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הזמנה לתחרות דירוג לאליפות ישראל מס' 6
חוות דאבל-קיי  /שישי25.05.2018 ,
מארגן התחרות:
מזכירת תחרות:
בונה מסלול:
שופטים:

אמבולנס:
רופא:
וטרינר:
נציג וועדה:
ועדת ערר:

אילאיל קנטי
אילאיל קנטי
גלעד בן-מנשה
אילן קלברג
שופט ראשי
גלית חולי ,אבשלום הלחמי
שופט משני
ירון זוהר
שופט סגנון
אמבולנס יסמין
דר' סאלטי
דר' רועי גרבר
גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,גל חלמיש ,נעמה אגמון-ליכט ,אורי זמר
ימונה ע"י המארגן

שעת תחילת התחרות:
גובה
המכשולים

נייד:
דוא"ל:

054-6788441
dkhorses@gmail.com

 09:00רוכב ראשון במגרש (בשעה  8:30הליכת מסלול מקצה ראשון)
פסקה
בספר
החוקים

עמ'
בספר
החוקים

33

סוג דירוג

סוג מקצה

1

Amateur A
 1.15-1.20מ'

דירוג
אליפות
דירוג רגיל

שני
סיבובים**

48.5.6

2

עד גיל 21
 1.20-1.25מ'

דירוג
אליפות
דירוג רגיל

שני
חלקים***

274.5.6
FEI

37

3

פתוח
 1.30-1.35מ'

דירוג
אליפות
דירוג רגיל

שני
חלקים***

274.5.6
FEI

37

4

Amateur B
 1.05-1.10מ'

דירוג
אליפות
דירוג רגיל

שני
סיבובים**

48.5.6

33

עד גיל 18
 1.10-1.15מ'

דירוג
אליפות
דירוג רגיל

*

48.5.6

33

דירוג
אליפות
דירוג רגיל
דירוג
אליפות
דירוג רגיל

5

6

סוס צעיר****
גילאי 4-6
1.10מ'

7

עד גיל 14
 1.00-1.05מ'

8

85

שני
סיבובים**

פתוח ל:

צמדים מדורגי 1.10מ' – 1.30מ'
רוכבים ילידי  1996ומטה המדורגים 1.10מ'
– 1.30מ' בלבד לצורך דירוג לאליפות
צמדים מדורגי 1.20מ'
רוכבים ילידי  1997ומעלה בלבד לצורך
דירוג לאליפות
צמדים מדורגי 1.30מ' ומעלה
ללא הגבלת גיל
צמדים מדורגי 1.00מ' ו1.10 -מ'
רוכבים ילידי  1999ומטה המדורגים
1.00מ' – 1.10מ' בלבד לצורך דירוג
לאליפות
צמדים מדורגי 1.10מ'
רוכבים ילידי  2000ומעלה בלבד לצורך
דירוג לאליפות

שני
סיבובים**

48.5.6

33

סוסים ילידי  2012עד  2014בלבד

שני
חלקים***
*

274.5.6
FEI

37

צמדים מדורגי 1.00מ'
רוכבים ילידי  2004ומעלה בלבד לצורך
דירוג לאליפות

המקצים הבאים עלולים להתקיים לאחר רדת החשיכה
FEI
שני
צמדים מדורגי  90ס"מ ו 80 -ס"מ
35
דירוג רגיל
274.5.3
חלקים*****

