ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax :(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

מכון וינגייט נתניה 42902
טל'8850938-09 :
פקס8850939-09:
עמותה רשומה58-006-566-2 :
Web: www.ief.org.il

הזמנה לתחרות הבינלאומית
2018 FEI World Jumping Challenge
2018 FEI Children’s International Classics
מרכז ספורט הרכיבה ברמת-גן
שבת / 17.03 ,שישי-שבת23-24.03 ,
מארגן התחרות:
מזכירת תחרות:
מתכנני מסלולים:

053-7631609
נייד:
יהודה דוידוביץ'
delionsharon@gmail.com
דוא"ל:
שרון דהלאון
)Jaime Morillo (Ecuador
FEI WJC
)Marina Azevedo (Brazil
FEI Children’s Classics

בוני מסלולים:

יום שבת ()17/03

ננסי צייטלין
יום שישי ()23/03

גלעד בן-מנשה
יום שבת ()24/03

גלעד בן-מנשה
שופטים:

יום שבת ()17/03

שופט ראשי
שופט משני
סטיוארד (מגרש חימום)
שופט בדיקות וטרינריות

גלית חולי
אלי הרשקוביץ
אלישבע וייל
אבשלום הלחמי

יום שישי ()23/03

שופט זר
שופט ראשי
שופט משני
סטיוארד (מגרש חימום)
שופט בדיקות וטרינריות

)Patrick Jaubert (France
גלית חולי
תמי עבודי
אלישבע וייל
אבשלום הלחמי

יום שבת ()24/03

)Patrick Jaubert (France
גלית חולי
נעמה אגמון ליכט ,תמי עבודי
יואב (פפי) רטנר

אמבולנס:
רופא:
וטרינר:
נציג וועדה:
ועדת ערר:

שופט זר
שופט ראשי
שופט משני
סטיוארד (מגרש חימום)
נעם
דר' שמוליק יצחק
דר' רם צויבל Dr. Felicitas Miriam Thekla Päbst /
גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,גל חלמיש ,נעמה אגמון-ליכט ,אורי זמר
תמונה ע"י המארגן
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 8:00בדיקה וטרינרית ע''פ סדר כניסה של הסוסים.
למתחרי המקצים הבינלאומיים:
▪ הצגת הסוס בבדיקה הוטרינרית תיעשה ע''י רוכב/מאמן מעל גיל  16בלבד!
▪ יש להצטייד בדיאגרמת זיהוי חתומה ע"י וטרינר.
 9:00רוכב ראשון במגרש (בשעה  8:30הליכת מסלול מקצה ראשון)
שעת תחילת התחרות:
עמוד
פסקה
סוג מקצה
גובה
מס'
פתוח ל:
בספר
בספר
שם המקצה
המכשולים
מקצה
החוקים
החוקים
מקצה
צמדים מדורגי 1.00מ'-
בינלאומי
1.10מ'
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
FEI WJC
100-110
1
רוכבים ילידי 2004
Category C
ומעלה בלבד
דירוג רגיל
צמדים מדורגי 1.10מ'-
מקצה
1.20מ'
בינלאומי
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
FEI WJC
110-120
2
ומעלה בלבד לצורך
Category B
דירוג לצ'אלנג'
דירוג רגיל
צמדים מדורגי 1.20מ'
מקצה
ומעלה
בינלאומי FEI
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
WJC
120-130
3
ומעלה בלבד לצורך
Category A
דירוג לצ'אלנג'
דירוג רגיל
צמדים מדורגי 1.00מ'-
הכנה לצ'אלנג' שני סיבובים**
1.10מ'
33
48.5.6
(מתכונת
ילדים
100-110
4
רוכבים ילידי 2004
צ'אלנג')
דירוג רגיל
ומטה בלבד
המקצה הבא עלול להתקיים לאחר רדת החשיכה
5

