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תכנית ליגה אזורית – דרסז'
כללי:
מסגרת תחרותית ,בה הרוכבים משתתפים בתחרות בחווה שלהם והשופטים הם אלו שנוסעים
מחווה לחווה( .כמו בתחרות הצ'לנג' של ה .)FEI
התחרות היא בחסות ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה.
כל חווה/בית ספר לרכיבה יכולים להירשם לליגה האזורית.
מטרות:
 לאפשר מסגרת תחרותית מקומית ,המקדימה ומכינה לתחרויות ארציות בליגת בתי ספר
ובליגה הבכירה.
 לאפשר מסגרת תחרותית לרוכבים אשר מסיבות שונות אינם יכולים להתחרות במסגרת
התחרויות הארציות (אי מוכנות ,שומרי מסורת ,מגבלה תקציבית ,אי יכולת של החווה
להסיע לתחרויות וכו').
 תוספת משמעותית של רוכבים מתחרים בענף הדרסז' שעבורם ההתאחדות מקבלת
תקצוב מהמדינה (כל רוכב מעל גיל  12שהתחרה ב  4תחרויות לפחות ,ארציות או ליגה
אזורית ורשום כחבר בהתאחדות) .תוספת זו תגיע לשימוש ענף הדרסז' ולטובת כולנו.
הליגה האזורית אינה במקום או על חשבון ליגת בתי הספר הארצית.
חשוב להדגיש שזהו קרש קפיצה לתחרויות הארציות והזדמנות להתנסות בתחרות בבית
לפני אך לא במקום המעבר לליגה הארצית.
כל רוכב רשאי להיכנס למעגל התחרויות הארצי ולא חייב לעבור דרך הליגה האזורית.
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ביצוע:
חווה המעוניינת לקחת חלק בליגה האזורית תירשם לכך באימייל של ועדת דרסז'
dressageisrael@gmail.com
החוות שנרשמו יחולקו לבתים על פי אזורים.
לכל אזור יתמנה רכז אשר יעבוד בתיאום עם החוות באותו אזור ומול ועדת דרסז'.
יקבעו  5מועדי תחרות (סבבים) לכל אזור .קביעת המועדים תעשה ע"י הרכז בתיאום עם החוות
והועדה על מנת להתאים את התאריכים לנוחות כולם.
במועדים שנקבעו תתקיים תחרות דרסז' שאליה יגיע שופט דרסז' מוסמך מטעם ההתאחדות.
אותו שופט ישפוט את כל החוות באותו אזור באותו סבב.
תוצאות כל סבב תחרויות יצטברו ויחושבו לצורך קביעת מנצחי הליגה מתוך  5סבבי תחרויות.
על רוכב המשתתף בליגה האזורית להשתתף בלפחות  4תחרויות על מנת שתוצאותיו יחשבו
לצורך מיקום בליגה .לצורך חישוב הדירוג הסופית לרוכב ,יילקחו  4התוצאות הגבוהות ביותר
מתוך  5תחרויות .בסבב האחרון (חמישי) תינתן כפל תוצאה למשתתפים .זאת על מנת לעודד
השתתפות בתחרות זו ולתת סיכוי לקבל פרס גם למי שיחסית נמוך בניקוד הכללי.

מקצים:
בליגה האזורית ירכבו המקצים הבאים (המקבילים למקצי ליגת בתי ספר):
קדם קבוצתי קל ,קדם קבוצתי קשה ,קדם אישי ורמה א'.
פרסים:
בכל תחרות ינתנו פרסים אישיים למנצחים בכל מקצה .פרסים אלה יהיו על חשבון החווה ולשיקול
דעתה .מומלץ לתת גם פרס השתתפות לכל הרוכבים.
בתום חמשת הסבבים ינתנו פרסים למנצחי הליגה בכל אזור .את פרסים אלו תרכוש ותעניק
וועדת דרסז' .הפרסים יוענקו באירוע מסכם בכל אזור בתום  5סבבים .בעונה הראשונה של
הליגה האזורית ינתנו רק פרסים אישיים .ועדת דרסז' תנסה למצוא מימון (ספונסר) לרכישת פרס
לחווה עם הכי הרבה רוכבים בליגה בכל אזור .בהתאם להיענות תישקל האפשרות להעניק פרסים
לנבחרות מהעונה השניה.
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השתתפות:
רשאים להשתתף רוכבים חברי התאחדות שאינם משתתפים בתחרויות ארציות בליגת בתי ספר
ובליגה הבכירה( .חווה רשאית לאפשר לרוכבים מהליגה הארצית להתחרות בתחרות האזורית
מחוץ לתחרות או במקצה נפרד ורק במידה ומתאפשר מבחינת הלוז של השופט) .אין לאפשר
לרוכבים שאינם חברי התאחדות לקחת חלק בתחרות ליגה אזורית ,בתוך או מחוץ לתחרות.
רוכב שנרשם לליגה האזורית ירשם כחבר בהתאחדות כולל ביטוח במחיר של  ₪ 170לשנה
הראשונה.
בנוסף הרוכב יעשה בדיקת ספורט כנדרש מכל ספורטאי מתחרה לפי חוקי מנהל הספורט.
סוסים המשתתפים בליגה האזורית אינם צריכים להיות רשומים בהתאחדות.

