הענף לרכיבה מערבית  -ליגת נוער 1024

תחרות ליגה מס'  4בחוות דאבל קיי
5-6.9.24
שופט – ג'מס הנסן מדנמרק
מזכירת תחרות :נעמה שרביט ,מזכירת  :NRHAאילאיל קנטי
נציג ועדה מקצועית ו :NRHA-ליאור רז חת

סדר מקצים משוער לתחרות (ייתכנו שינויים)
יום שישי  – 599924שעת התחלת מקצים 00:00
שעה
2
1
04:45
3
4
5
6
4
0
9
20
22
21
23
24

00:00

25

מקצה

דמי כניסה

פייד טיים חמישי ערב

₪ 210

הערות
מסלול
ביום חמישי בערב שעת רכיבה לסוסי אולראונד
בלבד במגרש והמשך פייד טיים לאחר מכן

₪ 210
פייד טיים שישי בוקר
הליכת מסלול למאמנים בלבד.
הליכת מסלול
חימום עם מכשולים יתקיים במגרש העליון בלבד
חלוקת פרסים בסוף המקצה
₪ 235
טרייל עד גיל 20
₪ 235
טרייל עד גיל 25
חלוקת פרסים משותפת בסיום טרייל
עד גיל 21
₪ 235
טרייל עד גיל 21
חלוקת פרסים בסוף המקצה
₪ 235
הורסמנשיפ 20
חלוקת פרסים בסוף המקצה
₪ 235
הורסמנשיפ 25
חלוקת פרסים בסוף המקצה
₪ 235
הורסמנשיפ 21
₪ 235
טרייל עד גיל  20ירוקי
חלוקת פרסים משותפת בסיום טרייל
₪ 235
טרייל עד גיל  25ירוקי
עד גיל  21ירוקי
₪ 235
טרייל עד גיל  21ירוקי
מסלול רשמי של ה - AQHA -באתר
ירוקי 2
₪ 235
ווסטרן ריידינג עד גיל  20ירוקי
20
₪ 235
ריינינג עד גיל  25ירוקי
4
₪ 235
ריינינג עד גיל  20ירוקי
שעת רכיבה לסוסי אולראונד בלבד במגרש
₪ 210
פייד טיים שישי ערב

יום שבת  – 699924שעת התחלת מקצים 00:00
שעה
26
24
20
29
10
12
11
13
14
15
16
14

00:00

מקצה
פייד טיים שבת בוקר
הורסמנשיפ עד גיל  20ירוקי
הורסמנשיפ עד גיל  25ירוקי
הורסמנשיפ עד גיל  21ירוקי
הליכה ג'וג עד גיל 20
הליכה ג'וג
פלז'ר עד גיל 20
פלז'ר עד גיל  20ירוקי
פלז'ר עד גיל 25
פלז'ר עד גיל  25ירוקי
פלז'ר עד גיל 21
ריינינג 20

דמי כניסה
₪ 210
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235
₪ 235

מסלול

הערות

חלוקת פרסים למקצי הפלז'ר וההורסמנשיפ בתום
כל כיתה
אם יהיו למעלה מ 10-רוכבים באחד ממקצי הפלז'ר
תחולק הכיתה לשניים.

5

14
10
10
19
19

ריינינג NRHA 20
ריינינג 21
ריינינג NRHA 21
ריינינג 25
ריינינג NRHA 25

₪ 40
₪ 235
₪ 40
₪ 235
₪ 40

5
4
4
20
20

כיתות ה NRHA-רצות יחד עם כיתות
ההתאחדות המתאימות בגיל .הדירוגים
שונים וההרשמה נפרדת (ניתן להציג
 + NRHAהתאחדות או רק התאחדות).
פרס במקצי ה – NRHA -מגן NRHA

ההרשמה ,ותנאים לתשלום:
ההרשמה (כולל הזמנת תאים) ייעשו בכתב בלבד (לא יתקבלו הרשמות ושינויים טלפוניים) ,במייל
בלבד ,לכתובת naamasharvit@gmail.com :אצל נעמה שרביט ( .)050-4014961ההרשמה עד
יום חמישי ה 12-באוגוסט  .1024הגרלה לסדר הכניסות במקצה תתקיים ביום ד' 14 -באוגוסט
 1024ותפורסם ביום שלישי.

