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חוקי סדרת "גביע המדינה" בקפיצות לעונת 2016-2017
כללי
 מטרת סדרת גביע המדינה היא להכתיר את הצמד הטוב ביותר במהלך סדרת תחרויות
הדירוג למחזיק גביע המדינה בכל אחת מקטגוריות הגובה על פיו מדורג הצמד.
 הסדרה תתקיים במהלך החודשים אוקטובר-דצמבר ,לאורך תחרויות דירוג בהן יצבור כל
צמד נקודות דירוג על פי מיקומו הסופי במקצה בכל תחרות דירוג (פירוט מועדי התחרויות
ניתן למצוא בלוח התחרויות באתר ההתאחדות).
 בעונת  2016-17יתקיימו  6תחרויות דירוג הקודמות לגמר לגמר הגביע ויתקיימו על פי
קטגוריות הגובה של הצמדים על פי הפירוט מטה.
 הגמר עצמו יהיה פתוח לכלל הצמדים אשר התחרו בלפחות  4תחרויות דירוג במהלך
הסדרה העונים לקטגוריות הגובה השונות ויזכה את הצמדים בניקוד כפול.
 צמדים אשר לא השלימו את המינימום הנדרש של תחרויות דירוג ,יוכלו לרכב בגמר גם
לפרס היומי ללא קבלת דירוג לגביע המדינה.
 זוכי הסדרה הינם הצמדים אשר לזכותם יעמוד ,בתום הסדרה ,כולל תחרות הגמר ,הניקוד
המצטבר הגבוה ביותר .לחישוב התוצאה הכללית יחשבו ארבעת התוצאות הטובות ביותר
מבין ששת תחרויות הדירוג וכן תוצאת תחרות הגמר (שהיא תחרות חובה על-מנת להיות
מועמד לזכייה בגביע).
 זכיה במקום הראשון בלבד בכל אחד מהמקצים מקנה כרטיס כניסה אוטומטית ליום
האליפות הראשון באליפות ישראל שתערך בסוף השנה.
 במקרה של כח עליון שיגרור ביטול תחרויות דירוג שלא ימצא להן תאריך חלופי ,תוכל
הועדה להחליט על צבירת ניקוד שונה לקראת הגמר.
בסדרה יתקיימו המקצים הבאים:
 גובה  1.00מ' – לצמדים המדורגים  1.00מ'.
 גובה  1.10מ'  -לצמדים המדורגים  1.10מ'.
 גובה  1.20מ'  -לצמדים המדורגים  1.20מ'.
 גובה  1.30מ' – לצמדים המדורגים  1.30מ'
 גובה  1.35מ' – לצמדים המדורגים  1.40 – 1.35מ' אם יהיו פחות מ 5-צמדים במקצה הוא
יאוחד יחד עם מקצה  1.30מ'
 מקצה גביע לסוסים צעירים ,בשני חלקים:
 בני  – 5יתחרו בגובה 1.10מ'
 בני  – 6-7יתחרו בגובה 1.20מ'
במקצי סוס צעיר לא תתאפשר כניסה מחוץ לתחרות לסוסים שאינם תואמים את קטגוריית
הגיל.
כל הצמדים יתחרו מעל אותו מסלול .הליכת המסלול תהיה משותפת והמקצה יערך
במתכונת  Handicapלשני הגבהים יחד על פי הסדר בו הם מופיעים מעלה .בסוף המקצה
יחולק סט פרסים אחד לכל מקצה סוס צעיר יחד.
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על בעלי סוס צעיר שמעוניינים להתחרות במקצה סוס צעיר להציג תעודה
המוכיחה את גיל הסוס וכן אישור דירוג (עבור סוסים מקומיים ניתן לשלוח
הצהרה חתומה בכתב מבעלי הסוס או הוטרינר המטפל).
הגדרות ודגשים:
 .1כל צמד ישתתף במהלך הסדרה במקצה המתאים לפי גובה דירוג הצמדים .דירוג זה נקבע
על פי הנמוך מבין השניים.
 .2הרוכב רשאי לרכב לצורך דירוג הגביע המקצה הנמוך ב 10-ס"מ מדירוגו האישי ובתנאי
שזה דירוג הצמד (למעט במקרה של סוס צעיר) .צמדים אשר במהלך הסדרה נאלצו
לעלות רמה בדירוגם האישי (הן של סוס והן של רוכב) יעודכנו כי עלו ברמה על פי חוקי
הדירוג האישי אך לא יחויבו להתחרות על פי הדירוג החדש ויורשו להמשיך להתחרות עד
סוף הסדרה בגובה בו התחילו אותה .סוסים שדירוגם ירד במהלך הסדרה ,הצמד יחוייב
לעבור למקצה המתאים בדירוג.
 .3צמד אשר בחר לעלות רמה במהלך הסדרה ,יאבד את נקודות הדירוג שאסף עד לשלב זה
ויחל את הצבירה מחדש בגובה אליו עלה.
 .4כדי שרוכב יוכל להשתתף בגמר הגביע ,חובה עליו לסיים במהלך הסדרה לפחות 4
תחרויות דירוג.
 .5רוכב רשאי להתחרות על עד שלושה סוסים במקצי הדירוג לגביע המדינה וביום הגמר.
 .6רוכב לא יוכל להתחרות לצורך דירוג הגביע ביותר מגובה אחד עליו יכריז בתחילת הסדרה.
למעט במקרה של סוס צעיר ,אז יוכל הרוכב להתחרות במקצה דירוג אחד עם סוס צעיר
ובמקצה דירוג אחר עם סוס נוסף על פי דירוג הצמד (בדומה לקריטריון של האליפות)
 .7למרות כל האמור לעיל ,רוכבים יוכלו להתחרות עם סוסם במקצים נוספים לפרס היומי
בהתאם לדירוג הצמד.
 .8באחריות הרוכב להירשם ולהתחרות במקצים המתאימים לדירוג הצמד.
 .9ניקוד לצמדים יינתן בכל תחרות על פי המפתח הבא:
מקום  20 – 1נק'.
מקום  19 – 2נק'.
ואילך....
מקום  1 – 20נק'.
צמד שנפסל /פרש יקבל  0נקודות .

ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת ומהנה!

