ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ,הענף לרכיבה מערבית ,חוות דאבל קיי
ואייל פלג בשביל הרוכבים מזמינים אתכם אל:

פטוריטי בשביל הרוכבים 2018
חוות דאבל קיי ,מושב שרונה 27&25 ,באוקטובר 2018
שופטים Maj-Britt Lemay :מספרד Sari Hebert ,משוויץ
מזכירת התחרות ו  – NRHAאילאיל קנטי
יום חמישי שעת התחלת מקצים משוערת 09:00
מקצה

דמי כניסה

שעה
1
2

פייד טיים רביעי ערב
פייד טיים חמישי בוקר

₪ 120
₪ 120

3

מוקדמות ריינינג נוער

₪ 600

4

מוקדמות ריינינג נונ פרו
פריים טיים +50

₪ 200

5

מוקדמות  -ריינינג נונ
פרו NRHA

₪ 1,190

6

מוקדמות ריינינג פתוח
מוגבל התאחדות

₪ 700

7

מוקדמות ריינינג פתוח
NRHA

₪ 1,610

8

מוקדמות ריינינג ירוקי

600

יום שישי – פייד טיים – זמנים יפורסמו בנפרד

פרס כספי

מקום ראשון – שוברי קנייה
ע"ס ₪ 3,000
מקום שני  -שוברי קניה על
סך ₪ 1000
מקום שלישי  -שוברי קניה
על סך ₪ 700

₪ 15,750
כסף מוסף בגמר
באקל מפואר למקום
הראשון
 ₪ 400מדמי הכניסה
חוזרים לג'קפוט
 ₪ 1500מוסף
באקל מפואר למקום
הראשון
 ₪ 30,625כסף מוסף
בגמר
באקל מפואר למקום
הראשון
 ₪ 300חוזרים לקופת
פרס
באקל מפואר למקום
הראשון

מסלול

הערות

6

רץ יחד עם הנונ פרו
עולים לגמר  - 50%מינימום 6

6

חובה להירשם ל  NRHAנונ פרו על
מנת להוסיף דרוג זה ,מינימום 4
כניסות לפתיחת הדרוג .רוכבים שלא
יעלו לגמר הנונ פרו עולים אוטומטית
למקצה פריים טיים בשבת

6

עולים לגמר  - 50%מינימום 8

8

רץ יחד עם הפתוח
עולים לגמר  - 50%מינימום 6

8

עולים לגמר  - 50%מינימום 8

11

עולים לגמר  - 50%מינימום 6

יום שבת שעת התחלת מקצים משוערת 10:00
שעה
1
2

מקצה

דמי כניסה

פייד טיים שישי ערב
פייד טיים שבת בוקר

₪ 120
₪ 120

פרס כספי

מסלול

הערות

₪ 15,750
כסף מוסף בגמר
באקל מפואר למקום
הראשון

10

רץ יחד עם גמר נונ פרו NRHA

רץ יחד עם גמר נונ פרו NRHA

3

גמר  -ריינינג נונ פרו
NRHA

4

גמר – ריינינג נוער

פרסים בגמר:
מקום ראשון – שוברי קנייה
ע"ס ₪ 3,000
מקום שני  -שוברי קניה על
סך ₪ 1000
מקום שלישי  -שוברי קניה על
סך ₪ 700

10

5

גמר  -ריינינג נונ פרו
פריים טיים +50

גביע

10

6

גמר  -ריינינג פתוח
NRHA

7

גמר – פתוח מוגבל

8

ריינינג פטוריטי NRHA
לסוסים בני  3לזכרו של
רונן ג'ז ז"ל

8

פטוריטי – דרוג קרון

 ₪ 30,625כסף מוסף
בגמר
באקל מפואר למקום
הראשון
 ₪ 400מדמי הכניסה
חוזרים לג'קפוט
 ₪ 1500מוסף
באקל מפואר למקום
הראשון
₪ 1,610

