שינויי תקנון – אסיפת ענף 15/12/13
סעיף  11.6מקצה אמנות הרכיבה ) – (Horsemanshipעדכון חוקי המקצה בתקנון לפי הAQHA -
 .1כל המתחרים נכנסים יחד לזירה ,ואז כל מתחרה מציג בנפרד ובצורה אינדיבידואלית .יש לקבוע את סדר ההצגה
מראש .השופט יודיע לרוכבים האם עליהם לעזוב את המגרש בתום המסלול או להסתדר בשורה ליד הגדר .כל
הכיתה ,או רק המדורגים הראשונים בכיתה ,תציג יציגו את הסוסים בשלושת המקצבים לפחות בכיוון אחד במגרש.
במסלול ניתן לבקש :הליכה; ג'וג; טרוט ,טרוט מורחב; לופ או לופ מורחב בקו ישר ,מתפתל ,מתעקל ,מעגל ,8 ,או
שילוב שלהם; עצירה; הליכה לאחור בקו ישר או מפותל; סיבוב על רגל ציר כולל ספין או פנייה היפוך ) (rollbackעל
החלק האחורי או הקדמי; הליכה צידית; כניעה לרגל ) ;(leg yieldהליכה כפולת מסלול ) (two trackהחלפת רגל
מובילה פשוטה או במהירות גבוהה; קנטר הפוך ) (counter canterאו כל תרגיל אחר .כמו כן ניתן לבקש
מהרוכבים לרכוב ללא ארכובות .פעם אחת לפחות במשך המקצה יש לבצע הליכה לאחור .אין לבקש מהרוכבים
לעלות ו/או לרדת מהסוסים.
 .2תוצאות  -נמדדות בנקודות מ 0-עד  ,100 20ומקובל שימוש בחצאי נקודות .ביחידות של נקודה אחת 10 .נקודות
הנקודות יוקצו להופעה הכללית של הסוס והרוכב ו 10 -נקודות יוקצו וכן להערכת ביצוע המסלול:
 (1הופעה כללית של הסוס והרוכב ) 10נקודות(  -הופעתו הכללית של הרוכב ,בטחונו ,שווי המשקל שלו וכן
הופעתו הפיסית של הסוס.
הסעיף ממשיך..
 (2ביצוע ) 10נקודות(:
הסעיף ממשיך..
 (3עבירות:
עבירות יכולות להיות מוגדרות כקלות ,חמורות וחמורות מאוד .השופט יחליט מה מידת העבירה בהתאם לדרגת
ו/או התכיפות של הופעתן .עבירה קלה מחייבת  1נקודה עד  4נקודות עונשין .עבירה חמורה מורידה בין ½ ל4 -
נקודות ויותר מהציון הסופי .עבירה חמורה מאוד תמקם את הרוכב אחרון במקצה ,אחרי שאר המציגים שסיימו את
המסלול ככתוב .עבירה קלה יכולה להפוך לחמורה אם היא חוזרת מספר פעמים במהלך המסלול.
הסעיף ממשיך..
 .3ניקוד המקצה מבוסס על ניקוד מ  0-עד  ,100 20לפי הפירוט הבא:
 90-100 20נק' :ביצוע מצוין של אמנות הרכיבה כולל החזקת הגוף ושימוש בעזרים .המסלול מבוצע במדויק וחלק.
 80-89 18-19נק' :בדרך כלל ביצוע מצוין עם עבירה זעירה אחת בהופעה או בביצוע המסלול.
 70-79 16-17נק' :ביצוע טוב של המסלול עם עברה קלה או בהופעה ,או ביציבה של הרוכב.
 60-69 14-15נק' :מסלול מתחת לממוצע חסר מהירות או דיוק ,או אופן הרכיבה מונע הצגה של אמנות הרכיבה,
או שישנן שתיים או שלוש עבירות קלות של הופעה או היציבה של הרוכב.
 50-59 12-13נק' :עבירה חמורה אחת או כמה עבירות קלות בהצגת המסלול ,או ההופעה ,או היציבה של הרוכב
המונעים תקשורת עם הסוס.
 40-49 10-11נק' :שתי עבירות חמורות או עבירות קלות רבות בהופעה ,או בהצגת המסלול ,או ביציבה של
הרוכב .מספר עבירות חמורות ,או עבירה חמורה אחת בהצגה ,או בהופעה או ביציבה של הרוכב .הרוכב מדגים
חוסר יכולת ברכיבה ומבצע מספר עבירות בהופעה וביציבה
 10-39 6-9נק' :מספר עבירות חמורות ,או עבירה חמורה אחת בהצגה ,או בהופעה או ביציבה של הרוכב .הרוכב
מדגים חוסר יכולת ברכיבה ומבצע מספר עבירות בהופעה וביציבה .המתחרה מבצע עבירה חמורה אחת או יותר
בהצגה ,הופעה ,או ביציבה ,אבל מסיים את הכיתה ונמנע מפסילה
 1-5נק' :המתחרה מבצע עבירה חמורה אחת או יותר בהצגה ,הופעה ,או ביציבה ,אבל מסיים את הכיתה ונמנע
מפסילה

