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חוקי דירוג לליגת בתי ספר בדרסז' עונת 2015-2016
הבהרה :במידה וקיימת סתירה בין חוקי הדירוג הספציפיים לעונה זו לבין האמור בספר החוקים הכללי -
יגברו חוקי הדירוג לעונה.
ליגת בתי ספר הנה סדרה בה מתקיימות  2תחרויות במקביל:
•

האחת – אישית ,בה צובר הרוכב ניקוד לשם תואר "אלוף ליגת בתי הספר".

•

השנייה – קבוצתית ,בה נצבר ניקוד כולל לנבחרת אשר מתמודדת על ניצחון בגמר ליגת

בתי ספר.
מספר התחרויות המתוכנן לעונה הנוכחית הוא  6תחרויות דירוג רגילות בסדרת האליפות (החלק השני של
העונה) ובנוסף תחרות גמר הליגה הדו יומית .יובהר כי הדירוגים לליגת בתי הספר מתחילים לאחר גמר
ליגת החורף ,ולא נצברים מתחרויות קודמות (מחלקה הראשון של העונה).
פירוט רמות הרכיבה
•

רמה קדם קבוצתי קל – מבחנים קבוצתיים ללא קנטר.

•

רמה קדם קבוצתי קשה – מבחנים קבוצתיים עם קנטר.

•

רמה קדם א' אישי – מבחנים אישיים.

•

רמה אלף קל  -מבחני אלף (קלים בלבד).

כללי:
 .1כל רוכב מתחיל בכל גיל רשאי להשתתף בתחרויות אלו ובלבד שהינו חבר התאחדות ,למעט
רוכבים שהשתתפו בעבר בתחרויות ברמה אלף קשה ומעלה של ההתאחדות ,וכן מדריכי רכיבה
מוסמכים בעלי תעודה .רוכב רמה אלף שירכב במהלך העונה רמה בית קל ומעלה – לא יוכל להמשיך
לרכב בליגת בתי ספר.
רוכבי אלף קל בליגת בתי ספר רשאים לרכב מבחני אלף קשים ולדרג עצמם לאליפות הארץ במבחני
אלף קשה.
 .2רוכב רמה אלף שצבר בעונה הקודמת  8נקודות דירוג רגיל ,ללא קשר לסוס עליו התחרה ,לא יוכל
להמשיך ולהתחרות בגביע החורף ובליגת בתי הספר ,למעט לפרס היומי באלף קל .רוכב שהתחיל את
העונה עם פחות מ 8 -נקודות די רוג ברמה אלף יוכל להתחרות ברמה זו עד לסוף העונה גם אם צבר
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יותר מ 8 -נקודות אך בעונה הבאה לא יוכל להמשיך ולהשתתף בגביע החורף ובליגת בתי הספר .רוכב
שהשתתף בעונה הקודמת באליפות הארץ לא יוכל להשתתף ברמת ליגת בתי ספר בעונה הקרובה.
 .3התחרויות יתבצעו במסגרת דירוג אישי של הרוכב (ולא של צמד) .הבהרה :רוכב יהיה רשאי
להשאיל סוס מחווה אחרת ובלבד שימשיך לייצג עם הסוס הנ"ל את המועדון ממנו הוא מגיע .במידה
והרוכב מעוניין לעבור למועדון אחר עליו לשנות את הרישום שלו בהתאחדות .באחריות הרוכב לדאוג
לכל ההיבטים הכרוכים בהשאלת הסוס או בשינוי המועדון.
 .4רוכב חדש יוכל להתחיל בכל רמה על פי קביעת המאמן .רוכב יכול לעלות רמה בכל שלב ,אך לא
יוכל לרדת ברמה (למעט רוכב שעמד בהגדרות בהמשך – ראה סעיף .)7
 .5רוכב אשר יעבור רמה יתחיל את צבירת הנקודות מחדש.
 .6רוכב אשר מעוניין לעבור רמה ,לא יוכל לעשות זאת במהלך אותו יום תחרות בה התחרה ברמה
הנמוכה יותר.
 .7רוכב המעוניין להתנסות ברמה גבוהה יותר במהלך העונה יוכל להתחרות רמה אחת מעל רמתו
מקסימום  3פעמים במהלך העונה לצורך הפרס היומי( .במידה ורכב ב 4 -תחרויות ברמה מעל ,יחוייב
לעלות רמה) .המעקב על כך הנו באחריות הרוכב ו\או המאמן! תוצאות הרוכב לא יחשבו לצורך דירוג
גמר הליגה שלו או של הנבחרת שאליה הוא שייך .במידה ובחר לעלות רמה יחושבו תוצאותיו מתחרויות
הפרס היומי רטרואקטיבית לצורך דירוגו האישי בלבד אך לא לצורך דירוג הנבחרת .רוכב שהתנסה
ברמה גבוהה משלו ,וניצח בשני מבחנים יהיה מחויב לעלות לרמה זאת .חשוב לציין ,בכל תחרות בה
נרשם רוכב לרמה גבוהה מזו שהוא מתחרה בה ומזו שהוא מעוניין להתמודד בה בגמר ,יש לציין זאת
בבירור ע"ג טופס ההרשמה לתחרות .רישום זה באחריות המדריך והרוכב.
 .8בכל הרמות של ליגת בתי ספר ,רוכב אשר מוקם בליגה בעונה הקודמת בדירוג האישי במקומות
 5 - 1כולל ,יחוייב לעלות רמה בעונה שלאחריה .רוכב המעוניין לעלות רמה יכול לעשות זאת בכל עת.
 .9רוכב יכול לרכב בליגת בתי ספר (בכל הרמות כולל אלף קל) על כל סוס במשך העונה ,ובלבד
שהסוס מתאים לרמת קדם אלף (סוס שלא התחרה ברמה גימל ומעלה ב 3 -השנים האחרונות).
 .10רישום דירוג הרוכבים יתנהל דרך ההתאחדות ובאחריות מזכירת הענף .הדירוג יקבע עפ"י המיקום
במקצה (מקום ראשון מקבל  20נק' מקום שני  19וכן הלאה -במידה ויש יותר מ 15 -משתתפים במקצה
הניקוד יינתן כמתואר ,אך הרוכב ה 15-והבאים אחריו יקבלו  5נק' כ"א) .ברמות קדם השונות לא
יתקיים דירוג רגיל.
 .11בתחרות הגמר הניקוד יוכפל ,כלומר מקום ראשון יקבל  40נק' ,המקום השני  38נקודות וכן הלאה,
כאשר המקום ה 15-והבאים אחריו יקבלו  10נק' כ"א.