* פרס נוסף עבור רכיבה נכונה וסגנון יחולק במקצה עד גיל  14ו.18 -
הבהרה :המיקומים עבור פרסי 'סגנון' אינם מזכים בנקודות דירוג לאליפות ובכלל.
** הסיבוב השני מקוצר וייערך על פי סדר הכניסה של הסיבוב הראשון .צמד שנפסל או פורש במשך הסיבוב הראשון,
אינו רשאי לעלות לסיבוב השני.
*** מתחרים שמקבלים נקודות חובה (כולל נקודות זמן) בחלק הראשון ממשיכים לחלק השני .מיקום הרוכבים ייקבע
לפי סה"כ נקודות חובה בשני החלקים והזמן בחלק ה שני.
**** במקצה סוס צעיר לא תתאפשר כניסה מחוץ לתחרות לסוסים שאינם תואמים את קטגוריית הגיל.
***** כאשר רוכבים עם נקודות חובה מגיעים לקו סיום של החלק הראשון ,השופט מצלצל אך הרוכב רשאי להמשיך לחלק השני
לשם אימון.
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( 230₪כולל קופון – )70₪
 מחיר מקצה דירוג לאליפות:
מתוך סכום הקופונים ,יוקצו  750₪בכל מקצה דירוג לאליפות לפרס (פתוח ,עד גיל  ,21עד גיל  ,18עד גיל  14וסוס צעיר,
 )Amateur B ,Amateur Aעל פי המפתח הבא:
 350ש"ח
 מקום ראשון
 250ש"ח
 מקום שני
 150ש"ח
 מקום שלישי
 מחיר מקצה אחר:

( 200₪כולל קופון – )40₪

 השכרת תאים (חיוב לפי הרשמה ולא לפי שימוש בפועל):
 יום אחד100₪ :
 תא ציוד 50₪ :ליום

מועד סיום ההרשמה  -יום רביעי16.05.2018 ,

מצורפים בהמשך
 נוהל הרשמה
 מקצי Amateur

 תכנית התמריצים
 חוקי סדרת אליפות ישראל
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כללי
 עזרה מילולית שתינתן לרוכב ,בין אם מבוקשת על ידי המתחרה ובין אם לא ,תיחשב עזרה אסורה ועלולה
לגרור את פסילת הצמד.
 מספר הסירובים המותר הינו  2סירובים ,בסירוב השלישי יפסל הצמד.
 עם הגעת הסוס לחווה המארחת ,על בעל הסוס להציג תעודת בריאות לסוס חתומה על ידי ווטרינר המעידה
על כך שהחווה שממנה מגיע הסוס אינה נגועה במחלות מדבקות ,העלולות לסכן סוסים מתחרים אחרים.
 רוכב ,מאמן ,עוזר או אחד מהנוכחים בתחרות אשר יתנהג בצורה לא ראויה במהלך התחרות כלפי בעל
תפקיד ,יורחק משטח התחרות והועדה תשקול להעביר את התלונה לבית הדין.
 חל איסור על הכנסת כלבים שאינם קשורים לשטח התחרות .כלבים אלו מסכנים את הרוכבים.
 במגרש החימום יהיו רשאים להדריך רוכבים רק מדריכים אשר העבירו תעודות מדריך למשרד ההתאחדות
והם חברים בתוקף עם ביטוח תאונות אישיות.
 חובה על מרימי מכשולים ועוזרים אחרים לנעול נעליים סגורות והם יורשו להיות במגרש רק באישור מארגן
התחרות.
 יש להצמיד לסוס את מספרו על השמיכה מצד שמאל ,על החזייה או על הראשייה ,סוס ללא מספר לא
יורשה להתחרות.
 סוסים בועטים יש לסמן בעזרת סרט אדום בולט קשור לזנבם – רוכב אשר לא יקיים הנחיות אלו יורחק
מהמקצה.
 כל סוס ,אשר לדעת השופט (בהתייעצות עם וטרינר התחרות) ,צולע ו/או חולה ו/או פצוע ו/או אינו כשיר
להתחרות – לא יורשה להתחרות מכל המקצים הבאים ביום התחרות .ההחלטה הסופית היא של השופט
הראשי לאחר התייעצות עם וטרינר התחרות ואינה ניתנת לערעור.
 אסורה השתתפות של סוס או רוכב אשר בגופם יימצאו סמים או תרופות אסורים בהתאם לחוקי ה.FEI -
תיתכנה בדיקות בנושא זה בימי התחרויות או בכל מועד אחר.
 חבר התאחדות לא יתעלל או יתייחס שלא כהלכה לסוס .מקרה של התעללות או התייחסות שלא כהלכה
בזירת התחרות או שידווח לשופט הראשי יטופל על-פי חוקי ההתאחדות וה ,FEI -עד וכולל הגשת תלונה
לבית הדין של ההתאחדות והרחקה מתחרויות עתידיות .התעללות ,לפי סעיף  143בחוקים הכלליים של ה-
 ,FEIהיא:
 הכאה אכזרית של הסוס עם שוט או כל חפץ אחר
 שימוש אכזרי בדורבנות
 משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס
 שימוש במתג פגוע או חלוד
 סיבוב הסוס על המקום פעמים רבות על ידי משיכת מושכה בודדת
 גרימת רגישות מיוחדת לחלק כלשהו של הסוס בכל אמצעי
 השארת הסוס בלי מספיק מים ו/או מזון ו/או תרגול
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נוהל הרשמה לתחרויות קפיצות ראווה עונה 2017-2018











