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הענף לרכיבה מערבית  -ליגת נוער 2018

תחרות נוער מס'  2בחוות דאבל קיי 22-23.6.18
מארגנת ומזכירת תחרות :אילאיל קנטי
נציג ועדה מקצועית :אלי קרא

שופט ,Magdalena Szarszewka :פולין
סדר מקצים משוער לתחרות
יום שישי – שעת התחלת מקצים 08:00
שעה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

08:00

דמי
מקצה
כניסה
בערב שעת אולראונד
₪ 120
פייד טיים חמישי
₪ 120
פייד טיים שישי בוקר
8
₪ 150
ריינינג עד גיל  18ירוקי
הליכת מסלול למאמנים בלבד
 ₪ 100ג'קפוט
פתוח לרוכבים מגיל  18ומעלה עד
ילידי 2000
ובנוסף ₪ 600
₪ 330
טרייל פתוח
המקצה פתוח לזכרים
מהענף
פתוח לרוכבי ירוקי מגיל  18ומעלה
(עד ילידי )2000
 ₪ 100ג'קפוט
₪ 330
טרייל ירוקי בוגרים
המקצה פתוח לזכרים
₪ 140
טרייל עד גיל 18
חלוקת פרסים משותפת בסוף
₪ 140
טרייל עד גיל 15
הטרייל 12
₪ 140
טרייל עד גיל 12
₪ 140
טרייל עד גיל  18ירוקי
חלוקת פרסים בסוף
₪ 140
טרייל עד גיל  15ירוקי
הטרייל  12ירוקי
₪ 140
טרייל עד גיל  12ירוקי
פתוח לרוכבי ירוקי מגיל  18ומעלה
(עד ילידי )2000
 ₪ 100ג'קפוט
₪ 330
פלז'ר ירוקי
המקצה פתוח לזכרים
מקצה חדש  -פתוח לרוכבים מגיל
 18ומעלה (עד ילידי )2000
 ₪ 100ג'ק פוט
₪ 330
הורסמנשיפ ירוקי
המקצה פתוח לזכרים
₪ 140
הליכה ג'וג עד גיל 10
₪ 140
הליכה ג'וג
₪ 140
הורסמנשיפ  18ירוקי
₪ 140
הורסמנשיפ  15ירוקי
₪ 140
הורסמנשיפ  12ירוקי
מקצה חדש – דירוג נפרד
10
₪ 150
ריינינג עד גיל  18סירקט
ממקצה עד  18ירוקי בשבת
מקצה חדש – לפי מסלול
ריינינג ארכובות קצרות
14
₪ 150
ארכובות קצרות של הNRHA-
עד גיל 12
4
₪ 150
ריינינג עד גיל  15ירוקי
חצי שעה
רכיבה לסוסי אולראונד בלבד במגרש
₪ 120
פייד טיים שישי ערב
מסלול

הערות
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יום שבת – שעת התחלת מקצים 08:00
שעה
23
07:20
08:00 24

מסלול

דמי כניסה
מקצה
₪ 120
פייד טיים שבת בוקר
רכיבה לסוסי אולראונד בלבד במגרש
 ₪ 100ג'ק פוט
ובנוסף ₪ 600
₪ 330
פלז'ר פתוח
מהענף

25

פלז'ר לסוסי נוביס

₪ 330

 ₪ 100ג'ק פוט

26

הורסמנשיפ פתוח

₪ 330

 ₪ 100ג'ק פוט

17
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

הורסמנשיפ עד גיל 18
הורסמנשיפ עד גיל 15
הורסמנשיפ עד גיל 12
פלז'ר עד גיל 18
פלז'ר עד גיל  18ירוקי
פלז'ר עד גיל 15
פלז'ר עד גיל  15ירוקי
פלז'ר עד גיל 12
הליכה ג'וג סירקט עד גיל 12
ריינינג 15
ריינינג 12
ריינינג 18

₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 140
₪ 150
₪ 150
₪ 150

39

ווסטרן ריידינג עד גיל 18

₪ 140

40

ריינינג פתוח

₪ 330

41

ריינינג נונ פרו

₪ 330

הערות
חצי שעה
פתוח לרוכבים מגיל  18ומעלה
(עד ילידי )2000
המקצה פתוח לזכרים
פתוח לרוכבים מגיל  18ומעלה
(עד ילידי  ,)2000סוסי נוביס
פלז'ר
המקצה פתוח לזכרים
פתוח לרוכבים מגיל  18ומעלה
(עד ילידי )2000
המקצה פתוח לזכרים

אם יהיו למעלה מ 20-רוכבים בכל אחד ממקצי
הפלז'ר תחולק הכיתה לשניים.
מקצה חדש –  5כניסות מינימום לפתיחת המקצה
6
8
6
מקצה חדש – ניתן לרכב ביד
 11ירוקי
אחת או שתיים
לא מקצה אליפות ,מדורג למנצח
כיתה.
10
מקצה ג'ק פוט.
לא מקצה אליפות ,מדורג למנצח
כיתה.
12
מקצה ג'ק פוט.

* כל מקצי הריינינג כוללים  ₪ 10תוספת צילום וידאו עבור שיפוט

מאמנים שימו לב!!
גם השנה הוחלט להקפיד על האיסור לעשן או לשתות אלכוהול במגרשי החימום והתחרות בכל זמני התחרות.
אנא דאגו להקפיד על כך ועזרו לנו להימנע מאי נעימות ובעיקר – לשמור על הבריאות של כולנו ☺

הרשמה ,ותנאים לתשלום:
ההרשמה במייל בלבד ,במייל dkhorses@gmail.com :אצל אילאיל קנטי 054-6788441
ההרשמה עד יום ראשון ,ה 10-ביוני  2018בשעה .14:00
שימו לב – לא ניתן לשלוח הרשמות בכתב יד או בפקס!
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הגרלה לסדר הכניסות במקצה תתקיים ביום ב' של שבוע התחרות ותפורסם ביום שלישי.
שינויים בסדר הכניסות ייעשו ע"י רכז הענף בלבד.
רוכבים שירשמו למקצים לאחר פרסום ההגרלה ,ימוקמו ראשונים במקצה.
הסדרת חוב להתאחדות או לענף מהווה תנאי לרישום לתחרות.

הרשמה מאוחרת ,ביטולים ,שינויים ,או תוספות (כולל תאים) שיתקבלו מרגע סיום ההרשמה
ועד יום חמישי (יום לפני התחרות) בשעה  – 22:00יחויבו ב  ₪ 50נוספים.
החל מיום ה' בשעה  ,22:00ביטולים יחויבו בתשלום מלא.
תוספות שיתקבלו לאחר מכן יחויבו ב  ₪ 100נוספים.

תכנית גביע נבחרות :2018
גם השנה יכולות החוות להשתתף בתכנית גביע הנבחרות.
יש להצהיר במזכירות התחרות עד יום חמישי שלפני התחרות על כניסות הנבחרת.
תוצאות גביע הנבחרות יפורסמו עם תוצאות התחרות .פרטים מלאים בתכנית גביע הנבחרות באתר.
הזמנת תאים:
מחיר תא לימים שישי-שבת  .₪ 200כל יום נוסף  .₪ 50הזמנת תאים על בסיס כל הקודם זוכה (יחד עם
הרישום לתחרות בלבד)!
שימו לב ,החיוב עבור התאים ייעשה לפי ההזמנה ולא לפי השימוש בפועל.
ניתן להזמין תאי ציוד סגורים (עם אפשרות נעילה) בעלות של  ₪ 250לכל התחרות (חמישי-שבת) כל יום
נוסף  .₪ 50במידה ואתם מזמינים תא ציוד עם עוד חווה – נא ציינו זאת בהרשמה.
ניתן להזמין נסורת בעלות של  ₪ 15לשק.