 .12רוכב ידורג לליגה פעם אחת בלבד .רוכב שיירכב על יותר מסוס אחד בתחרות אחת ,תחשב לו
התוצאה הטובה מבין השתיים באותו יום.
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 .13סדר כניסת הרוכבים במבחנים קבוצתיים יקבע על פי הנחיות השופט בתחילת המקצה.
 .14חל איסור מוחלט לפנות לשופטים במהלך התחרות ,ניתן לפנות בצורה המפורטת בספר החוקים,
דרך המזכירות או נציג הועדה .רוכב שיפנה בעצמו או מי מהמלווים שלו (מאמן/מדריך/הורה) באופן
בלתי הולם לבעלי תפקידים בתחרות ,חושף עצמו לצעדים משמעתיים שינקטו ע"י הועדה ,כמפורט
בספר החוקים.

הופעה:
.1

לבוש חובה:
1.1

מכנס רכיבה שחור  /כחול כהה  /בז' או לבן.

1.2

מגפי רכיבה או צ'אפס עור בצבע שחור ,ונעלי רכיבה תואמות מעור בצבע שחור.

1.3

כפפות שחורות  /בהירות.

1.4

קסדת רכיבה תקנית עם רתמה.

1.5

חולצה – ניתן לבחור בין האפשרויות הבאות:
•

חולצה לבנה עם צווארון (מכופתרת עד הסוף) ועניבה או סטוק בצבע לבן .עם או בלי
ז'קט רכיבה בצבע כהה.

•

חולצת פולו לבנה.

•

חולצת מועדון – חולצת פולו לבנה או צבעונית עם סמל המועדון בחלק הקדמי ו\או
האחורי של החולצה.

** במידה מועדון בוחר ללבוש חולצת מועדון ,תיהיה חובה על כל חברי הנבחרת להיות לבושים באותה
החולצה באופן אחיד.
** מותר ,אך לא חובה ,לרכב עם דורבנות אך בתנאי שיהיו עשויות מתכת או פלסטיק בעלות קצוות כהים
ושאורכן לא יעלה על  1.5ס"מ.
**לפירוט נוסף יש לעיין בספר החוקים – פרק .5
.2

ציוד חובה לסוס:
אוכף ספורט ,שמיכה לבנה ,ראשיית רכיבה עם מתג שבור פשוט וחוטמית תקנית.
מספר סוס תיקני (במידה וחסר מספר סוס יש לשלם קנס למארגן על פי הפירוט בהזמנה לתחרות)
לפירוט נוסף יש לעיין בספר החוקים – פרק .6