סעיף  - 8ספורטאי פעיל/מצטיין
רוכב המעוניין להגיש בקשה למנהל הספורט להיות ספורטאי פעיל/מצטיין בזמן שרותו הצבאי ,צריך למלא אחר
הקריטריונים הבאים:
.8.1
.8.2

להגיש את בקשתו לוועדה המקצועית אל משרד ההתאחדות לא יאוחר משבעה חודשים לפני תאריך הגיוס שלו.
על המועמד להיות רוכב מתחרה במקצי ריינינג בלבד ואשר זכה באחד משלושת המקומות הראשונים במקצה בשנה
שלפני גיוסו .בבקשה יש לציין את כל ההישגים ברכיבה עד למועד הגשתה.

.8.3
.8.4
.8.5

.8.6
.8.7

ספורטאית המבקשת לשרת כספורטאית פעילה תומלץ אוטומטית על ידי הועדה ,ובתנאי שהשתתפה במינימום
התחרויות הנדרש בשנה שלפני גיוסה לצה"ל.
על המועמד להגיש ביחד עם בקשת הספורטאי תכנית אימונים מפורטת לתקופת שרותו הצבאי ,שבה הוא צריך
להראות את משך האימונים היומיים ומספר התחרויות והמקצים בהם בכוונתו להשתתף.
לכל מועמד חייב להיות מאמן רשום שעומד בקריטריונים של מאמן אותם קבע מנהל הספורט :חייבת להיות למאמן
תעודת מדריך ,המאמן חייב להתחרות במקצי ריינינג פתוחים בליגה בשנתיים שלפני הגשת הבקשה .המאמן חייב
להיות מעל גיל  .21המאמן חייב שיהיו לו יותר מתלמיד אחד מתחרה בעונת התחרויות הקודמת להגשת הבקשה.
במהלך השירות הצבאי יגיש הספורטאי לוועדה המקצועית ,אחת לחודש ,דו"ח על פעילותו כספורטאי פעיל.
ההמלצה לספורטאי פעיל/מצטיין אינה אוטומטית .בנוסף לעמידתו של הרוכב בקריטריונים של מנהל הספורט כפי שהם
מפורטים בתיק הנהלים של ההתאחדות ,מתן ההמלצה נתון וניתנת לשיקול דעתה של הועדה המקצועית.

 .8.8הועדה המקצועית תקבע את סדר העדיפות להמלצה למנהל הספורט על פי הישגי המועמדים בלבד ,כלומר אלוף
הארץ יהיה מדורג תמיד לפני סגנו ,ובתנאי שעמד בהגשת תכנית האימון על פי הכתוב לעיל ובהתאם לנהלי מנהל
הספורט.
או
 8.8הועדה המקצועית תקבע את סדר העדיפות להמלצה למנהל הספורט על פי הישגי המועמדים בלבד .כלומר אלוף הארץ
יהיה מדורג תמיד לפני סגנו ובתנאי שעמד בהגשת תכנית האימון על פי הכתוב לעיל בהתאם לשיקול דעתה ולנהלי
מנהל הספורט.