מאמנים ורוכבים שימו לב!!!
וטרינר התחרות יהיה נוכח במגרשי החימום ויקפיד על התנהגות נאותה כלפי הסוסים.
ולמען הסר הספק – לא תתאפשר רכיבה על סוסים צולעים במהלך התחרות.
אנא הקפידו על רווחת הסוסים ,גם בזמן הרכיבה!
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זמני אימון במגרש
ביום ה' המגרש יפתח לאימון משעה  08:00ועד השידוד לפני הפייד טיים ,ויפתח שוב אחרי הפייד טיים ועד
 .24:00רכיבה בכל זמן אחר – בתאום מראש בלבד עם שי קנטי 054-6788442
שימו לב – בזמן הרכיבה במגרש התחרות (כל יום חמישי ושישי בלילה) ירכבו קווים ישרים בכל שעה
עגולה למשך  25ד' ( )...11:00 ,10:00לאחר מכן רכיבה במעגלים במשך  25ד' ()....11:25 ,10:25
ובכל  10ד' לשעה עגולה יתבצע שידוד ,למעט בזמן שעת אולאראונד.
בנוסף ,ביום חמישי תתקיים שעת אולאראונד .שעה מדויקת תפורסם בהמשך.
כשירויות:
השתתפות סוס  /רוכב במקצים ,ע"פ דו"ח כשירויות שפורסם באתר
האחריות על בדיקת הכשירות היא על אחריות הרוכב בלבד ,מומלץ לוודא כשירות לפני הרישום התחרות.
רוכב  /סוס שירשם שלא ע"פ כשירותו ,יהיה חשוף לדמי ביטול כמופיע בסעיף הרשמה ותנאים לתשלום.
רוכב שיכנס למקצה ללא כשירות צפוי לפסילה.
למע ן הסר ספק לא ניתן להניח כי עצם ההרשמה או כניסה למקצה מהווים אישור או אימות הכשירות.

שימו לב:
 .1הקופון להתאחדות ,כובעים מעופפים ,תשלומים המיועדים לקופת פרס (ג'קפוט) וכסף מוסף ישולמו
במזכירות התחרות באמצעות שיק או מזומן בלבד .תשלומים להתאחדות בכרטיסי אשראי יתקבלו מעל
 ₪ 150בלבד.
 .2לא תתאפשר כניסת רוכבים למקצה לפני תשלום .אנא הימנעו מאי נעימויות והסדירו תשלום לפני
המקצים.
 .3כניסה ללא מספרים למגרש החימום או למקצה תגרור הטלת קנס של  ₪ 250על הרוכב.
 .4מי 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
 .5נא 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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 .6אין לרכב על הסוסים שלא בתוך מגרש רכיבה – רוכב שייתפס על גב הסוס ייפסל.
שימו לב זוהי הבטיחות שלכם!
 .7חל איסור מוחלט להכין סוסים או רוכבים בתוך מגרש החימום עצמו ,בדרך אל זירת התחרות ,או בכל
שטח אחר למעט השטח שהוקצה לכך.
 .8להזכירכם ,גם סוסים המגיעים לאימון חייבים להיות רשומים בטופס בזמן ההרשמה וחייבים בכל
האישורים .כמו כן הרוכבים חייבים להיות חברי התאחדות עם ביטוח.
 .9הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוח הזמנים ואת סדר המקצים להקדים או
לאחר מקצים בכל שלב של התחרות – בכפוף לאישור ועדה מקצועית.
 .10בעלי כלבים יקרים ,אתם מתבקשים להקפיד ולקשור אותם .כלבים משוחררים מפריעים למהלך התקין
של התחרות.
 .11הלינה במתחם המוקצה לכך בלבד .מתחם האירוח יופרד לחלוטין ממתחם הסוסים ,קרונות ציוד וחניית
רכבים .במתחם האירוח יהיו נקודות חשמל לנוחות הרוכבים.
 .12כניסת 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.
 .13לתשומת לב הרוכבים  -אנא שימו לב לשינויים של הפרדת הקהל והסוסים וכבדו זאת על מנת לשמור
על בטיחות הקהל ,הרוכבים והסוסים.
 .14לאחר פרסום סדר כניסות פייד טיים כל רוכב המבקש להוסיף כניסה ישובץ לפייד טיים הנוסף אחרי
הרוכב האחרון במקצה ולא ברציפות.

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

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.

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.

תודה ובהצלחה!
הוועדה המקצועית ,ענף הרכיבה המערבית
וחוות "דאבל קיי"