סוסים:
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על סוס המתחרה בליגת בתי ספר להיות רשום בהתאחדות כסוס מתחרה בעונה הנוכחית ,ולעמוד
בקריטריונים לגבי השתתפות סוסים ברמה קדם אלף (סוס שלא התחרה ברמה ג' ומעלה ב 3 -השנים
האחרונות).
מספר הכניסות המותרות לסוס בתחרות הנה לפי המפתח הבא:
 5כניסות למקצי קדם אלף
 1כניסה למקצה אלף קל  4 +כניסות למקצי קדם אלף
 2כניסות למקצי אלף קל  2 +כניסות למקצי קדם אלף
 3כניסות למקצי אלף קל (ללא כניסות נוספות)
*** מקצה אלף קשה ובית קל זהים במהותם למקצה אלף קל ולכן יחולו עליהם אותן הגדרות.

ליגת בתי ספר  -נבחרות:
 .1במסגרת התחרויות תתקיים תחרות קבוצתית – כשתחרות השיא ,בה תוכרז הנבחרת המנצחת ,תהיה
גמר ליגת בתי ספר.
 .2כל הרוכבים השייכים לבית ספר אחד יוכלו לייצג את נבחרת ביה"ס בתחרות.
 .3נבחרת תהיה מורכבת ממינימום שלושה רוכבים בשלוש רמות שונות מתוך ארבע הרמות הקיימות.
 .4בתי ספר אשר אין ביכולתם להרכיב נבחרת באופן המפורט לעיל ,יוכלו להתאחד עם בית ספר אחר או
יותר ולהקים נבחרת משותפת .בתי ספר שהתאחדו לצורך הקמת נבחרת ,ישארו יחד עד סוף העונה.
 .5בכל תחרות תילקח התוצאה הטובה ביותר של רוכב אחד מכל רמה ,הטוב ביותר בנבחרת ,וסך
התוצאות יהיה תוצאת הנבחרת באותה תחרות.
 .6סיכום הנקודות יחושב וייקבע את הנבחרת המנצחת באותה התחרות.
 .7בכל תחרות יוענק גביע לנבחרת המנצחת באותו היום.

תחרות גמר ליגת בתי ספר:
תחרות גמר ליגת בתי ספר פתוחה לכל מתחרה המדורג ברמות אלו שהתחרה ב 3 -תחרויות לפחות
במהלך העונה.
 .1תחרות הגמר תהיה תחרות דו יומית ,אותה ישפטו שני שופטים מהארץ.
 .2תחרות הגמר תזכה רוכבים ונבחרות בניקוד כפול (כמפורט מעלה).
 .3לסיכום הניקוד לגמר ליגת בתי ספר יילקחו  4התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב מתוך  6תחרויות
הדירוג ,ובנוסף התוצאות הכפולות משני ימי הגמר (סה"כ  4תוצאות רגילות ו 2-תוצאות כפולות).
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 .4יובהר כי התמודדות על התואר "אלוף ליגת בתי הספר" 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.
 .5לסיכום הניקוד לנבחרת השנה יילקחו  4התוצאות הטובות ביותר של כל נבחרת והניקוד מיומיים של
הגמר (ניקוד כפול).
 .6שלוש הנבחרות המנצחות יזכו בפרסים קבוצתיים.
 .7לאלופי ליגת בתי ספר בכל רמה יוענקו פרסים אישיים לפי מפתח פרסים רגיל בתחרויות גמר.
 .8סדר כניסות הרוכבים במבחנים הקבוצתיים יקבע באותו האופן כמו בתחרויות דירוג רגילות.
 .9רוכב יוכל לרכב בתחרות הגמר גם עם סוס שעמו לא השתתף בתחרויות הדירוג ובתנאי שהסוס מתאים
לרמת קדם אלף (סוס שלא התחרה ברמה גימל ומעלה ב 3 -השנים האחרונות).
 .10בתחרות הגמר חובה לרכב את המבחנים האישיים מהזיכרון (קדם אלף אישי ואלף קל).
 .11מדריכים ורוכבים מרמה בית ומעלה יהיו רשאים לרכב במגרש החימום על סוסים המשתתפים בתחרות
הגמר ובתנאי שהנם חברי התאחדות מבוטחים.
 .12נוהל 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 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.

בהצלחה
וועדת דרסז'