85

דירוג רגיל

שני חלקים***

274.5.3FEI

35

6

65

דירוג רגיל

זמן אופטימאלי

54

38

צמדים מדורגי  90ס"מ ו-
 80ס"מ
צמדים מדורגי 70ס"מ ו60 -
ס"מ

* הסיבוב השני מקוצר וייערך על פי סדר הפוך לתוצאות הסיבוב הראשון.
** הסיבוב השני מקוצר וייערך על פי סדר ההגרלה.
*** כאשר רוכבים עם נקודות חובה מגיעים לקו סיום של החלק הראשון ,השופט מצלצל אך הרוכב רשאי להמשיך לחלק השני
לשם אימון.
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 8:00בדיקה וטרינרית ע''פ סדר כניסה של הסוסים.
למתחרי המקצים הבינלאומיים:
▪ הצגת הסוס בבדיקה הוטרינרית תיעשה ע''י רוכב/מאמן מעל גיל  16בלבד!
▪ יש להצטייד בדיאגרמת זיהוי חתומה ע"י וטרינר.
 9:00רוכב ראשון במגרש (בשעה  8:30הליכת מסלול מקצה ראשון)
שעת תחילת התחרות:
עמוד
פסקה
סוג מקצה
גובה
מס'
פתוח ל:
בספר
בספר
שם המקצה
המכשולים
מקצה
החוקים
החוקים
צמדים מדורגי 1.00מ'-
מקצה בינלאומי
1.10מ'
FEI WJC
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
100-110
1
רוכבים ילידי 2004
Category C
ומעלה בלבד
דירוג רגיל
צמדים מדורגי 1.10מ'-
מקצה בינלאומי
1.20מ'
FEI WJC
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
110-120
2
Category B
ומעלה בלבד לצורך
דירוג רגיל
דירוג לצ'אלנג'
צמדים מדורגי 1.20מ'
מקצה בינלאומי
ומעלה
FEI WJC
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
120-130
3
Category A
ומעלה בלבד לצורך
דירוג רגיל
דירוג לצ'אלנג'
צמדים מדורגי 1.00מ'-
מקצה בינלאומי
1.10מ'
FEI Children’s
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
 Classics100-110
4
ומטה בלבד לצורך
Bronze Tour
דירוג לצ'אלנג'
דירוג רגיל
* הסיבוב השני מקוצר וייערך על פי סדר הפוך לתוצאות הסיבוב הראשון.
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 9:00רוכב ראשון במגרש (בשעה  8:30הליכת מסלול מקצה ראשון)
שעת תחילת התחרות:
עמוד
פסקה
סוג מקצה
גובה
מס'
פתוח ל:
בספר
בספר
שם המקצה
המכשולים
מקצה
החוקים
החוקים
צמדים מדורגי 1.00מ'-
מקצה בינלאומי
1.10מ'
FEI WJC
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
100-110
1
רוכבים ילידי 2004
Category C
ומעלה בלבד
דירוג רגיל
צמדים מדורגי 1.10מ'-
מקצה בינלאומי
1.20מ'
FEI WJC
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
110-120
2
Category B
ומעלה בלבד לצורך
דירוג רגיל
דירוג לצ'אלנג'
צמדים מדורגי 1.20מ'
מקצה
ומעלה
בינלאומי FEI
רוכבים ילידי 2004
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
WJC
120-130
3
ומעלה בלבד לצורך
Category A
דירוג לצ'אלנג'
דירוג רגיל
מקצה בינלאומי
צמדים מדורגי 1.00מ'-
FEI Children’s
1.10מ'
FEI 273.3.3.2
שני סיבובים*
 Classics100-110
4
רוכבים ילידי 2004
Bronze Tour
ומטה בלבד
דירוג רגיל
המקצה הבא עלול להתקיים לאחר רדת החשיכה
5

1.05מ'

דירוג רגיל

שני חלקים**

274.5.6 FEI

36

6

85

דירוג רגיל

שני חלקים***

274.5.3FEI

35

7

65

דירוג רגיל

זמן אופטימאלי

54

38

צמדים מדורגי 1.00מ'-
1.10מ'
צמדים מדורגי  90ס"מ ו-
 80ס"מ
צמדים מדורגי 70ס"מ ו-
 60ס"מ

* הסיבוב השני מקוצר וייערך על פי סדר הפוך לתוצאות הסיבוב הראשון.
** מתחרים שמקבלים נקודות חובה (כולל נקודות זמן) בחלק הראשון ממשיכים לחלק השני .מיקום הרוכבים ייקבע
לפי סה"כ נקודות חובה בשני החלקים והזמן בחלק השני.
*** כאשר רוכבים עם נקודות חובה מגיעים לקו סיום של החלק הראשון ,השופט מצלצל אך הרוכב רשאי להמשיך לחלק השני
לשם אימון.