עלויות לחווה:
החווה תישא בעלות השיפוט  ₪ 100לשעה  +הוצ' נסיעה לשופט לפי  ₪ 1לק"מ.
מינימום תשלום לשופט  + ₪ 300נסיעות.
החווה תישא בעלות הפרסים היומיים.

חוקים:
חוקי ליגת בתי ספר חלים על הליגה האזורית (בשלב ראשון בתחרות האישית בלבד) להוציא את
שיטת חישוב התוצאות לצורך דירוג בליגה .זו תיעשה לפי חישוב התוצאה באחוזים (כמו בתחרות
הצ'לנג') ולא לפי המיקום במקצה (כמו בליגת בתי ספר).
הדירוג הינו לרוכב ולא לצמד רוכב/סוס (כמו בליגת בתי ספר).
חווה המארגנת תחרות במסגרת הליגה האזורית תוכל לאפשר רק לרוכבים על סוסי החווה
להשתתף .לא יתאפשר לרוכבים על סוסים מחוץ לחווה להשתתף( .זאת על מנת לחסוך את
עלויות הנוספות החלות על חווה המארגנת תחרות ארצית כגון ווטרינר ורופא ובכך לשמור על
עלויות נמוכות).
חווה המארגנת תחרות תוכל לגבות מחיר כניסה (מקצה) מהמשתתפים בתחרות על פי שיקול
דעתה.
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שיפוט:
השיפוט יעשה על ידי שופט מוסמך מטעם ההתאחדות.
על החווה לספק תנאי שיפוט הולמים לשופט :שולחן מוצל ,טופסי שיפוט ,רושם וכו'.
על החווה לדאוג לחישוב התוצאות .השופט יחתום על טופס בו ירוכזו התוצאות בתום יום
התחרות .עותק מטופס זה יועבר לוועדת דרסז' לצורך ריכוז תוצאות הליגה.
השיפוט יעשה לפי חוקי ההתאחדות ובאותה מתכונת של ליגת בתי ספר (מבחנים קבוצתיים
ומבחנים אישיים).
השופט יהיה רשאי לפסול סוס אם הינו צולע ,פצוע או אינו כשיר לרכיבה לפי שיקול דעתו של
השופט ובהתאם לחוקי ההתאחדות.

ציוד רכיבה ולבוש:
ציוד סוסים:
 .1אוכף ספורט (רב-תכליתי ,דרסאז' או קפיצות) עם חגורת בטן מתאימה.
 .2ראשיית רכיבה אינגליש עם חוטמית פשוטה ,משולבת או מוצלבת .אפשר גם מניילון.
 .3מתג פשוט שבור פעם או פעמיים ,המפורט בספר החוקי דרסז'.
 .4מושכות חלקות מעור ,ניילון או ציפוי גומי.
 .5שמיכת אוכף בכל צבע.
 .6סוסים עם רעמה קצרה  -צמות מגולגלות ,סוסים עם רעמה ארוכה  -רשת או צמה לאורך הצוואר.
ציוד רוכבים:
 .1קסדה תקנית.
 .2חולצת מועדון בכל צבע או חולצה לבנה ,בתוך המכנסיים.
 .3מכנס לבן או שחור .למי שאין מכנס רכיבה אפשר טייטס או טריינינג.
 .4מגף או נעליים סגורות (לא נעלי ספורט).

מגרש:
מגרש  40X 20עם אותיות ,תחום בצורה ברורה.
קרקע ישרה ,מוחלקת ומושקה.

באחריות מארגן תחרות ליגה אזורית לקרוא את חוקי תחרויות דרסז'
המופיעים באתר ההתאחדות ,ולידע את הרוכבים בחוקים הרלוונטיים.
בהצלחה!!!!