סעיף 6.5
באחריות המתחרה לוודא את כשירותו ואת כשירות הסוס שהוא מציג לפני ההרשמה למקצה .מתחרה אשר ייכנס שנכנס
למקצה אשר אינו כשיר אליו או שהסוס אינו כשיר אליו ייפסל ) (No Scoreאוטומטית ,ותישלל ממנו הזכות לקבל דירוג ,פרס,
או ניקוד עבור המקצה .רשימת הכשירויות תפורסם באתר ההתאחדות לפני תחילת העונה.
סעיף ) 5.17חדש(
בתחרויות נוער לא תותר כניסת זכרים שאינם מסורסים )גם אם הם בעלי אשך אחד או אשכים נסתרים( לשטח התחרות .זכרים
שיגיעו לרכב במתקן התחרות יעזבו את המקום עד לשעה  10:00של היום שבו מתקיים מקצה הפייד טיים הראשון ,ובכל מקרה
יום לפני תחילת התחרות.
זכרים המשוייכים למתקן המארח את התחרות יעמדו במתחם המופרד מהתאים העומדים לרשות המתחרים וממתחם התחרות
עצמו.
סעיף 4.8
הכניסה למקצים עם מספרי הסוסים המקוריים שמונפקים התקניים המאושרים על ידי הועדה המקצועית ההתאחדות בלבד
אחת לשנה .מתחרה שייכנס למקצה עם מספר שונה בגודל ,צורה ,עיצוב או צבע  -ישלם קנס של  ₪ 250לענף להתאחדות.
רוכב שאיבד ,או שהגיע לתחרות ללא מספר סוס תקני שהונפק על ידי ההתאחדות יחויב לרכוש במקום מספר זמני בעלות 50
 ₪לפקודת הענף ההתאחדות .ניתן להזמין מספר חלופי בעלות של  ₪ 50נוספים .במקרה של כניסת רוכב ללא מספר למגרש
החימום או למקצה כאמור לעיל – הרוכב ייקנס מארגן התחרות בסכום של  ₪ 250לפקודת הענף.
סעיף 6.3.5
מקצה נון פרו ) - (Non Proמקצה חובבים בו הרוכב לא הציג באופן ישיר או עקיף ,לא אילף ולא עזר לאלף סוס תמורת
תמורה במקצוע בו הוא מתחרה וזאת במהלך שלוש השנים שקדמו לתחילת עונת התחרויות בה הוא מציג כנון פרו .במקצה זה
ניתן להציג סוסים במתג ביד אחת בלבד .רוכב נון פרו רשאי להציג סוסים בבעלותו או בבעלות משפחתו בלבד.
במקצה קאטינג מוכר  NCHAרוכב נון פרו חייב להיות הבעלים הישירים של הסוס עליו הוא רוכב.
רוכב נון פרו ימלא הצהרה על היותו רוכב חובב בעת ההרשמה להתאחדות
סעיף 6.1.7
במקרה של שוויון במקום הראשון  -יוכלו הרוכבים להכריע את התוצאה באמצעות ריצה נוספת או בהטלת מטבע.
או באמצעות אחת האפשרויות שלהלן:
א .הסכמה לדירוג משותף במקום הראשון עם אותו הניקוד המצטבר מבלי לקיים ריצה שוברת שוויון ,ובתנאי שיסכימו להטיל
מטבע על הפרס של המקום הראשון )גביע ,פרס כספי ו/או אחר(.
ב .הסכמה לשבור את השוויון בהטלת מטבע ,ומי שייקבע כמנצח הכיתה ידורג במקום הראשון ,כשאם אחד הרוכבים אינו
רוצה או אינו יכול להציג ריצה נוספת ,יוכרז הרוכב שרצה לרוץ כמנצח הכיתה .הניקוד ,הפרסים והזכיות הכספיות יהיו
בהתאם למיקום שנקבע בשבירת השוויון

]מגיע יחד עם תיקון לסעיף :7.10
במקרה של שוויון במקום הראשון  -יוכלו הרוכבים להכריע את התוצאה באמצעות ריצה נוספת או בהטלת מטבע.
או באמצעות אחת האפשרויות שלהלן:
א .הסכמה לדירוג משותף במקום הראשון עם אותו הניקוד המצטבר מבלי לקיים ריצה שוברת שוויון ,ובתנאי שיסכימו להטיל
מטבע על הפרס של המקום הראשון )גביע ,פרס כספי ו/או אחר(.
ב .הסכמה לשבור את השוויון בהטלת מטבע ,ומי שייקבע כמנצח הכיתה ידורג במקום הראשון ,כשאם אחד הרוכבים אינו
רוצה או אינו יכול להציג ריצה נוספת ,יוכרז הרוכב שרצה לרוץ כמנצח הכיתה .הניקוד ,הפרסים והזכיות הכספיות יהיו
בהתאם למיקום שנקבע בשבירת השוויון.
אם שני רוכבים או יותר מגיעים לתוצאה שווה מהמקום השני ואילך  -יזכו הרוכבים במיקום ובניקוד שווה ,יתחלקו שווה בשווה
בפרס הכספי אם יש ,ויטילו מטבע על חלוקת פרסים אחרים במידה ויש.
ועם תיקון לסעיף :7.11
בכל מקרה של שוויון שהוכרע ,בין אם באמצעות ריצה שוברת שוויון ,הטלת מטבע ,או כל אופן אחר ,הרוכב הממוקם גבוה יותר
יקבל את הניקוד הגבוה יותר ,בהתאמה .בכל מקרה ,לא ייתכן מצב בו יותר מרוכב אחד מקבל את מלוא  15הנקודות במקום

הראשון ,אלא אם התקבלה ההסכמה על דירוג משותף בהטלת מטבע על הפרס )סעיף  7.10א[(.

