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חוקי ליגת הקיץ בדרסז' – 2018
הבהרה :במידה וקיימת סתירה בין חוקי הדירוג הספציפיים לעונה זו לבין האמור בספר החוקים הכללי -
יגברו חוקי הדירוג לעונה.
 .1העונה תתקיים ליגת הקיץ במהלך חודשים יולי-אוגוסט ,במסגרתה יתקיימו שלוש תחרויות כאשר
האחרונה ביניהן תיחשב תחרות הגמר.
 .2בליגת הקיץ יתקיימו שלושת המקצים הבאים ,ללא הפרדת גילאים:
 – Preliminaryפתוח לרוכבים עד רמה א'.
 – Youthפתוח לרוכבים ברמות ב'-ג' .נקודות דירוג רגיל ייצברו לרוכבי ב' כמבחן קשה ,לרוכבי ג'
רק לצורך חישוב מנצח הליגה.
מקצה מוזיקלי – מבחנים מוזיקליים ברמות ג' ומעלה ,כאשר מנצחי המקצה יקבעו ע"פ הניקוד
הגבוה ביותר (אחוזים) ,ללא תלות ברמה .המקצה פתוח לצמדים המדורגים ברמה ג' ומעלה.
 .3ניתן לרכב מבחנים נוספים שאינם מופיעים בהזמנה בכפוף לאישור הוועדה ,אך אלו לא ייחשבו
לדירוג בליגת הקיץ (ע"ב מקום פנוי).
 .4על מנת להתמודד על התואר מנצח הליגה ,צמד צריך להתחרות בתחרות הגמר (התחרות השלישית
בסדרה) ולפחות בתחרות אחת נוספת (מבין שתי התחרויות הנוספות).
 .5לצורך חישוב מנצח הליגה בכל רמה ,יילקחו בחשבון שתי תוצאות  -התוצאה הגבוהה של כל צמד
(באחוזים) מבין שתי התחרויות הראשונות ,ובנוסף תילקח התוצאה (באחוזים) מתחרות הגמר.
כלומר ,מנצח הליגה יהיה הרוכב אשר סכום שתי התוצאות שלו יהיה הגבוה ביותר (תוצאת תחרות
הגמר  +התוצאה הגבוהה מבין שתי התחרויות הנוספות).
 .6תחרות הגמר תתקיים ע"פ חוקי הענף בנוגע לתחרויות שיא.
 .7במסגרת תחרויות ליגת הקיץ יצברו הצמדים נקודות דירוג אישיות (ע"פ המפורט בספר חוקי הענף)
למעט הצמדים אשר מתחרים מחוץ לרמתם.
 .8נוהל שובר שוויון  -במידה ובתחרות הגמר יהיה תיקו בסך תוצאות הסדרה במקומות ראשון עד
שלישי בכל מבחן ,המנצח ייקבע ע"פ סכום שלוש התוצאות במהלך הליגה ,במידה ויהיה תיקו
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בתוצאה זאת ,ייקבע המנצח עפ"י תוצאות תחרות הגמר בלבד ,במידה ויהיה תיקו גם בתוצאות אלו,
יקבע המנצח עפ"י הציונים הכלליים מתחרות הגמר ,במידה וגם אז יהיה תיקו יקבע המנצח עפ"י
הציונים על הישיבה מתחרות הגמר .במידה ועדיין יהיה תיקו ,יתקיים  Ride-offבין הזוכים .במידה
ואחד הרוכבים יוותר על זכותו ל Ride-off -יוכרז הרוכב השני כמנצח .במידה ויהיה תיקו גם ב-
 Ride- offאו ששני הרוכבים יוותרו על האפשרות ,יוכרז תיקו והפרסים יחולקו במידה שווה בין
הרוכבים.

בהצלחה ,ועדת דרסז'
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