פרסום הזמנה לתחרות תעשה לפחות שבועיים לפני תאריך התחרות לאחר שאושרה ע"י ועדת קפיצות
ושופט ראשי בתחרות.
סיום הרשמה  10ימים לפני התחרות .לאחר סגירת ההרשמה תפורסם רשימת הנרשמים לתחרות
באינטרנט.
מאחרים להרשם ייקנסו בסך  30ש"ח.
לאחר יום א' 6 ,ימים לפני התחרות ,אין אפשרות להוסיף סוס שלא רשום לתחרות ,ושמו הועבר מראש
ללשכה הווטרינרית.
ביטול מקצה מיום א' (של שבוע התחרות) תגרור אחריה קנס של  ₪ 50לכניסה.
ביטול ביום התחרות – תשלום מלא.
ביטול עם אישור וטרינר ללא חיוב .במידה והסוס נפצע ביום התחרות אפשר להביא את האישור עד יום א'
שלאחר התחרות.
יש לאשר הגעה ותשלום במזכירות התחרות  30דקות לפני המקצה.
רוכב אשר לא ישלם במזכירות התחרות עבור המקצים בהם השתתף עד תום יום התחרות לא יורשה
להירשם ולהתחרות בשום תחרות במהלך העונה כל עוד לא הסדיר את חובו מול המארגן.
רוכב אשר התחרה ולא שילם במהלך התחרות את השתתפותו יחויב ,בנוסף על התשלום ,בקנס בסך 30
ש"ח.
 על בעלי הסוס המתחרה להמציא אישור ביטוח צד ג' בתוקף ולדאוג להעברת עותקים
מעודכנים של החיסונים הבאים למשרד ההתאחדות:
 חיסון שפעת
 חיסון כלבת
 חיסון הרפס
 רשאים להתחרות חברי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בלבד אשר שילמו את מלוא
מסיהם ,עברו בדיקות רפואיות וסוסיהם רשומים בהתאחדות כנדרש.
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מקצי ""Amateur
 במסגרת סדרת האליפות ,יתקיימו מקצי  Amateurהמיועדים לרוכבים אשר אינם תואמים בדירוגם
לקטגוריית הגיל (להוציא המקצה הפתוח) על פי הקריטריונים המפורטים מטה.
 הרוכבים בסדרה ידרגו עצמם במהלך סדרת דרוגי האליפות בהתאם לחוקי הדירוג של יתר מקצי
האליפות.
 מקצי גמר בני יומיים ייערכו במהלך ימי אליפות ישראל.
 – Amateur A מקצה בגובה  1.15-1.20אותו רשאים לרכב רוכבים מעל גיל ( 21ילידי שנת 1996
ומטה) המדורגים 1.10מ'1.30-מ'.
 רוכב מעל גיל ( 21ילידי שנת  1996ומטה) בעל דירוג 1.30מ' יכול לדרג עצמו גם למקצה הפתוח וגם
למקצה  ,Amateur Aאך יוכל להשתתף באליפות במקצה אחד בלבד ויהיה עליו להודיע על החלטתו
(במייל רשמי לרכזת הענף).
 – Amateur B מקצה בגובה  1.05-1.10אותו רשאים לרכב רוכבים מעל גיל ( 18ילידי שנת 1999
ומטה) המדורגים 1.00מ' או  1.10מ'.

