ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 42902
טל09-8850938 :
פקס 03-7255919 :
עמותה רשומה58-006-566-2:

1

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902, Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax:(972) -3-7255919
E-Mailoffice@ief.org.il

Web: www.ief.org.il

חוקי סדרת הגביע – עונת 2015-2016
הבהרה  :במידה וקיימת סתירה בין החוקים הספציפיים לעונה זו לבין האמור בספר החוקים הכללי  -יגברו
חוקי העונה.
 .1סדרת הגביע מתקיימת בחלקה הראשון של עונת התחרויות ,מתחילתה ועד הפגרה ,וכוללת  4תחרויות דירוג
ותחרות גמר דו יומית.
 .2בסדרת הגביע ירכבו מבחנים של ה FEI-כדלקמן:
מבחן  – Preliminaryפתוח לצמדים המדורגים אלף  /בית (נקודות דירוג רגיל נחשבות כ-אלף קשה ,בית קל)
מבחן  – Elementaryפתוח לצמדים המדורגים בית  /גימל (נקודות דירוג רגיל נחשבות כ-בית קשה ,גימל קל)
מבחן  – Mediumפתוח לצמדים המדורגים גימל  /דלת (נקודות דירוג רגיל נחשבות כ-גימל קשה ,דלת קל)
מבחן  – Advancedפתוח לצמדים המדורגים דלת  /הא (נקודות דירוג רגיל נחשבות כ-דלת קשה ,הא קל)
מבחן  – Prix St. Georgesפתוח לצמדים המדורגים פ.ס.ג בלבד
** רמות גבוהות יותר ומבחני פארא אקווסטריאן ,יתקיימו על פי דרישה.
 .3מבחני הדירוג לגמר הגביע הם מבחני הצ'אלנג' בלבד .רוכב רשאי לבחור במבחן אחד או שניים המתאימים
לרמתו (סעיף  ,2בהתאם לנהוג בצ'אלנג') אך בכל מקרה קריטריון ההתמודדות על גמר הגביע הוא  3תוצאות
של אותו המבחן (סעיף .)6
 .4תחרות הגמר תהיה תחרות דו יומית ,וישפוט אותה שופט מחו"ל.
 .5תחרות הגמר תזכה את הרוכבים בניקוד כפול (בשני הימים).
 .6לסיכום הניקוד למנצח הגביע יילקחו  3התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב מתוך  4תחרויות הדירוג ובנוסף,
התוצאות הכפולות של שני ימי הגמר (סה"כ  3תוצאות רגילות ו 2-תוצאות כפולות).
 .7יובהר כי התמודדות על הגביע תתאפשר רק לרוכב אשר השתתף ביום השני של הגמר .ניתן להתמודד על
התואר ללא השתתפות ביום הראשון של תחרות הגמר ,אך בזאת מוותר הרוכב על הניקוד הכפול הניתן ביום
זה.
 .8ביומה הראשון של תחרות הגמר ירכבו מבחני צ'אלנג' במהדורה קודמת ,אשר לא ירכבו במהלך הסדרה,
וביומה השני מבחני הצ'אלנג'.
 .9מנצחי הגביע יהיו הצמדים אשר לזכותם יעמוד ,בתום הסדרה וכולל תחרות הגמר ,הניקוד המצטבר הגבוה
ביותר באחוזים (כפי שצוין מעלה 3 -התוצאות הגבוהות מתוך  4תחרויות דירוג באותו המבחן ובנוסף כפל
התוצאות מתחרות הגמר).
 .10צמדים אשר במהלך הסדרה עלו רמה יורשו להמשיך להתחרות עד סוף הסדרה במבחן בו התחילו אותה.
 .11נוהל שובר שוויון  -במידה ובתחרות הגמר יהיה תיקו בסה"כ תוצאות הסדרה במקומות ראשון עד שלישי בכל
רמה ,יקבע המנצח עפ"י תוצאות יומה השני של תחרות הגמר ,במידה ויהיה תיקו גם בתוצאות אלו ,יקבע
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המנצח עפ"י תוצאות יומה הראשון של תחרות הגמר .במידה וציונים אלו זהים ,הציונים הכלליים מיומה השני
של תחרות הגמר יקבעו את מיקום הרוכבים .במידה וגם אז יהיה תיקו יקבע המנצח עפ"י הציונים על הישיבה
מתחרות הגמר (יום שני) .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-off -או ששני הרוכבים יוותרו
על האפשרות ,יוכרז תיקו והפרסים יחולקו במידה שווה בין הרוכבים.
.12באחריות הרוכב להירשם ולהתחרות במקצים המתאימים לדירוג הצמד.
 .13מגרש פתוח ביום הגמר  -למתחרים תינתן האפשרות להתאמן במגרש שייראה כפי שייראה במהלך התחרות,
ללא תוספת תשלום ,בערב שלפני יומה הראשון של תחרות הגמר או בבוקר אותו היום (בהתאם להחלטת
המארגן).
 .14מקצי ה Elementary -ו Preliminary -יהיו מחולקים לבוגרים (מעל גיל  )16ולצעירים (מתחת גיל .)16
חלוקת הפרסים במקצים אלו תתבצע בנפרד הן בתחרויות הדירוג והן בגמר הגביע.

בהצלחה !!!
ועדת דרסז'

