת שמהווה סכנה כלשהי לרוכבים או לסוסים.
את תחרות התחפושות ישפטו קבוצה מעורבת של הורים ,מדריכים ,מאמנים ואורחים שייבחרו על ידי ועדת
הדרסז' .מי שמעוניין לשפוט את תחרות התחפושות יירשם דרך רכז הענפים.
בתחרות התחפושות יוענקו פרסים מתנת :Horse Organics

למקום הראשון – מסיכת שיקום לשיער ,סרום הזנה ,משחת פרסות וספריי זבובים טבעי.
למקום השני – מסיכת שיקום לשיער ,סרום הזנה וספריי זבובים טבעי.
למקום השלישי – משחת פרסות וספריי זבובים טבעי.

אנו מעודדים השתתפות בתחפושות אך צביעת סוסים הינה אסורה בהחלט!
בסוף יום שישי תתקיים חלוקת פרסים במגרש התחרות.
תחרות התחפושות תתקיים במקביל למקצי הדירוג הרגילים ללא צורך בהרשמה מראש.
אנו מזמינים אתכם להשתתף בתחרות פורים ולעשות איתנו הרבה שמח 😊

הרשמה ואישורים:
ההרשמה במייל בלבד  reharel@gmail.com -עד יום רביעי ,ה 13.3.19 -בשעה  .10:00נא לרשום בבירור
את שם הרוכב ,את שם הסוס ואת מספרו ,מקצה ושם המאמן.
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תאים – להזמנת תאים ,נא לפנות למאיה יוגב בלבד  .052-7333060 -תאים לסוסים יושכרו במחיר של ₪ 150
לכל יום ו ₪ 100-ללילה .שימו לב  -מספר התאים מוגבל והזמנת תא לסוס רק עם הרשמה מלאה .תא שהוזמן
ואושר יחויב בכל מקרה!! בהזמנת התאים תינתן עדיפות למאמנים ורוכבים ,שופטים ואז השאר ,עם עדיפות
למגיעים ממרחק רב .ישנן עמדות קשירה בחווה ללא עלות אך נשמח אם תוזמנה מראש.
הוראות חניה – נא לעקוב אחר השילוט במקום ,חניית הקרונות ממוקמת מזרחית לחווה ,ליד מגרשי הטניס.
לסיוע בשינוע ציוד ניתן לפנות למאיה – .052-7333060

הוועדה מבקשת שלא להביא כלבים לשטח התחרות.
במידה ואין ברירה בעלי כלבים מחוייבים להחזיק אותם
קשורים ברצועה במשך כל התחרות!!

מועד אחרון להרשמת סוסים להתאחדות ולשליחת אישורי חיסונים לסוסים,
למשרד ההתאחדות הוא עד יום א'  17.3.19בשעה  11:00בבוקר.

אישורי בריאות של הרוכבים ואישורי ביטוח צד ג' של הסוסים
ניתן להעביר למשרד ההתאחדות
עד יום ד'  20.3.19בשעה  12:00לכל המאוחר.
באחריות הרוכבים לוודא מראש כי הטפסים התקבלו במשרד ההתאחדות ועודכנו בהתאם.

תשומת לב כל הרוכבים מופנית לאמנה בעניין טיפול ורווחת הסוס,
הכוללת הגבלות על סוסות בהריון וסוסות אחרי המלטה:
סוסות בהריון של ארבעה חדשים ומעלה או סוסות עם סייחים שעדיין לא נגמלו
יורשו להתחרות אך ורק עם אישור מיוחד של הווטרינר המטפל.
סוסות בהריון בחודש תשיעי ומעלה וכן סוסה לאחר המלטה עד חודש לאחר
המלטה לא יורשו להתחרות ללא קשר לאישור ווטרינרי.