תכנית התמריצים למקצה הפתוח
 מטרה :קיום המקצה הפתוח עם מיטב הרוכבים המובילים בארץ.
 שיטה :יצירה של פרס כספי גבוה אשר יחולק במעמד אליפות ישראל למנצחי תכנית התמריצים .קופת
הפרס תכלול את דמי הרישום לקבוצה ותקצוב מטעם ועדת קפיצות.
 תנאים להשתתפות:
 צמד המדורג 1.30מ' ומעלה.
 דמי רישום בסך 1,000ש"ח אשר יופקדו לקופת הפרס.





על רישום של כל רוכב לתכנית ,תוסיף הועדה 1,000ש"ח מתקציבה לקופת הפרס (עד לתקרה של
 20,000ש"ח).
דמי השתתפות מקנים זכות בודדת לרוכב בתכנית.
רוכב יהיה רשאי להרשם על עד שלושה סוסים לתכנית.
על כל צמד המעוניין להתחרות על קופת הפרס להתחרות לכל הפחות ב 3 -דירוגים למקצה הפתוח
במהלך דירוגי האליפות ,לא כולל תחרות הגמר

 זכויות:
 משתתף אשר נרשם לתכנית ועמד בכל התנאים יתמודד על קופת הפרס באליפות ישראל ללא קשר
לתוצאותיו לאורך העונה במקביל לכל פרס אחר וללא תלות.
 קופת הפרס תחולק בין רוכבי התכנית בלבד (שעמדו בכל התנאים) על פי המפתח הבא:
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משתתפי התכנית ישלמו לאורך העונה ובימי האליפות דמי השתתפות רגילים.
הבהרה :התחרות על קופת הפרס תתקיים בימי האליפות על אותם המסלולים של המקצה הפתוח ,יחד
עם זאת יתכן מצב בו רוכב נרשם לתכנית התמריצים אך לא יתברג בין  20הטובים לאליפות – רוכב זה
יתחרה בימי האליפות על קופת הפרס בלבד אך לא על תואר האליפות.
מנצח :מנצח תכנית התמריצים יקבע ע"פ הנקודות מארבעת הסיבובים של המקצה הפתוח בשני ימי
האליפות .במידה של שווין נקודות לא יתקיים ג'אמפ אוף והמנצח יקבע ע"פ הזמנים של שני הסיבובים
השניים.
לאחר הרישום לא ניתן לקבל חזרה את דמי הרישום או להעביר רישום מרוכב לרוכב.

חוקי אליפות ישראל בקפיצות ראווה לעונת 2017-2018
מטרתה של אליפות ישראל הינה להכתיר את הצמד הטוב ביותר בעונה הנוכחית לאלוף ישראל בכל אחת
מקטגוריות הגיל .התחרויות בסדרת האליפות יתקיימו על-פי קטגוריות הגיל של הרוכבים ובמקצה סוס צעיר -
על-פי גיל הסוס.
האליפות עצמה תהיה פתוחה לכלל הרוכבים העונים לקטגוריות הגיל השונות ולדירוג הנדרש ובמידה ודורגו
בין  20הצמדים הטובים ביותר במהלך הדירוגים ועמדו בכל הדרישות להשתתפות באליפות ישראל.
האליפות תתקיים במהלך  2ימים:
 יום  ,1יום המוקדמות – אליו יוזמנו  20הצמדים הטובים בכל קטגוריה (כולל מקצי  )Amateurעל פי תוצאות
הדירוגים .בסופו ייקבעו  10הצמדים הממשיכים ליום הגמר.
 יום  ,2יום הגמר – ייקבעו אלופי הארץ.
