•

•
•

מחיר השתתפות בתחרות צ'אלנג' בוגרים (שלושה ימי תחרות):
 700ש"ח תשלום מראש (ללא החזרים) עבור השתתפות בסדרה כולה (כולל קופון – )40₪
 300ש"ח עבור מקצה בודד ,השתתפות לפרס יומי בלבד (כולל קופון – )40₪
מחיר השתתפות בתחרות צ'אלנג' ילדים (יומיים תחרות):
 500ש"ח תשלום מראש עבור השתתפות בסדרה (כולל קופון – )40₪
מחיר מקצה אחר( 200₪ :כולל קופון – )40₪

מועד אחרון להרשמה – יום רביעי07.03 ,
הרשמה לצ'לנג' ילדים ומקצים יומיים בלבד בימי התחרות  23-24.03תתאפשר עד יום רביעי
14.03
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---------------------------------------------------------------------------------------------

•

מצורפים בהמשך
• נוהל הרשמה
חוקי הצ'אלנג' מטעם הFEI -

---------------------------------------------------------------------------------------------
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כללי
•

עזרה מילולית שתינתן לרוכב ,בין אם מבוקשת על ידי המתחרה ובין אם לא ,תיחשב עזרה אסורה ועלולה
לגרור את פסילת הצמד.

•

עם הגעת הסוס לחווה המארחת ,על בעל הסוס להציג תעודת בריאות לסוס חתומה על ידי ווטרינר
המעידה על כך שהחווה שממנה מגיע הסוס אינה נגועה במחלות מדבקות ,העלולות לסכן סוסים
מתחרים אחרים.

•

רוכב ,מאמן ,עוזר או אחד מהנוכחים בתחרות אשר יתנהג בצורה לא ראויה במהלך התחרות כלפי בעל
תפקיד ,יורחק משטח התחרות והועדה תשקול להעביר את התלונה לבית הדין.

•

חל איסור על הכנסת כלבים שאינם קשורים לשטח התחרות .כלבים אלו מסכנים את הרוכבים.

•

במגרש החימום יהיו רשאים להדריך רוכבים רק מדריכים אשר העבירו תעודות מדריך למשרד
ההתאחדות והם חברים בתוקף עם ביטוח תאונות אישיות.

•

חובה על מרימי מכשולים ועוזרים אחרים לנעול נעליים סגורות והם יורשו להיות במגרש רק באישור
מארגן התחרות.

•

יש להצמיד לסוס את מספרו על השמיכה מצד שמאל ,על החזייה או על הראשייה ,סוס ללא מספר לא
יורשה להתחרות.

•

סוסים בועטים יש לסמן בעזרת סרט אדום בולט קשור לזנבם – רוכב אשר לא יקיים הנחיות אלו יורחק
מהמקצה.

•

כל סוס ,אשר לדעת השופט (בהתייעצות עם וטרינר התחרות) ,צולע ו/או חולה ו/או פצוע ו/או אינו כשיר
להתחרות – לא יורשה להתחרות מכל המקצים הבאים ביום התחרות .ההחלטה הסופית היא של השופט
הראשי לאחר התייעצות עם וטרינר התחרות ואינה ניתנת לערעור.

•

אסורה השתתפות של סוס או רוכב אשר בגופם יימצאו סמים או תרופות אסורים בהתאם לחוקי ה.FEI -
תיתכנה בדיקות בנושא זה בימי התחרויות או בכל מועד אחר.

•

חבר התאחדות לא יתעלל או יתייחס שלא כהלכה לסוס .מקרה של התעללות או התייחסות שלא
כהלכה בזירת התחרות או שידווח לשופט הראשי יטופל על-פי חוקי ההתאחדות וה ,FEI -עד וכולל הגשת
תלונה לבית הדין של ההתאחדות והרחקה מתחרויות עתידיות .התעללות ,לפי סעיף  143בחוקים
הכלליים של ה ,FEI-היא:








