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תכנית תמריצים 2016
תכניות משתתפות:
 .1ריינינג פתוח.
 .2ריינינג נונ פרו.
 .3פלז'ר פתוח.
שיטה:
 .1התכנית תרוץ במקביל לליגה.
 .2בתחילת העונה תופקד קופה לכל כיתה משתתפת ,הקופה תכלול:
א .דמי השתתפות של רוכבים המעוניינים להשתתף בתכנית.
ב .פרס מוסף מתקציב הענף בהיקף של דמי ההשתתפות ,עד לתקרה המופיעה
בטבלה בסעיף .5
 .3רוכבים שיתחייבו לתכנית בתחילת העונה ,ויעמדו בתנאי התוכנית לאורך העונה -
יהיו זכאים להתחרות על הפרסים המופקדים בקופה בתחרות האליפות במקביל
וללא קשר לפרסים אחרים.
חוקים:
 .1קהל יעד:
א .חברי ענף מתחרים ,בעלי כשירות מתאימה.
ב .משנת לידה ( 1996גיל )18
 .2דמי השתתפות:
א .דמי ההשתתפות – מבטאים זכות בודדת לרוכב בתכנית ספציפית.
ב .רוכב רשאי להירשם למספר תכניות – בתנאי שיעמוד בכללי הכשירות ,עבור
כל תכנית יבוצע תשלום ורישום נפרד.
ג .רוכב רשאי להירשם  1-3פעמים לכל תכנית (מלבד פלז'ר) – כל רישום יקנה
למשתתף זכות להצגת סוס נוסף באותה התכנית.
ד .דמי השתתפות – מקנים לרוכב זכות אישית ,אין חובת צמד בתכנית.
 .3חובות התכנית:
א .השתתפות ב 3-תחרויות ליגה בתכניות להם התחייב הרוכב.
ב .השתתפות בתחרות האליפות בתכניות להם התחייב הרוכב.
ג .התחייבות לתכנית מראש בדמי השתתפות רגילים  /התחייבות לתכנית בדמי
השתתפות מוגדלים עד תחרות ליגה מס' .2

 .4זכויות התכנית:
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א .משתתף שנרשם לתכנית שהשתתף בלפחות  3תחרויות ליגה באותה
הכיתה לאורך העונה ,ללא קשר לתוצאותיו לאורך העונה – יתמודד על קופת
הפרס של התכנית באליפות ישראל ,בנוסף לכל פרס אחר וללא תלות.
ב .קופת הפרס תתחלק בין רוכבי התכנית בלבד ,שעמדו בחובות התכנית ואשר
משתתפים באליפות לפי מפתח מיוחד:
 50% .iלמקום הראשון.
 20% .iiלמקום השני.
 15% .iiiלמקום השלישי.
 10% .ivלמקום הרביעי.
 5% .vלמקום החמישי.
ג .כמות הכניסות לה יהיה זכאי כל משתתף – על פי מספר ההרשמות שביצע
בתחילת העונה (.)1-3
ד .התכנית אינה מחייבת ריצה בצמד!
ה .משתתפי התכנית – ישלמו לאורך העונה דמי כניסה רגילים למקצים.
ו .משתתף שנרשם יותר מפעם  1לכל תכנית ,יהיה חייב בלפחות כניסה  1בכל
תחרות אבל יהיה זכאי להציג במקצה הגמר סוסים כמספר ההרשמות אותן
ביצע במקור .מנגד כל תחרות תחשב כפני עצמה ,והרוכבים עדין יהיו
מחויבים להציג בכל תחרות לפחות סוס אחד ( 2סוסים באותה התחרות לא
נספרים כ 2 -תחרויות).
ז .הפרסים ירשמו למשתתפי התכנית בהתאחדות ,אך לא כ.NRHA -
 .5פירוט התוכניות:

שם התכנית

כמות
משתתפים
מזערית
לפתיחה

מחיר []₪

ריינינג פתוח

8

1,000

1-3

ריינינג נונ פרו

10

1,000

1-3

20,000

פלז'ר פתוח

8

500

1

8,000



כמות
כניסות
מותרת
למשתתף

פרס מזערי []₪
16,000

פרס מרבי []₪
 + 15,000כמות
משתתפים 1,000 X
 + 17,500כמות
משתתפים 1,000 X
 + 6,000כמות
משתתפים 500 X

דמי רישום מאוחרים (אחרי תחרות מס'  1לפני תחרות מס'  ,300% – )2יתווספו
לקופת הפרס.