אופן הדירוג:
במהלך העונה יתקיימו  7תחרויות דירוג לאליפות .מטרת תחרויות אלו היא לקבוע את  20הרוכבים המוזמנים
למקצי המוקדמות שייערכו ביום ה 1 -של אליפות ישראל.
הצמדים ירכבו בקטגוריית הגיל אליה (בתנאי שעומדים בדרישות הדירוג) הם משתייכים ויצברו נקודות דירוג
לאליפות ,רוכבים אלו ייכנסו ראשונים בסדר הכניסה למקצה ורק לאחריהם ייכנסו רוכבים אשר מתחרים לפרס
היומי.
רוכב רשאי להשתתף בשני מקצי דירוג במידה והוא עונה לקריטריונים (גיל ודירוג) ,באליפות יוכל הרוכב
להתמודד רק במקצה אחד עליו יכריז בעת ההרשמה לאליפות.
רוכב אשר אינו מתאים בדירוגו לקטגורית הגיל יוכל להתחרות במקצה התואם את דירוג הצמד עבור הפרס
היומי או במקצי ה Amateur -במידה ועומד בקריטריונים.
רוכבים וסוסים אשר מתחרים בגובה הנמוך מדירוגם לא יצברו נקודות דירוג בדירוגם האישי.
אופן חלוקת נקודות הדירוג לאליפות ולמקצי ה :Amateur -מקום ראשון יקבל  30נקודות מקום שני יקבל 29
נקודות מקום שלישי ואילך יקבלו נקודה אחת פחות מהמקום הקודם בסדר יורד עד למקום השלושים .מהמקום
ה  31יקבל הצמד  .0כמו כן צמד שנפסל/פרש יקבל  0נקודות .לצורך הדירוג הסופי יספרו  5התוצאות הטובות
ביותר של הצמד.
במהלך ימי האליפות יתקיימו המקצים הבאים:
עד גיל ( 14גובה 1.00-1.05מ') לרוכבים ילידי שנת  2004ומעלה המדורגים 1.00מ' ומעלה.
עד גיל ( 18גובה 1.10-1.15מ') לרוכבים ילידי שנת  2000ומעלה המדורגים 1.10מ' ומעלה.
עד גיל ( 21גובה 1.20-1.25מ') לרוכבים ילידי שנת  1997ומעלה המדורגים 1.20מ' ומעלה.
בוגרים (גובה  1.30-1.35מ') לרוכבים המדורגים 1.30מ' ומעלה.
סוס צעיר (גובה 1.10מ') לסוסים מגיל  4עד  6ילידי שנת  2012עד שנת .2014
מקצי  A( Amateurו)B -
רשאים להשתתף באליפות:
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רוכבים תושבי ישראל ו/או בעלי אזרחות ישראלית החברים בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה.
על מנת להשתתף באליפות:
 חייב הצמד לסיים לפחות  4מקצי דירוג לאליפות (ללא פסילה או פרישה) זהים לאליפות בה הוא
מתכוון להתחרות.
במקצה הפתוח חייב הצמד לסיים לפחות מקצה דירוג לאליפות הפתוחה אחד (ללא פסילה או
פרישה) ,ובנוסף ,להשתתף בלא פחות מ 4 -תחרויות בארץ בעונה שבה הוא מדרג עצמו לאליפות.
כלומר לפחות  5תחרויות שלפחות אחת מהן היא מקצה דירוג לאליפות הפתוחה.
 במקצה הפתוח:
 מתחרה פעיל בחו"ל ,בעל אזרחות ישראלית המתגורר בחו"ל דרך קבע ( 50%מימות השנה
ומעלה) ,מחויב לרכב תחרות דירוג אחת במקצה הפתוח ,על סוס שהתחרה  4תחרויות לפחות
במהלך העונה .על רוכב זה להציג אישור כי הוא התחרה  4תחרויות שונות במהלך השנה.
 כל רוכב בין-לאומי שייצג את ישראל בתחרות  FEIבדירוג של  3כוכבים ומעלה רשאי לרכב