 ₪ 20,125כסף מוסף +
גביע לאוסון

₪ 400

קרון אייפור וויליאמס
למקום הראשון

חלו'קת פרסים לפי טבלה  Bשל
NRHA

12

חלוקת פרסים לפי טבלה  Bשל
NRHA

12

רץ יחד עם הפתוח
עולים לגמר  - 50%מינימום 6

5

חלוקת פרסים לפי טבלה  Aשל
NRHA
רץ יחד עם הפטוריטי

לתשומת לבכם:
•
•
•
•

הכניסה לאירוע חופשית
מקצה ייפתח אך ורק אם יהיו מינימום  7כניסות
בדיקת ציוד וסוסים לפני הכניסה למקצה בשער המגרש.
שימו לב – לסוסי פטוריטי תתקיים בדיקת שיניים לאישור הגיל

הרשמה ותשלום :
•
•
•
•

ההרשמה והתשלום המלאים עד יום שני 15.10.18
כל הרשמה או ביטול לאחר מועד סיום ההרשמה יגררו קנס בשווי  ₪ 250למקצה  .ביטול מקצה יחויב
בתשלום מלא מיום ראשון .21.10.18
תאים לסוסים :עלות תא לסוס ליום תחרות  . ₪ 100תא ציוד  ₪ 250חמישי-שבת ,כל יום נוסף ₪ 50
התשלום למקצים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי במעמד ההרשמה ויגבה ע"י משרד ההתאחדות ביום
סיום ההרשמה .

•
•
•
•

•

•

•
•

התשלום עבור פייד טיים ותאים לימים נוספים ישולם לחוות דאבל קיי לפני תחילת התחרות.
הגרלה לסדר הכניסות במקצה תתקיים ביום שני ה 22-באוקטובר .הרשמה ותשלום אחרי מועד זה
ימקמו את הנרשמים בתחילת המקצה  .אין אפשרות בחירת סדר סוסים למציגים יותר מסוס אחד .
ההרשמה תעשה בכתב בלבד אצל מזכירת התחרות .dkhorses@gmail.com :לא יתקבלו הרשמות
טלפוניות או הרשמות ללא אמצעי תשלום .
כל המשתתפים חייבים לוודא חברות בתוקף ורישיונות תחרות  NRHAלסוסים לפני התחרות .בדיקת
חברויות ורישיונות ע"י מזכירת התחרות תתבצע רק אחרי התחרות ומקצים ייפסלו .האחריות לניירת
מסודרת היא של הרוכב בלבד.
אנא זכרו להצטייד במספרי הסוסים שלכם .כניסה ללא מספרים או עם מספרים לא תקינים היא
באחריות הרוכב ותגרור קנס כספי של  ₪ 250לרוכב ,או קנס של  ₪ 50למי שיבקש מספר ממזכירות
התחרות ביום התחרות.
תשומת לב כל הרוכבים מופנית לאמנה בנושא 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
טקס חלוקת פרסים – יערך בסיום כל מקצה חובה על כל הרוכבים להשתתף בטקס בלבוש מלא .שלושת
המקומות הראשונים בכל מקצה יכנסו לזירה רכובים על סוסים.
זמני אימון במגרש בתאום עם שי קנטי 054-6788442

לתשומת לב המאמנים והמדריכים – האחריות על הרוכבים והאורחים המתלווים אליכם ,וכן הטיפול
בסוסים והשמירה על הציוד באחריותכם בלבד .אין הנהלת התחרות ,הועדה המקצועית ו/או
ההתאחדות אחראים לכל נזק או אובדן.
חוות דאבל קיי ,אייל פלג ,הוועדה המקצועית ,ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ,שומרות לעצמן את הזכות לבטל
את התחרות מכל סיבה שהיא .במקרה ביטול – רק הכספים ששולמו למארגני התחרות יוחזרו.

