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FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE
הבהרה  :במידה וקיימת סתירה בין חוקי הדירוג הספציפיים לעונה זו לבין האמור בספר החוקים הכללי -
יגברו חוקי הדירוג לעונה .במידה וקיימת סתירה בין חוקים אלו לבין חוקי ה FEI-יגברו חוקי ה( FEI-בדבר
החלוקה לגילאי רוכבים וסוסים).
 .1התחרות תישפט ע"י צמד השופטות הבינלאומיות:
 גב' ויקטואר מנדל מאוסטריה Mrs. Victoire MANDL
 גב' לריסה וליקה מאוקראינה Mrs. Larysa Velyka
 .2בצ'לנג' יתקיימו המבחנים הבאים:


 – Preliminary Testפתוח לצמדים המדורגים ברמות א' ,ב' בגילאי  12ומעלה (נקודות דירוג
רגיל נחשבות כ -א' קשה ,ב' קל) .ברמה זאת יתקיימו שני מקצים מקבילים ,האחד לרוכבים
בוגרים בני  16ומעלה (ילידי שנת  1999ומטה) והמקצה השני לרוכבים צעירים בני 15 – 12
בלבד (שנתונים  2003 - 2000בלבד) .חלוקת הפרסים של מקצים אלו תתבצע בנפרד ,כך גם
בגמר הצ'אלנג' .על הסוס להיות בן  5שנים לפחות במקצה "הבוגרים" ובן  6שנים לפחות
במקצה "הילדים".



 – Elementary Testפתוח לצמדים המדורגים ברמות ב' ,ג' בגילאי  12ומעלה (נקודות דירוג
רגיל נחשבות כ-ב' קשה ,ג' קל) ברמה זאת יתקיימו שני מקצים מקבילים ,האחד לרוכבים
בוגרים בני  16ומעלה (ילידי שנת  1999ומטה) והמקצה השני לרוכבים צעירים בני 15 – 12
בלבד (שנתונים  2003 - 2000בלבד) .חלוקת הפרסים של מקצים אלו תתבצע בנפרד ,כך גם
בגמר הצ'אלנג' .על הסוס להיות בן  5שנים לפחות במקצה "הבוגרים" ובן  6שנים לפחות
במקצה "הילדים".



 – Medium Testפתוח לצמדים המדורגים ברמות ג' ,ד' בגילאי  16ומעלה (נקודות דירוג רגיל
נחשבות כ-ג' קשה ,ד' קל) על הסוס להיות בן  6שנים לפחות.



 – Advanced Testפתוח לצמדים המדורגים ברמות ד' ,ה' בגילאי  16ומעלה (נקודות דירוג
רגיל נחשבות כ -ד' קשה ,ה' קל) על הסוס להיות בן  6שנים לפחות.



 – Prix St. Georges Testפתוח לצמדים המדורגים ברמות פ.ס.ג .ומעלה בגילאי 16
ומעלה .על הסוס להיות בן  7שנים לפחות.

**הבהרה :גיל הסוס מחושב מה 1 -בינואר של שנת הלידה של הסוס.
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אפשרויות כניסה למקצים:


צמד (רוכב+סוס) רשאי להיכנס לשני מבחנים שונים ברמות עוקבות.



רוכב רשאי להשתתף פעמיים:
 .1באותו המקצה עם שני סוסים שונים.
 .2בשני מקצים שונים עם שני סוסים שונים.
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 .4סוס רשאי להשתתף פעמיים:


פעם אחת במבחני  Advanced, Mediumאו  PSGופעם נוספת במבחני  Preliminaryאו
.Elementary
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פעמיים במבחני  Preliminaryאו .Elementary



סוס רשאי להשתתף פעם אחת בלבד במבחני  Advanced, Mediumאו .PSG

קריטריון השתתפות בצ'לנג' – על מנת להשתתף בתחרות יש לרכב מבחן דירוג אחד בציון של
 65%לפחות ,או שני מבחני דירוג .במידה וכמות המדורגים תהיה גדולה מהמותר ע"פ כללי
התחרות ,הכניסה תהיה על פי התוצאה הבודדת הגבוהה ביותר (אחוזים) של כל צמד מתוך מבחני
הדירוג.
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גם השנה תתקיים שיטת ה"מפל"  -ע"פ מתכונת הצ'לנג' של השנה הנוכחית קיימות חמש רמות
רכיבה .בכל רמה ירכבו שמונה רוכבים בעלי ה ציון הגבוה ביותר באחוזים (תיבחר התוצאה הגבוהה
ביותר מבין התוצאות שהשיג הרוכב בתחרויות ההכנה) .במידה וברמה הגבוהה ביותר ().P.S.G
יהיו פחות משמונה רוכבים – המקומות הפנויים יועברו לרמה מתחת וכן הלאה( .דוגמא :אם יהיו 3
רוכבים ברמת ה ,.P.S.G -חמשת המקומות הנותרים יועברו לרמת ה .Advancedאם יהיו 5
רוכבים ברמת ה ,Advanced -חמש המקומות הנותרים מה + P.S.G -שלושת המקומות שנותרו
מרמת ה Advanced -יועברו לרמת ה ,Medium -וכן הלאה .במקצים

& Elementary

 Preliminaryייכנסו לתחרות רוכבים ע"פ הציונים במבחני הדירוג ,לא תינתן עדיפות לרוכבים
צעירים/בוגרים במבחנים המחולקים בצורה זאת.
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כל סוס המגיע לתחרות חייב להציג פספורט מעודכן ביחד עם תעודת בריאות עדכנית.

 .8חשוב לציין! ע"פ חוקי ה ,FEI-תחרות הצ'אלנג' פתוחה לרוכבים בגיל  12ומעלה .כלומר,
שנולדו עד ינואר .2003
 .9את קובץ החוקים המלא (באנגלית )FEI World Dressage Challenge :של תחרות הצ'לנג' ניתן
למצוא בקישור הבאwww.fei.org :

בהצלחה
ועדת דרסז'