הכאה אכזרית של הסוס עם שוט או כל חפץ אחר
שימוש אכזרי בדורבנות
משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס
שימוש במתג פגוע או חלוד
סיבוב הסוס על המקום פעמים רבות על ידי משיכת מושכה בודדת
גרימת רגישות מיוחדת לחלק כלשהו של הסוס בכל אמצעי
השארת הסוס בלי מספיק מים ו/או מזון ו/או תרגול
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נוהל הרשמה לתחרויות קפיצות ראווה עונה 2017-2018











פרסום הזמנה לתחרות תעשה לפחות שבועיים לפני תאריך התחרות לאחר שאושרה ע"י ועדת קפיצות
ושופט ראשי בתחרות.
סיום הרשמה  10ימים לפני התחרות .לאחר סגירת ההרשמה תפורסם רשימת הנרשמים לתחרות
באינטרנט.
מאחרים להרשם ייקנסו בסך  30ש"ח.
לאחר יום א' 6 ,ימים לפני התחרות ,אין אפשרות להוסיף סוס שלא רשום לתחרות ,ושמו הועבר
מראש ללשכה הווטרינרית.
ביטול מקצה מיום א' (של שבוע התחרות) תגרור אחריה קנס של  ₪ 50לכניסה.
ביטול ביום התחרות – תשלום מלא.
ביטול עם אישור וטרינר ללא חיוב .במידה והסוס נפצע ביום התחרות אפשר להביא את האישור עד יום
א' שלאחר התחרות.
יש לאשר הגעה ותשלום במזכירות התחרות  30דקות לפני המקצה.
רוכב אשר לא ישלם במזכירות התחרות עבור המקצים בהם השתתף עד תום יום התחרות לא יורשה
להירשם ולהתחרות בשום תחרות במהלך העונה כל עוד לא הסדיר את חובו מול המארגן.
רוכב אשר התחרה ולא שילם במהלך התחרות את השתתפותו יחויב ,בנוסף על התשלום ,בקנס בסך
 30ש"ח.

 על בעלי הסוס המתחרה להמציא אישור ביטוח צד ג' בתוקף ולדאוג להעברת עותקים
מעודכנים של החיסונים הבאים למשרד ההתאחדות:
 חיסון שפעת
 חיסון כלבת
 חיסון הרפס
 רשאים להתחרות חברי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בלבד אשר שילמו את מלוא
מסיהם ,עברו בדיקות רפואיות וסוסיהם רשומים בהתאחדות כנדרש.
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חוקים כלליים
נהלי התחרות מוכתבים על ידי ה FEI -וכוללים תרשימים של מסלולים שהוכנו ע"י מתכנן מסלולים בינ"ל.
התחרות מתנהלת תחת חוקי ה FEI -בלבד (כולל חוקי ציוד מותר וחוק המחייב פסילה לאחר שני
סירובים).
•
•

•
•

•

•
•
•
•

התחרות נערכת כתחרות יחידים וגם כתחרות נבחרות.
כל יום תחרות ייערך על גבי שני סיבובים שונים .שיפוט לפי טבלה  :Aהסיבוב הראשון אינו נגד
השעון והסיבוב השני נגד השעון .תוצאות עבור פרס יומי ייקבעו על-ידי סכימה של נקודות החובה
אותן צבר הצמד בשני הסיבובים .במקרה של שוויון נקודות בין שני צמדים ומעלה ,ינצח הצמד בעל
הזמן המהיר ביותר בסיבוב השני .לא יתקיים ג'אמפ-אוף.
ניתן להירשם לתחרות רק באחד מן הימים בעבור פרס יומי.
מתחרה רשאי לרכב בתחרות על עד  3סוסים אך לדירוג העולמי תלקח בחשבון תוצאתו של סוס אחד
בלבד עליו יודיע המתחרה לפני תחילת התחרות .הרוכב ייכנס עם הסוס המוצהר ראשון מבין סוסיו
לסיבוב הראשון בכל יום.
רוכב רשאי לשנות את הסוס עליו יתחרה עד שעה לפני תחילת המקצה הראשון ,אך חייב להודיע על
כך למזכירות התחרות .מתחרה עם יותר מסוס אחד חייב לאשר את שם הסוס ה"רשמי" שלו עד שעה
לפני תחילת המקצה הראשון באישור וטרנרי וחתימת שופט.
בכל אחד מימי התחרות יחולקו פרסים יומיים בכל אחד מהמקצים .בנוסף ,ביום הגמר יחולקו פרסים
למנצחי התחרות הבינ"ל כולה בכל קטגוריה.
סוס רשאי להתחרות בקטגוריה אחת בלבד (כולל תחרות ה.)Children’s Classics -
סוסים לא רשאים להתחרות עם יותר מרוכב אחד באותה קטגוריה.
אין כניסות מחוץ לתחרות במקצים בינלאומיים.