במקצה הפתוח בלבד באליפות ישראל לאחר שעמד בקרטריון המצוין לעיל .רוכב זה ידורג
למקצה בנוסף ל 20רוכבים המדורגים במקומות הראשונים.
 אי יכולת הרוכב להשתתף בתחרויות הדירוג מכל סיבה שהיא (פציעה ,מבחנים ,שהות בחו"ל וכדומה) לא
תתקבל.
 רוכב שלא סיים אף מקצה בסדרה במקצה בו הוא רוצה להשתתף באליפות עקב סיבה כלשהיא לא יוכל
להשתתף באליפות במקצה זה .השתתפות במקצה גבוה יותר לא מספקת!
" כרטיס כניסה" אוטומטי ליום ה 1 -של האליפות יינתן לצמדים שזכו בגמר סדרת גביע המדינה שנערכה
בתחילת העונה (בגובה בו זכו בגביע) .צמדים אלו יכנסו ליום ה 1 -של האליפות גם אם לא נכללו בין 20
הצמדים המובילים בדרוג הסדרה (במקרה כזה הם יעלו בתור הצמד ה.)21-
רוכב המדורג עם סוס צעיר במקצה סוס צעיר ,יכול להשתתף על סוסים אחרים במקצה אחד נוסף באליפות
ובתנאי שצבר את הניקוד המתאים ומדורג ברמה הרלוונטית .אפשרות זו קיימת רק אם אחד מן המקצים הללו
הינו מקצה סוס צעיר.
רוכב רשאי להתחרות על עד שלושה סוסים ביום ה 1 -של האליפות ,יום המוקדמות ,אולם ביום הגמר יוכל
להשתתף על סוס אחד בלבד .באחריות הרוכב בסיום היום ה 1 -לגמר האליפות ולא יאוחר משעה מתום המקצה
בו רכב ,להודיע למזכירת התחרות על איזה סוס הוא בוחר להשתתף ביום הגמר .מתחרי סוס צעיר יכולים
להתחרות בשני מקצים גם ביום השני לאליפות ,יום גמר .בנוסף ,במקצה סוס צעיר רשאי רוכב להציג מספר
סוסים ביום הגמר כל עוד אלו דורגו בין  10הצמדים העולים לגמר.
בימי האליפות יכול סוס להתחרות רק במקצה אחד ורק עם רוכב אחד.
מקצה באליפות רק במידה ויהיו לפחות  5צמדים מדורגים למקצה ולפחות  3רוכבים שיירשמו לאליפות.
האליפות:
היום הראשון מבין  2ימי גמר האליפות ,יהווה יום מוקדמות ויהיה פתוח ל 20-הצמדים הראשונים על פי תוצאות
הדירוגים לאליפות.
סדר הכניסה ליום ה 1 -יקבע בסדר הפוך לסיכום הניקוד שנצבר במהלך כלל התחרויות בסדרה הקודמות
לגמר (לצורך כך ילקחו  5התוצאות הטובות ביותר של הצמד) .תוצאות הרוכבים ,ביום זה יקבעו את הצמדים
אשר ימשיכו ליום הבא ,יום הגמר ,ואת סדר הכניסה למקצה ביום השני .במקרה של שוויון נקודות עבור
הפרס היומי ביום המוקדמות ,יקבע הזמן של הסיבוב השני את מיקום הרוכבים.
ליום הגמר (היום ה 2 -של האליפות) יעלו  10צמדים ,בעלי התוצאה הטובה ביותר על פי סיכום תוצאות היום
הראשון באליפות .במקרה של שוויון נקודות חובה בתום היום ה ,1-יעלו כל אותם צמדים בעלי מספר שווה
של נקודות .סדר הכניסה ליום הגמר יקבע בסדר הפוך לתוצאות היום ה 1 -לאליפות.
הזוכים במקצים השונים ייקבעו ע"פ ניקודם המצטבר בשני הימים הנ"ל .במידה ויהיה שוויון נקודות חובה משני
ימי התחרות לתואר אלוף ישראל ,יערך ג'אמפ אוף לקביעת המנצח.
