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חוקי דרוג לאליפות ישראל למקצי ריינינג בוגרים 2019
קטגוריות )סוגי מקצים( לאליפות :2019
קביעת תארי אלוף ישראל ושני סגנים ל  7קטגוריות ריינינג בוגרים .ירוקי ,נונ פרו ,נונ פרו  ,+40נונ פרו  ,+50פתוח
מוגבל ,פתוח ,נוביס.
שיטה:
ניקוד  -כל רוכב ידורג בכל יום תחרות בהתאם למיקומו באותו מיקצה בניקוד יורד בין  10ל  0נקודות בהתאם לכמות
הכניסות למיקצה )ראה טבלה בהמשך( .הניקוד יצבר לאותו סוג מקצה על  10ימי תחרות הליגה.
קריטריון ראשון לכניסה למיקצה גמר  -לתחרות מקצה הגמר באליפות ידורגו  30%הרוכבים בעלי הניקוד המצטבר
הגבוה ביותר מסך הרוכבים שהשתתפו במהלך העונה .עיגול התוצאה יעשה תמיד כלפי מעלה .למקצים שבהם מספר
המשתתפים בכל העונה היה פחות מ 14-רוכבים ידורגו  50%מסך הרוכבים הראשונים ולא פחות מ 5-הראשונים.
משתתף נספר כמי שנכנס למיקצה לפחות פעם אחת ולא נפסל כ .no score
קריטריון שני לכניסה למיקצה גמר  -רוכב שלא דורג בקריטריון ראשון למקצה הגמר וצבר במהלך העונה  32נקודות
יהיה מדורג לגמר.
רוכב שדורג לאליפות )מקריטריון  1או  (2ויודיע עד  10ימים לפני תחילת מועד האליפות שהוא מוותר על זכאותו
להיכנס למקצה הגמר ,אזי יוכל הרוכב הממוקם אחד מתחת לסף הכניסה לגמר להשתתף במקצה הגמר.
הכללים והחוקים למקצי גמר בתחרות אליפות ישראל שיפעלו יהיו אותם כללים למקצה ליגה כולל שובר שוויון למקרה
של ניקוד זהה למקום הראשון.
מבנה הליגה למקצים אלו יהיה זהה הן בשישי והן בשבת .כל מקצה יספר כתחרות נפרדת לצמד רוכב+סוס.
קביעת אלוף וסגניו למקצה הנוער שמתקיים בתחרות הבוגרים נשאר ללא שינוי בדומה למקצי נוער בתחרויות נוער.
טבלת ניקוד למקצה:

פרסים:
ג'ק-פוט במקצי התאחדות –  50%ממנו יועבר לטובת קופת הפרס למקצה הגמר באליפות לאותו מקצה.
כסף מוסף למקצי  NRHAבשבת –  ₪ 1,750לפתוח מוגבל  ₪ 2,450לפתוח ₪ 2,000 ,לנונ פרו.
יתרת הכסף המוסף יופנה לפרס לגמר באליפות וגובהו יקבע בהתאם ליתרת התקציב על ידי הוועדה.
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