בדיקות וטרינריות:
התחרות מחייבת בבדיקות וטרינריות לקביעת כשירות הסוס להתחרות (.)FIT TO COMPETE
•
כיוון שהתחרות מפוצלת בין שני סופי שבוע נפרדים יערכו שתי בדיקות וטרינריות בתחילת כל סוף
•
שבוע של תחרויות.
בהגעה לבדיקה הוטרינרית  -המוביל מחוייב בלבוש תקני ,הסוס מחויב בראשיה עם מתג ומספר על
•
גבי הראשיה.
במעמד חלוקת הפרסים בגמר יינתן פרס לסוס המוצג בצורה הטובה ביותר ( BEST PRESENTED
•
.)HORSE
כל הסוסים המשתתפים במקצה הבינלאומי מחויבים בתרשים זיהוי מדויק וחתום ע"י וטרינר.
•
הבדיקות ייערכו על קרקע קשה .על הסוסים להיות מובלים בהליכה ובטרוט .שופט  FEIיהיה נוכח
•
בבדיקות.
ציוד ולבוש:
מותר להשתמש בכל מתג המורשה ע"י ה.FEI -
•
לבוש :מכנסיים לבנים ,ז'קט ,חולצת רכיבה לבנה או עם פסים צבעונים ,עניבה לבנים ,מגפיים וקסדה
•
רכוסה.
לטקס חלוקת הפרסים חובה להופיע בלבוש מלא ,כולל ז'קט .ההתאחדות מחוייבת להגיש ל-
•
 FEIצילומים של התחרות!
הליכת המסלול נעשית בלבוש רכיבה מלא! ניתן להחזיק שוט וקסדה ביד.
•
במגרש החימום חובה לרכב עם מכנסיים ארוכים ונעליים רכוסות (כולל עוזר).
•
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2018 FEI World Jumping Challenge
התחרות נערכת תחת שלוש קטגוריות שונות:
קטגוריה A
קטגוריה B
קטגוריה C
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

גובה מכשולים

רוחב מכשולים

מהירות

 1.20-1.30מ'
 1.10-1.20מ'
 1.00-1.10מ'

 1.30-1.40מ'
 1.20-1.30מ'
 1.10-1.20מ'

 350מ' לדקה
 325מ' לדקה

התחרות מורכבת משישה מסלולים סה"כ 2 ,מסלולים בכל יום.
על-מנת להכלל בדירוג של התחרות הבינלאומית ,חייב צמד להשתתף לכל הפחות בשני ימי
תחרות מתוך שלושה .לצורך חישוב התוצאה הסופית משלושת ימי התחרות ,ייסכמו נקודות
חובה מארבעה סיבובים ,והזמנים של הסיבוב השני בכל אחד משני ימי התחרות בעלי
התוצאה הטובה ביותר.
נבחרת :תוצאותיהם של שלושת הרוכבים הטובים ביותר יחשבו כתוצאות נבחרת לצורך הדירוג בבית.
על כל רוכבי התחרות להקפיד באופן מיוחד על החוקים הנוגעים לשינוי שם הסוס ולחוקי לבוש.
עבור כל יום תיערך הגרלה לסדר הכניסה לסיבוב הראשון .במקצה הבינ"ל סדר הכניסה לסיבוב השני
בכל יום יהיה בסדר הפוך לתוצאת הסיבוב הראשון .ראשונים יכנסו הרוכבים בתחרות הבינ"ל על
הסוס הנבחר לדיווח תוצאות .מתחרים על סוסים נוספים ומתחרים שמתחרים לפרס יומי יכנסו לאחר-
מכן ,גם הם לפי סדר הפוך לתוצאת הסיבוב הראשון .במקרה של שיווין בנקודות חובה הסדר הכניסה
יישאר כפי שהיה בסיבוב הראשון.
התחרות תישפט על ידי חבר שופטים לאומיים בראשם שופט  .FEIבימי הגמר אל צוות השופט יתווסף
שופט זר מטעם ה .FEI -השופט יבקש לפנות למספר רוכבים על מנת לקבל חוות דעת על התחרות.
דוח"ות השיפוט יחתמו על ידי השופט הזר.
רשאים להתחרות סוסים בגילאי שש ומעלה.
רוכב ראשי לרכב בשלושת הקטגוריות עם שלושה סוסים שונים .במקרה בו רוכב ביותר מקטגוריה
אחת תיחשב התוצאה מהקטגוריה הגבוהה יותר לדירוג הנבחרת.
רוכב שנפסל בתחרות אחת יכול להמשיך לתחרויות הנוספות .באם יבחר רוכב להמשיך בתחרות הוא
חייב להמשיך להתחרות באותה קטגוריה שנרשם אליה טרם התחרות.
רוכבים אשר השתתפו בתחרויות בינ"ל במקצי  1.35מ 'ומעלה בשנה החולפת לא רשאים להתחרות
אלא אם חלפו יותר משלוש שנים מאז השתתפותו בתחרויות אלו.
התחרות הבינלאומית פתוחה לרוכבים מגיל  14ומעלה על פי שנתון.

