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תו סגול למתקני רכיבה  -תנאים לקיום תחרויות רכיבה במתקני רכיבה
הנחיות כלליות:
א .ספורט הרכיבה על סוסים והתחרויות בענפי ספורט זה ,מתנהלות ללא מגע כלשהו בין רוכב לרוכב או בין
סוס לסוס.
ב .בכל מתקן ימונה אחראי ליישום הוראות קורונה במתקן אשר שמו יאושר וישמר במשרדי ההתאחדות
הלאומית לספורט הרכיבה.
ג.

יש להקפיד על מרחק של מעל שני מטרים אחד מהשני בכל שלבי התחרו בכל שטח מתקן התחרות.

ד .מתקני תחרויות רכיבה – מדובר במתקנים קבועים אשר מפורטים מטה ומאושרים מראש בהתאם להנחיות
אלו.
ה .תיאור מתקני תחרויות רכיבה – מתקן תחרות הרכיבה כולל מגרש או מגרשי תחרות בגודל של כ 2,500 -מ"ר
ומעלה למגרש .המגרש נמצא באוויר הפתוח ,אינו מקורה ואינו מכוסה .בנוסף ,לצד המגרש יש מגרש או
מגרשי אימון בגדלים של  1,000מ"ר ומעלה .גם אלו מצויים באוויר הפתוח .חלקם מקורים כנגד שמש בסככת
הצללה ,כאשר כל צדדי המגרש פתוחים כך שהדבר זהה לאוויר הפתוח ויש רק הצללה מסוימת .מתקן
התחרות כולל גם מגרש חנייה לקרונות להובלת הסוסים ,אלו יוחנו במרחק של שני מטר ויותר האחד מהשני.
ו.

במתקן התחרות אין חדרי הלבשה ומלתחות .קיוסק הנמצא בשטח מתקן התחרויות יתנהל בהתאם לנהלי
משרד הבריאות.

ז.

הרוכבים המגיעים למתקן התחרות עם סוסיהם ,בדרך כלל מחזיקים ומאכפים את הסוסים שלהם באוויר
הפתוח בצמוד לטריילר הובלה ,ובמרחק של שני מטר לפחות מכל רוכב אחר .הציוד הוא אישי לרוכב ולסוס
ולא עובר בין רוכבים וסוסים .במתקנים בהם הסוסים נמצאים בתאים שם מאכפים אותם לפני עליה למגרש
ומחזירים אותם לתא בסיום האימון/מקצה ,יש לשמור על מרחק של שני מטר בין אדם לאדם ולהתיר רק
לאדם אחד לשהות בכל עת בתא של הסוס.

ח .מא רגן התחרות או מי מטעמו (אחראי קורונה) יבצע בכניסה לשטח התחרות מדידת חום לכל מי שנכנס
למתקן .יש לרשום את הערך שנמדד על גבי טופס מדידה .בנוסף ,כל ספורטאי ומאמן ידווחו לאחראי
הקורונה במתקן התחרות האם הוא סובל מאחד מן התסמינים הבאים :חום של  38מעלות צלזיוס או יותר,
קוצר נשימה ,שיעול ,כאב גרון ,בעיות במערכת העיכול (שלשול) ,אבדן חוש טעם וריח .אם יש לאחד מבאי
התחרות אחד מסימפטומים אלו ,יותר לו להתחרות רק לאחר שימציא אישור שאינו נושא את נגיף הקורונה.
ט .באחריות אחראי קורונה במתקן התחרות לוודא שכל הנוכחים במתחם התחרות משתמשים בציוד המיגון
שקבע משרד הבריאות ,ולוודא שיש לו במלאי מסכות וכפפות לספק לנמצאים בתחרות (אנשי צוות ארגון,
מאמנים ,גרומים ,מתחרים ,שופטים) במקרה הצורך.
י.

כל הנוכחים יחטאו את ידיהם עם כניסתם למתחם התחרות באלכוג'ל או נטילת ידיים וישתמשו במסכת אף
ופה (המתחרים יבצעו החימום ומקצה התחרות ללא מסיכה).

