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ענף הרכיבה המערבית – ליגת 2018
תחרות קאטינג ואקסטרים קאובוי מס' 2
 18-19.5.18בחוות "דאבל קיי" – במושב שרונה
שופט קאטינג :כריסטיאן מאייר ,גרמניה
שופט אקסטרים קאובוי :אלי קרא
מזכירת תחרות אילאיל קנטי – newilcha@gmail.com
נציג ועדה :אלי קרא
יום שישי 18.5.18
מקצה
שעה
1
2
3
4
5
6

 07:00אקסטרים קאובוי נוביס
אקסטרים קאובוי ירוקי
בוגרים
אקסטרים קאובוי נוער עד
גיל  18ירוקי
אקסטרים קאובוי נוער עד
גיל  15ירוקי
אקסטרים קאובוי פתוח
מוגבל
 17:00קאטינג נונ פרו

דמי
כניסה
250
250
250
250
250
500

הערות

תשלום תשלום
למארגן להתאחדות
לאסו ובנדאג' של חברת קלאסיק אקוויין
40
210
ראשיות ושוט אילוף מוסטאנג כולל חבל
40
210
הולכה והרבל שמפו של חברת פיניש ליין
ראשיות ושוט אילוף מוסטאנג כולל חבל
40
210
הולכה והרבל שמפו של חברת פיניש ליין
ראשיות ושוט אילוף מוסטאנג כולל חבל
40
210
הולכה והרבל שמפו של חברת פיניש ליין
ראשיות ושוט אילוף מוסטאנג כולל חבל
40
210
הולכה והרבל שמפו של חברת פיניש ליין
0
500

7

קאטינג נונ פרו NCHA

650

500

150

8

קאטינג נוביס

500

500

0

9

קאטינג נוביס נונ פרו

500

500

0

10

קאטינג פרימיום

500

500

0

11

קאטינג פרימיום נונ פרו

500

500

0

12

קאטינג פתוח

650

500

150

רץ יחד עם הנונ פרו בדרוג נפרד לאליפות,
רוכבים חייבים להיות בעלי סוסים ,לפי חוקי
 ₪ 150 .NCHAלג'קפוט ,לנרשמים לשני
הדרוגים הנחה בדמי פרות של ₪ 200

 ₪ 150לג'קפוט

ייתכנו שינויים בשעות ההתחלה ובסדר המקצים ,בהתאם לתנאי מזג האוויר,
ובהתאם למספר הנרשמים.
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יום שבת 19.5.18
שעה

מקצה

 08:00 13אקסטרים קאובוי נוער
עד גיל 18
קאטינג נונ פרו
14
פלאטינום
קאטינג נונ פרו מוגבל
15

תשלום
הערות
להתאחדות

דמי
כניסה

תשלום
למארגן

250

210

40

500

500

0

500

500

0

250

210

40

500

0
0
לאסו ובנדאג' של חברת קלאסיק אקוויין

לאסו ובנדאג' של חברת קלאסיק אקוויין

16

אקסטרים קאובוי נוער
עד גיל 15
קאטינג נוער

290

18

קאטינג ירוקי נוער

290

500

19

אקסטרים קאובוי
לסוסי צעד
אקסטרים קאובוי נונ
פרו
אקסטרים קאובוי נונ
פרו EXCA
קאטינג ירוקי +40

250

210

40

250

210

40

לאסו ובנדאג' של חברת קלאסיק אקוויין

150

150

0

דרוג נוסף ,מחייב רישום למקצה נונ פרו
התאחדות

500

500

0

22

קאטינג ירוקי

500

500

0

23

אקסטרים קאובוי
פתוח
אקסטרים קאובוי
פתוח EXCA

250

210

40

לאסו ובנדאג' של חברת קלאסיק אקוויין

150

150

0

דרוג נוסף ,מחייב רישום למקצה נונ פרו
התאחדות

17

20

21

ראשיות ושוט אילוף מוסטאנג כולל חבל
הולכה והרבל שמפו של חברת פיניש ליין

ייתכנו שינויים בשעות ההתחלה ובסדר המקצים ,בהתאם לתנאי מזג האוויר,
ובהתאם למספר הנרשמים.
רישום ותשלום:

 .1רישום לתחרות יעשה במייל בלבד לכתובת newilcha@gmail.com
בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות למזכירת התחרות אילאיל .054-6788441
סדר הכניסות ודוחות תחרות נוספים יתפרסמו בדף הפייסבוק שלנו
 http://www.facebook.com/NEWILCHAובדף התחרות באתר ההתאחדות.
ההרשמה תסתיים ביום רביעי ,ה 9.5.18-לנוחיותכם מצורף דף ההרשמה בעמוד התחרות באתר.
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 .2הרשמה מאוחרת וביטולים  -הרשמה מאוחרת ,ביטולים ,שינויים או תוספות שיתקבלו מרגע סיום
ההרשמה יחויבו בתוספת של  ₪ 50למקצה .ביטולים אחרי תחילת התחרות יחויבו בתשלום מלא,
ביטול מיום רביעי ועד תחילת התחרות יחויב בתשלום דמי פרות –  ₪ 200למקצה במקצי הקאטינג.
 .3תזכורת למאמנים  -הוועדה המקצועית וחוות דאבל קיי מבקשים להזכיר כי חל איסור שתיה אלכוהולית
באזורים הציבוריים (כולל אזור האוהלים) לאחר השעה  21:00וזאת בהתאם "חוק המאבק בתופעת
השכרות" .אנא תשומת לבכם וכי אתם דוגמא לרוכבי הנוער.
 .4חוקי ה"אקסטרים קאובוי" והמסלולים מפורסמים באתר ההתאחדות בדף התחרות.
 .5נוהל פרסום מסלול ואימון בזירת התחרות :בערב שלפני התחרות יהיו חלק ממכשולי מסלול
ה"אקסטרים קאובוי" נמצאים בזירת התחרות בצורה אקראית ,יהיה ניתן להתאמן בצורה חופשית
בהתאם להנחיות שבסעיף  .6ביום התחרות המסלול יתפרם שעה לפני הליכת המסלול .ניתן יהיה
להיכנס לזירה בבוקר התחרות אך רק לרכב מסביב .לא תינתן גישה למכשולים.
 .6בבוקר יום חמישי תפורסם חלוקת זמני כניסה למגרש התחרות החל מהשעה  16:00לפי שעות עגולות
ובהתאם למספר הרוכבים הרשומים למקצים השונים והחווה כך שלא יהיו יותר מ 15 -רוכבים בו זמנית
במגרש.
 .7קופון התאחדות  -שימו לב שכל מחיר כניסה כולל קופון התאחדות שישולם בנפרד במזומן או צ'ק בלבד
במזכירות התחרות.
 .8סוסי עזרה – על כל חווה לדאוג ל 4-סוסי עזרה שיהיו לרשותה במקצים של מתחריה .למעוניינים לשכור
סוס עזרה – ניתן לפנות לאילאיל .054-6788441
 .9תאים – מחיר תא לסוס –  ₪ 150ליומיים – שישי ושבת או לחלק מהם (גם לאקסטרים) .תאים לסוסי
עזרה ללא תשלום .ניתן לקחת תא ציוד בעלות של  ₪ 100ליומיים .עלות כל יום נוסף – ₪ 50
 .10לא תתאפשר כניסת רוכבים למקצה לפני תשלום .אנא הימנעו מאי נעימויות והסדירו תשלום לפני
המקצים.
 .11כניסה ללא מספרים למגרש החימום או למקצה תגרור הטלת קנס של  ₪ 250על הרוכב.
מי שצריך מספר חדש – יעביר בקשה בכתב למזכירת התחרות עד יום שלישי של שבוע התחרות ויוכל
לקבל מספר חדש ללא עלות .מיום רביעי של שבוע התחרות – עלות הכנת מספר חדש – .₪ 50
 .12נא לוודא תקינות חברות ורישום סוסים בהתאחדות לפני ההגעה לתחרות .יורשו להתחרות רק
חברי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה אשר שילמו את מלוא מסיהם ,עברו בדיקות רפואיות
וסוסיהם רשומים בהתאחדות כנדרש כולל חיסונים וביטוח צד ג' בתוקף.
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 .13אין לרכב על הסוסים שלא בתוך מגרש רכיבה – רוכב שייתפס על גב הסוס ייפסל .שימו לב זוהי
הבטיחות שלכם!
 .14חל איסור מוחלט להכין סוסים או רוכבים בתוך מגרש החימום עצמו ,בדרך אל זירת התחרות ,או בכל
שטח אחר למעט השטח שהוקצה לכך.
 .15להזכירכם ,גם סוסים המגיעים לאימון חייבים להיות רשומים בטופס בזמן ההרשמה וחייבים בכל
האישורים .כמו כן הרוכבים חייבים להיות חברי התאחדות עם ביטוח.
 .16הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוח הזמנים ואת סדר המקצים להקדים או לאחר
מקצים בכל שלב של התחרות – בכפוף לאישור ועדה מקצועית.
 .17בעלי כלבים יקרים ,אתם מתבקשים להקפיד ולקשור אותם .כלבים משוחררים מפריעים למהלך התקין
של התחרות.
 .18כניסת כלי רכב למתחם התחרות אסורה .העמסת או הורדת סוסים תתבצע במתחם הקרונות בלבד,
וחל איסור מוחלט על חניית רכבים בשטח החווה.
לא ניתן להיכנס עם כלי רכב או קרונות למתחם התאים אך חניית הקרונות קרובה ונוחה – אנא הישמעו
להוראות הסדרנים.
 .19לתשומת לב הרוכבים  -אנא שימו לב לשינויים של הפרדת הקהל והסוסים וכבדו זאת על מנת לשמור
על בטיחות הקהל ,הרוכבים והסוסים.
 .20הרשמה למקצי  :EXCAתלויה בהרשמה לארגון ה EXCA-דרך אתר האינטרנט שלהם .לחצו כאן
להרשמה.

אישורי בריאות על טופס שיפורסם באתר בלבד
יש לשלוח למייל  dkhorses@gmail.comבלבד

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.
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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 ,הוועדה המקצועית ,ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ,שומרות לעצמן את הזכות לבטל את התחרות מכל

סיבה שהיא .במקרה ביטול – רק הכספים ששולמו למארגני התחרות יוחזרו.

תודה ובהצלחה לכולם!
חוות "דאבל קיי"
והוועדה המקצועית של ענף הרכיבה המערבית
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