2018 FEI CHILDREN'S INTERNATIONAL CLASSICS COMPETITION
קיימות בתחרות זו  3רמות .אנו משתתפים ברמה ברונזה  -מכשולים בגובה  1.00-1.10מ' ,רוחב 1.10-1.20
מ' ובמהירות ממוצעת של  325מ' לדקה.
נהלי התחרות מוכתבים על ידי ה FEI -וכוללים תרשימים של מסלולים שהוכנו ע"י מתכנן מסלולים בינ"ל.
▪ התחרות מורכבת מארבעה מסלולים .סה"כ  2מסלולים בכל יום (השני מקוצר(.
▪ תוצאה סופית משני ימי התחרות תקבע על בסיס סכימה של נקודות החובה מארבעת המסלולים
וחיבור הזמן משני הסיבובים השניים בכל יום .במקרה של שיוויון ,תוכרע התחרות ע"י הזמן המהיר של
הסיבוב השני ביום השני מבין תוצאות הצמדים בעלי שוויון.
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▪
▪

▪

▪

התחרות פתוחה לרוכבים עד גיל ( 14ילידי  2004ומטה) על סוסים מדורגים  1.00מ' ומעלה ,בני 6
ומעלה.
רוכב שנפסל ביום תחרות אחד רשאי להמשיך ולרכב ביום התחרות השני לפרס יומי בלבד.
רוכב שנפסל בסיבוב הראשון אינו ממשיך באותו יום אך יכול להמשיך לפרס היומי ביום
השני .רוכב נבחרת שנפסל מקבל  20נקודות יותר מהתוצאה הגרועה בסיבוב ,ומורשה
להמשיך לסיבוב השני.
המקצה הבינלאומי יכלול בנוסף לתחרות האישית גם תחרות נבחרות:
▪ תיקבע נבחרת בת  4רוכבים .שמות חבריה והסוסים עליהם ירכבו יקבעו לפני תחילת התחרות
הראשונה ויועברו ל.FEI -
▪ שלוש התוצאות הטובות בכל סיבוב של רוכבי הנבחרת יילקחו בחשבון לצורך חישוב תוצאות
הנבחרת.
▪ חבר נבחרת שנפסל יקבל  20נקודות חובה יותר מתוצאת הרוכב הגרועה ביותר באותו סיבוב.
▪ חבר נבחרת שנפסל בסיבוב הראשון מחוייב להיכנס בסיבוב השני וירכב גם ביום
שלמחרת לטובת תוצאות הנבחרת.
▪ על חברי הנבחרת להקפיד באופן מיוחד על החוקים הנוגעים לשינוי שם הסוס ולחוקי לבוש.
▪ תוצאות התחרות הכוללת יקבעו ע"י סכימת תוצאות שלושת הצמדים הטובים ביותר בכל סיבוב
מבין חברי הנבחרת וסכימת הזמנים של הסיבוב השני בשני הימים.
שלושת המקומות הסופיים הראשונים יקבלו תעודה מה.FEI -

