 06פברואר 2019
רוכבים ומאמנים יקרים,

 – SAVE THE DATEמשחקי מכבי איזוריים אירופה ופאן-אמריקה
שנת  2019היא שנת משחקי מכבי היבשתיים שנערכים אחת ל 4-שנים ,במסגרתה יערכו שני משחקי יבשתיים
שיכללו תחרויות רכיבה על סוסים .המשחקים האיזוריים של אמריקה הלטינית ואירופה הינם אירוע ספורטיבי
בינלאומי ייחודי ומוביל ,בו משתתפים כ 3500 -ספורטאים מכלל מדינות דרום אמריקה ואירופה בהתאמה וכן
מדינות אורחות מארה"ב ,אוסטרליה ,דרא"פ ,בריטניה וכמובן ישראל .המשחקים מהווים עבור העם היהודי
בישראל ובתפוצות אירוע ציוני משמעותי ביותר.

משחקי פאן אמריקה  5-15/7/2019 -במקסיקו סיטי ,מקסיקו
•
•
•

•
•

•
•
•
•

מקום התחרותEN RANCHO ECUESTRE SALAZAR :
מארגן התחרותIsidoro Zapan isidorozapan@cloud.com :
זירות:
 oזירת תחרות 86*120 :מ'
 oמגרש חימום 80*50 :מ'
התחרות תיערך בענף קפיצות הראווה בלבד
 oגובה המקצים  1.10-1.25מ'
תוכנית התחרות ומחנה האימונים:
סוג מקצה
גובה
פירוט
תאריך
יום אימונים 1
09/07/2019
יום אימונים 2
10/07/2019
 1.10-1.15מ'
יום תחרות 1
11/07/2019
Speed class
יום תחרות  2וגמר נבחרות  1.15-1.20מ'
12/07/2019
Two rounds
יום מנוחה  /יום אימונים קל
13/07/2019
יום תחרויות  3וגמר יחידים  1.20-1.25מ'
14/07/2019
Two rounds
מדינה יכולה לשלוח עד  2נבחרות של  4רוכבים
סוסים :ניתן להגיע עם סוסים ,לשכור סוסים או לקבל סוסים מושאלים בהגרלה
 oעלות השאלת סוס מהמאגר – כ 1,200-דולר
עלות הרשמה ₪ 10,500 :למשתתף כוללת טיסות ,ביטוח  ,אירוח מלא במלון  5כוכבים ,תלבושות
לטקס הפתיחה ,הופעות ,כניסה לאירועים ועוד .עלות השאלת/השכרת/הובלת הסוסים אינה כלולה.
תאריך משוער ליציאת המשלחת ,5/7/2019 :תאריך חזרה משוער16/7/2019 :

משחקי אירופה  29/7/2019-7/8/2019 -בבודפשט ,בהונגריה
•
•
•

•

מקום התחרותPublic Benefit Foundation for the National Riding School & Hungarian :
/https://www.nemzetilovarda.hu
מארגן התחרות :ההתאחדות ההונגרית לספורט הרכיבה
זירות:
 oזירת תחרות 80*80 :מ'
 oמגרש חימום 70*40 :מ'
התחרות תיערך בענף קפיצות ראווה ובענף הדרסז'

קפיצות – שתי רמות:
•
•
•

 1.10-1.15 – Small tourמ'
 1.20-1.25 – Big tourמ'
מדינה יכולה לשלוח רוכבים יחידים ונבחרת אחת עד  4רוכבים המורכבת ממקסימום  2רוכבים בכל
מקצה
תוכנית התחרות – יתכנו שינויים קלים:
סוג מקצה
גובה
פירוט
תאריך
 29/07/2019יום אימונים 1
 30/07/2019יום אימונים 2
 1.10/1.20מ' בהתאמה
 31/07/2019יום תחרות 1
238.2.1 Speed class
 01/08/2019יום תחרות  2וגמר נבחרות *  1.10/1.20מ' בהתאמה
238.2.1 Speed class
 1.15/1.25מ' בהתאמה
 02/08/2019יום תחרויות  3וגמר יחידים
* יתכן ג'אמפ אוף עבור גמר הנבחרות (בג'אמפ אוף ייצג את הנבחרת רוכב מהמקצה הגבוה).

•

סוסים :ניתן להגיע עם סוסים ,לשכור סוסים או לקבל סוסים מושאלים בהגרלה (שימו לב :מספר
הסוסים המושאלים מוגבל).
 oלקבלת סוסים מושאלים – הרוכב יתבקש לשלוח  3סרטוני וידאו ממקצים ברמה הנדרשת
מתחרויות בשנה האחרונה.

•

דרסז'  -שתי רמות:
•
•
•
•

•

•
•

 – Small tourרמה מקבילה לג'
 – Big tourרמה מקבילה לד' קשה
מדינה יכולה לשלוח רוכבים יחידים ונבחרת אחת עד  4רוכבים.
תוכנית התחרות – יתכנו שינויים קלים:
מבחן
פירוט
תאריך
 29/07/2019יום אימונים 1
 30/07/2019יום אימונים 2
 31/07/2019יום תחרות  ,1תחרות נבחרות
FEI Children Team test
 01/08/2019יום תחרות  2וגמר יחידים
Small Tour - FEI Children preliminary B test
Big tour - FEI Regional Games Individual
Competition Test
סוסים :ניתן להגיע עם סוסים ,לשכור סוסים או לקבל סוסים מושאלים בהגרלה (שימו לב :מספר
הסוסים המושאלים מוגבל).
 oלקבלת סוסים מושאלים – על הרוכב לשלוח  3תוצאות בציון מעל  65%מתחרויות ברמה
המתאימה מתחרויות ב 3-שנים האחרונות
עלות הרשמה ₪ 7,000 :למשתתף כוללת טיסות ,ביטוח  ,אירוח מלא במלון  5כוכבים ,תלבושות
לטקס הפתיחה ,הופעות ,כניסה לאירועים ועוד .עלות השאלת/השכרת/הובלת הסוסים אינה כלולה.
תאריך משוער ליציאת המשלחת ,29/7/2019 :תאריך חזרה משוער07/08/2019 :

הערות חשובות:
•
•

רוכבים שמגיעים מאירופה  /אמריקה למשחקים זכאים לתשלום מופחת המקזז את עלויות הטיסה
(פרטים ימסרו עם אישור ההרשמה)
רוכב זכאי לייצג את מדינת ישראל אם הוא אזרח ישראלי ,גם אם מתגורר בחו"ל

•

רוכב המחזיק באזרחות זרה ומעוניין לייצג את המדינה בה הוא מחזיק את האזרחות ,ירשם
למשחקים דרך סניפי מכבי המקומיים במדינתו

הרשמה ראשונית:
רוכבים המעוניינים לקחת חלק התחרויות מתבקשים לציין זאת במייל למשרדי ההתאחדות Office@ief.org.il
ולציין את שמם המלא ,המשחקים בהם ירצו להשתתף ,ענף ורמה עד תאריך  21בפברואר .2019
פרטים מלאים ועלויות מפורטות ימסרו בהמשך לנרשמים