יא .על המארגן לוודא חיטוי קבוע של בתי השימוש שבתחום מתקן התחרויות מדי שעה.
יב .הכרוז במתחם התחרות יזכיר לכל הנוכחים כל חצי שעה על חובת חבישת מסכה.
יג .ניקוי משטחים – אין נגיעה ומגע במשטחים .הפעילות מתבצעת באויר הפתוח במגרשי חול בגדלים ענקיים
ועל כן לא מדובר במשטחים לניקוי .ככל שיהיה יתבצע ניקיון יסודי של סביבת האימון והתחרות ושל הציוד
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שבמקום .החיטוי יתבצע באמצעות חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות  ,70%או באמצעות
תמיסת כלור ( )sodium hypochlorite 0.1%עד לייבוש מלא של המשטחים.
יד .כל מתחרה יוכל להגיע עם עד  2אנשים שיסייעו בטיפול בסוס.
טו .עד להודעה חדשה התחרויות תהינה ללא קהל.
הנחיות אלה הן בנוסף להנחיות ההתנהגות לציבור בשגרה החדשה המפורסמות על ידי משרד הבריאות
ושיהיו בתוקף במועד קיום התחרות.
הנחיות לתחרות:
א .יש להקפיד על שימוש בציוד רכיבה אישי של הסוס והרוכב (באחריות הרוכב).
ב .בכל מגרש אימון בגודל שלא יקטן מ 1,000 -מ"ר יכולים להיות ,בו זמנית ,לא יותר מעשרה רוכבים בו זמנית
(לפחות  100מ"ר לרוכב) ,ובנוסף עד  15מאמנים וצוות הרמת מכשולים (בענף הקפיצות) ,תוך שמירה על מרחק
שני מטר בין הנוכחים וחבישת מסיכות.
ג.

בכל מגרש תחרות בגודל שלא יקטן מ 2,000 -מ"ר יכולים להיות ,בו זמנית ,לא יותר מ 2 -רוכבים .במקצוע הדרסג'
במגרש בגודל שלא יקטן מ 1,000 -מ"ר יהיה רוכב אחד בלבד ,בו זמנית .בהליכת המסלול בקפיצות יש להקפיד
על שמירת מרחק של שני מטר בין הצועדים ,תוך שהם מקפידים על חבישת מסיכות .בתחרויות הענף המערבי
תותר ,במקצים בהם מתחרה קבוצת רוכבים (פלז'ר) ,לקבוצה של  20רוכבים להיכנס לזירת תחרות ,בתנאי
ששטח הזירה גדול מ 2000-מ"ר תוך הקפדה על שמירת מרחק של שני מטר בין הצמדים רוכב-סוס.

ד .סדר הכניסות ולו"ז המקצים ייקבע כך ,שהמתחרים ייכנסו לפי החוות מהן הם מגיעים .באופן הזה יישמרו גם
במהלך התחרות קפסולות האימון הנהוגות בחוות.
ה .מגרשי הרכיבה יהיו באוויר הפתוח (מגרשי האימון גם אם מקורים יהיו באוויר הפתוח עם כל הצדדים פתוחים).
ו.

המרחק בין רוכב לרוכב במגרש האימון יהיה שני מטר לפחות.

ז.

המאמנים יהיו במרחק הגדול מחמישה מטר מכל אחד מהרוכבים ומהמאמנים האחרים.

ח .יש עדיפות למתן הוראות האימון ,בלבד ,בעזרים אלקטרוניים (מיקרופון למאמן ,אזניות לרוכבים/רמקול) על
מנת לשמור על הוראות שמירת המרחק.
ט .בכל תחרות יהיו עד חמישה שופטים ,שישמרו על מרחק של לפחות שני מטר בין אחד לשני.
רשימת מתקני תחרויות:
 .1דאבל  – Kמושב שרונה
 .2מרכז רכיבה יגור – קיבוץ יגור
 .3החווה הירוקה – הכפר הירוק
 .4גרינפילדס – ראשון לציון
 .5מרכז הרכיבה ברמת גן (חוות הפארק) – רמת גן