הרשמה מאוחרת ,ביטולים ,שינויים ,או תוספות (כולל תאים) שיתקבלו מרגע סיום ההרשמה
ועד יום רביעי (יומיים לפני התחרות) בשעה .₪ 50 – 11:00
שינויים בלבד לא יהיו עם קנס עד ליום ההגרלה.
מיום ההגרלה ועד יום חמישי – כל שינוי יעלה . ₪ 50
תאים שיבוטלו החל מיום רביעי בשעה  11:00יחוייבו בדמי ביטול מלאים.
מיום חמישי בשעה  – 11:00ביטולים ושינויים שיתקבלו יחוייבו בדמי ביטול מלאים.
הרשמה מאוחרת או תוספת מקצים יחוייבו בתשלום כפול
הוספת מקצים אחרי תחילת התחרות – בתשלום כפול
הזמנת תאים:
מחיר תא לימים שישי-שבת  .₪ 100כל יום נוסף  ₪ 50בלבד .הזמנת תאים יחד עם הרישום
לתחרות בלבד (עדיפות לסוסים מתחרים).
שימו לב ,החיוב עבור התאים ייעשה לפי ההזמנה ולא לפי השימוש בפועל.
ניתן להזמין תאי ציוד סגורים (עם אפשרות נעילה) בעלות של  ₪ 150לכל התחרות (חמישי-שבת)
כל יום נוסף  .₪ 50במידה ואתם מזמינים תא ציוד עם עוד חווה – נא ציינו זאת בהרשמה.
תוספת נסורת בעלות של  ₪ 00לתא .בהזמנה מראש.
זמני אימון במגרש
ביום ה' המגרש יפתח לאימון משעה  00:00ועד השידוד לפני הפייד טיים ,ויפתח שוב אחרי הפייד
טיים ועד .14:00
להזכירכם ,לא תותר כניסה ו9או שהייה של סוסים לא מסורסים במתחם התחרות החל מיום חמישי
בשעה  0:00ועד לעזיבת כל החוות המתחרות במוצ"ש .רוכבים9מאמנים המבקשים לרכב במתקן
המארח לפני התחרות מתבקשים לתאם מראש עם שי קנטי.

אישורי בריאות על הטפסים שיפורסמו באתר בלבד
יש לשלוח למייל של מזכירת התחרות או אל הפקס של חוות דאבל קיי04-2210216 :