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 כל הסוסים המתחרים במסגרת מקצי האליפות ומקצי ה Amateur -יעברו בדיקה וטרינרית  fit to competeביום
הראשון של האליפות .רק סוסים שיעבור את הבדיקה יורשו להתחרות במסגרת האליפות .הנחיות לבדיקה
הוטרינרית ישלחו בסמוך לאליפות.
שימו לב
המקרים הבאים יגררו פסילה אוטומטית ללא שיקול דעת לשופט:
 אימון (חימום) הסוס ע"י מי שאינו הרוכב המתחרה ,לרבות עבודת קרקע.
 קפיצת מכשול ע"י מי שאינו הרוכב המתחרה.
 כניסה לזירת התחרות והצגת מכשול לסוס המתחרה ע"י מי שאינו הרוכב המתחרה.
 רוכב שלגבי סוסו ניתנה אזהרה וחזר על העבירה.
 כל התנהגות בלתי הולמת לסוס הנכללת תחת סעיפי ( welfare of the horseבספר חוקי הקפיצות
.)2017-2018
 הרוכב המתחרה ו/או עוזר ו/או מאמן יכול להוליך (שלא על גב הסוס ,בהליכה בלבד) את הסוס בכל
מקום המוגדר שטח האליפות (למעט בבדיקה הווטרינרית).
במקרה של הפרת סעיף זה העונש יהיה פסילה של הצמד מלהתחרות באליפות .אולם במידה
והשופט סבור כי לרוכב המתחרה לא נוצר יתרון כתוצאה מהפרת סעיף זה ,יוטל קנס על הרוכב בסך
 ₪ 300או פסילה במקרה של סירוב לשלם .במקרה של עבירה חוזרת לאחר מתן אזהרה של השופט
לאותו רוכב/סוס העונש יהיה פסילה ללא שיקול דעת לשופט.
 שינוי מגינים במגרש חימום או בשטח המעבר בין המגרש לזירה.
כללים נוספים:
 ניתן להחליף סוסים רק על פי אישור ווטרינרי המעיד על אי-כשירותו הרפואית של הסוס .ההתאחדות
הלאומית לספורט הרכיבה שומרת לעצמה את הזכות למנות רופא ווטרינרי מטעמה כדי לבדוק מקרים אלו.
בכל מקרה ,החלפה תתבצע רק על פי קביעת ועדת הקפיצות ו/או מי שמונה מטעמה וזאת לאחר שהוגשה
בקשה בכתב נתמכת באישור רפואי .על הסוס המחליף להיות מדורג על פי הנדרש ,קרי השתתף בכל
התחרויות המחייבות לזכאות להשתתפות באליפות מועד אחרון להודעה על החלפת סוס (עקב בעיה
בריאות של הסוס) הינו עד תחרות הדירוג האחרונה.
 על פי החלטת הועדה ,לא יתקבלו פניות בנושאי חריגים ,למעט החלפת סוסים .בנושא זה החלטת הוועדה
הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 חל איסור מוחלט על מדריך/מאמן/נציג בית ספר/חווה לפנות לשופטים במהלך התחרות .במידה וישנן
השגות לגבי תוצאות ושיפוט במהלך מקצה ,יש לגשת למארגן התחרות בלבד! על מנת להעביר ערעור
אירוע ,יש לפנות למארגן על פי נוהל ערעורים המופיע בספר החוקים של ענף קפיצות ראווה .מארגן
התחרות יפנה את הערעור ,באם הוגש על פי החוק ,לשופטים.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ולהתאים את החוקים במהלך העונה במידה ותמצא בכך
צורך ,אך זאת לא יאוחר מאשר חודש לפני היום הראשון של גמר האליפות.

ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת ומהנה!