לפרטים נוספים ,בקרו בחוקי הענף וסדרת האליפות
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הרשמה מאוחרת







וביטולים:

הרשמה מאוחרת ,לאחר מועד סגירת ההרשמה ,קרי יום רביעי והלאה ,אפשרית עד ליום א' ,ה4.11-
בשעה  11:00לסוסים בעלי חיסונים כנדרש בלבד בעלות  ₪ 50לכניסה.
ביטול השתתפות לאחר מועד סיום ההרשמה (יום שישי בשעה  )12:00ועד יום שני (לפני התחרות) – 20
.₪
ביטול מיום ג' ועד יום ד'  100 -ש"ח.
ביטול ביום חמישי עד ליום התחרות או אי-הופעה  -מחיר מקצה מלא.
ביטול עם אישור רופא או ווטרינר מיום ג' ועד יום ד' – ₪ 50
ביטול עם אישור רופא או ווטרינר ביום חמישי או ביום התחרות (את האישור יש להציג עד יום ב' שלאחר
התחרות) – ₪ 100

לתשומת לבכם:








נא שימו לב להחלטת הוועדה המקצועית בנוגע לאיסור רכיבת מאמנים על סוסים מתחרים מרמה ג'
(כולל) .פרטים נוספים ניתן למצוא בחוקי האליפות.
שימו לב באחריות הרוכב להיכנס למגרש התחרות עם מספר – כניסה למקצה ללא מספר סוס תגרור
אחריה קנס של .₪ 50
רוכב שלא יסדיר תשלום חוב למארגן כולל דמי ביטול והרשמה מאוחרים ,לא יוכל להירשם לתחרויות עד
שיסדיר את התשלום .במידה והבטיח כי ישלם ולא עמד בהבטחתו ,תוצאות התחרות שהייתה יבוטלו.
רוכב אשר לא ישלם במזכירות התחרות עבור המקצים אליהם נרשם עד תום יום התחרות לא יורשה
להירשם ולהתחרות בשום תחרות במהלך העונה כל עוד לא הסדיר את חובו מול המארגן ,ושילם קנס
בסך .₪ 50
להזכירכם :על כל בעלי הסוסים (פרטיים או מועדונים) להיות רשומים להתאחדות ועל כל המדריכים להיות
חברי התאחדות מבוטחים .מדריך שלא הציג את תעודת ההדרכה שלו במשרד ההתאחדות ,לא יורשה
להיות בשטח מגרש החימום ולתת הוראות לרוכבים.
אין לבצע שינויים או החלפות בין רוכבים בזמן התחרות ללא אישור מפורש מהמארגן .רוכבים שביצעו
שינויים או החלפות ללא אישור המארגן ייפסלו.
אין לגשת לעמדת השיפוט במהלך המקצים בתחרויות ,אלא אם כן השופט מבקש זאת באופן מפורש.

לו"ז פרסומים :






ביום ו' (כשבוע לפני התחרות) יפורסמו באתר רשימות הנרשמים ללא סדר כניסה וללא שעות – אנא בדקו
הרשמותיכם.
ביום ד' (של שבוע התחרות) תפורסם באתר האינטרנט רשימת המשתתפים ,לפי סדר כניסות וזמנים
משוערים .במידה ויהיו שינויים גדולים בלו"ז יפורסם עדכון נוסף ביום ד' עד השעה  17:00ובאחריות
הרוכבים לבדוק עדכון זה .בכל מקרה זמנים סופיים יפורסמו בבוקר התחרות בלוח המודעות בשטח
התחרות ובאחריות הרוכב לוודא את זמן הכניסה המדויק.
כדי למנוע עיכובים בהרשמה אנא בדקו כי כל האישורים שהעברתם למשרד בתוקף עוד לפני ההרשמה
לתחרות.
יש להביא ביום התחרות את אישור הווטרינר מודפס .סוסים ללא אישור זה ,לא יורשו להיכנס לשטח
התחרות.
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אנא הקפידו להירשם בזמן,
כדי שנוכל להיערך ולבנות את התחרות ביעילות!

בהצלחה לכולם,
ועדת דרסז'
וחוות אייל