שימו לב,
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התחרות מתחילה ביום שישי ה 5-בספטמבר בשעה  .00:00ניתן להגיע למתחם החווה מיום
חמישי בשעה  00:00בבוקר.
מחיר הקופון להתאחדות ע"ס  35ש"ח ישולם במזכירות התחרות באמצעות שיק או מזומן
בלבד .לא יתקבלו תשלומים להתאחדות בכרטיסי אשראי.
לא תתאפשר כניסת רוכבים למקצה לפני תשלום .אנא הימנעו מאי נעימויות והסדירו תשלום
לפני המקצים.
מספרי הסוסים נשארו אותם מספרים מהשנה שעברה .כניסה ללא מספרים או עם מספרים
שאינם תקניים ,בין אם למגרש החימום או למקצה ,תגרור תשלום קנס של  ₪ 150על הרוכב.
מי שיש לו בעיה עם המספר משנה שעברה מוזמן לפנות אל מזכירת התחרות עד יום רביעי
 3.9.24ולהזמין מספר ללא עלות .מיום חמישי עלות הכנת מספר – .₪50
בעלי הסוסים והמתחרים אחראים אישית לכך שהתשלום יגיע למזכירות התחרות במועד.
נא 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.
משתתפים במקצי  – NRHAבאחריותכם לוודא חברות בתוקף ורישיונות תחרות לסוסים.
האחריות לניירת מסודרת היא שלכם בלבד .רישום חברים ,בעלי סוסים וסוסים לNRHA-
יעשה דרך רכזת הענף לפני התחרות ,או אצל מזכירת ה NRHA-בתחרות .לתשומת לבכם,
הרשמות ל NRHA-שיתקבלו החל מיום שישי  11/8/24ואילך יחויבו בתוספת קנס  -דמי
זירוז  .NRHAלא תתאפשר כניסה למקצה אם הרוכב  9הסוס  9בעל הסוס אינו רשום באופן
תקין ברשומות הNRHA -
אין לרכב על הסוסים שלא בתוך מגרש רכיבה – רוכב שייתפס על גב הסוס ייפסל .שימו לב
זוהי הבטיחות שלכם!
ליד מגרש החימום יש תאי קשירה המיועדים להכנת סוסים למקצים (סירוק והברשה ,החלפת
מגינים וציוד ,וכו') ,וכן לצורך ביצוע החלפת רוכבים .חל איסור מוחלט להכין סוסים או רוכבים
בתוך מגרש החימום עצמו ,בדרך אל זירת התחרות ,או בכל שטח אחר למעט השטח שהוקצה
לכך.
להזכירכם ,גם סוסים המגיעים לאימון בלבד חייבים להיות רשומים בטופס ההרשמה וחייבים
בכל האישורים ,וכל הרוכבים חייבים להיות חברי התאחדות עם ביטוח.
הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוח הזמנים ואת סדר המקצים להקדים
או לאחר מקצים בכל שלב של התחרות – בכפוף לאישור ועדה מקצועית.
בעלי כלבים יקרים ,אתם מתבקשים להקפיד ולקשור אותם .כלבים משוחררים מפריעים
למהלך התקין של התחרות.
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האירוח במתחם המוקצה לכך בלבד .מתחם האירוח יופרד לחלוטין ממתחם הסוסים ,קרונות
ציוד וחניית רכבים .במתחם האירוח יהיו נקודות חשמל לנוחות הרוכבים.
כניסת כלי רכב למתחם התחרות אסורה .העמסת או הורדת סוסים תתבצע בחניית הקרונות
בלבד ,וחל איסור מוחלט על חניית רכבים בשטח החווה.
לתשומת לב הרוכבים  -אנא שימו לב לשינויים של הפרדת הקהל והסוסים וכבדו זאת על מנת
לשמור על בטיחות הקהל ,הרוכבים והסוסים .הפרדת הקהל תקפה גם לשעות הערב והבוקר
שאחרי9לפני המקצים.
כל שינוי בסדר הכניסות ,שמות רוכבים ,שמות סוסים ,כניסה למקצים וכו' – ייעשה דרך
מזכירות התחרות בכתב לפני תחילת התחרות ,ובתנאי שכל התשלומים ישולמו במלואם וכל
הניירת תגיע אף היא למזכירות לפני תחילת התחרות .לא ייעשו שינויים עם תחילת המקצה.
להזכירכם ,החל מרגע פרסום סדר הכניסות לפייד טיים ,כל רוכב המבקש להוסיף כניסה9זמן
יעשה זאת מול מזכירת התחרות בלבד ,וישובץ לפייד טיים הנוסף אחרי הרוכב האחרון במקצה
ולא ברציפות תוך כדי הריצה.
ביום חמישי בשעה  10:00תתקיים שעת אולאראונד במגרש התחרות .מאחר ומתקיימות ריצות
פייד טיים לפניה ואחריה ,תיתכן סטייה של כמה דקות בשעת ההתחלה שלה ,בהתאם ללו"ז
הפייד טיים .תינתן אינפורמציה במהלך הפייד טיים במערכת הכריזה – באחריותכם להתעדכן.
הכניסה למגרש במהלך שעה זו אסורה בהחלט לרוכבי ריינינג או פייד טיים חמישי ערב.

לתשומת לב המאמנים והמדריכים – האחריות על הרוכבים והאורחים המתלווים אליכם ,וכן
הטיפול בסוסים והשמירה על הציוד באחריותכם בלבד .אין הנהלת התחרות ,הועדה
תשומת לב כל הרוכבים מופנית לאמנה החדשה 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

המקצועית ו/או ההתאחדות אחראים לכל נזק או אובדן.
חוות דאבל קיי ,הוועדה המקצועית וההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ,שומרות לעצמן את הזכות לבטל
את התחרות מכל סיבה שהיא .במקרה ביטול – רק הכספים ששולמו למארגני התחרות יוחזרו.

