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הזמנה לתחרות דירוג לגביע המדינה מס' 2
מרכז ספורט הרכיבה ברמת-גן  /שבת20.10.2018 ,
מארגן התחרות:
מזכירת תחרות:
בונה מסלול:
שופטים:

טלפון:
דוא"ל:

יהודה דוידוביץ'
מיכל ויסברג
גלעד בן-מנשה
נעמה אגמון ליכט
שופט ראשי
נטליה פרצב
שופט משני
נעם
דר' שמוליק יצחק
דר' גילי שוורץ
גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,גל חלמיש ,נעמה אגמון-ליכט ,אורי זמר
ימונה ע"י המארגן

אמבולנס:
רופא:
ווטרינר:
נציג וועדה:
ועדת ערר:

שעת תחילת התחרות:

 08:00רוכב ראשון במגרש (בשעה  7:30הליכת מסלול מקצה ראשון)

*
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סוג דירוג

דירוג רגיל
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גביע
דירוג רגיל
דירוג
גביע
דירוג רגיל
דירוג
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פסקה
בספר
החוקים

עמ'
בספר
החוקים

פתוח ל:
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269

28

צמדים מדורגי 1.10מ' ומעלה

AM5

FEI
238.2.2

12

צמדים מדורגי  1.30 - 1.20מ'

AM5

FEI
238.2.2

12

צמדים מדורגי  1.40 - 1.30מ'
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238.2.2
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שני חלקים*

FEI
274.5.6
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שני חלקים*

FEI
274.5.6

37

קיום המקצה מותנה בהרשמה של 3
צמדים (לפחות)

שני חלקים*

FEI
274.5.6

37

צמדים מדורגי  1.10 - 1.00מ'

FEI
274.5.3

36

צמדים מדורגי  90 – 80ס"מ
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42

צמדים מדורגי  70ס"מ

סוג מקצה

מקצה צבירה
Accumulator

צמדים מדורגי 1.40מ' ומעלה
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דירוג רגיל
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דירוג רגיל

שני
חלקים***

9

70

דירוג רגיל

סיבוב נקי

סוס
110

03-6316095
malwrg@gmail.com

במידה וירשמו פחות מ 3-צמדים ,המקצה
יתקיים כמקצה 'דירוג רגיל' בלבד,
ובמתכונת  Handicapעם מקצה 1.30מ'

צמדים מדורגי  1.20 - 1.10מ'

סוסים ילידי  2012-2014בלבד

מתחרים שמקבלים נקודות חובהבחלק הראשון ממשיכים לחלק השני .מיקום הרוכבים ייקבע לפי סה"כ נקודות חובה בשני החלקים
והזמן בחלק השני.
** במקצה סוס צעיר לא תתאפשר כניסה מחוץ לתחרות לסוסים שאינם תואמים את קטגוריית הגיל.
*** כאשר מתחרים עם נקודות חובה מגיעים לקו סיום של החלק הראשון ,השופט מצלצל אך הרוכב רשאי להמשיך לחלק השני
לשם אימון.

 מחיר מקצה:
 עלות שכירת תא ליום תחרות:


( 200₪כולל קופון – )40₪
150₪

המחיר כולל ריפוד .לא תתאפשר כניסה למתחם האורוות למי שלא שכר תא.

גבייה תתבצע מראש בטלפון באמצעות כרטיס אשראי.

מועד סיום ההרשמה  -יום רביעי10.10.2018 ,
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כל מתחרה יקבל אישור כניסה אחד לרכב .יש לאסוף את האישורים מחוות הפארק .רכב שלא
יציג אישור ,לא יורשה להכנס עם רכב.
יש להעמיס ציוד רכיבה על טנדרים המחוברים לקרונות .לא תתאפשר כניסת רכבים פרטיים
למתחם התחרות גם לצורכי פריקת ציוד.
 קרונות עם סוסים פטורים מהצגת אישור כניסה.

מתוך ספר חוקי קפיצות ראווה :2017-18
.44
44.1

מקצה צבירה ()Accumulator

מקצה זה יתבצע מעל מסלול של  10מכשולים ,כאשר רמת הקושי עולה באופן הדרגתי (גובה ,רוחב

וגישה).
במסלול זה אין קומבצינציות.
44.2

נקודות זכות מתקבלות על מכשולים שקופצים 'נקי' (ללא הפלה או אי-ציות):

▪

נק'  1על מכשול מס' 1

▪

 2נק' על מכשול מס' 2

▪

 3נק' על מכשול מס'  ,3וכו'

באופן זה ניתן לצבור מקסימום  55נקודות.
לא מקבלים נקודות חובה אם מפילים מכשול.
אי-ציות נשפט לפי טבלה  4( Aנק' חובה על אי-ציות ראשון 8 ,על אי-ציות שני).
 44.3.1המקצה ייערך נגד השעון ,ללא  .Jump Offמתחרים ימוקמו לפי מספר הנקודות והזמן.
 44.4.1ג'וקר  :למכשול הסיום במסלול יתווסף מכשול אלטרנטיבי .מכשול זה יהיה קשה יותר ממכשול הסיום
הרגיל .על מכשול זה יועק מספר כפול של נקודות זכות ( 20נק') .אך אם הג'וקר מופל ,יש להפחית את
הנקודות שלו מהסיכום הכללי.
_______________________________________________________________________________________________
עדכון סעיף ( 59.5.2ספר חוקי קפיצות ראווה )2017-18

לפי חוקי ליגה בוגרת ,צמד יורשה להתחרות 'בתוך התחרות' במקצה הנמוך עד רמת דירוג
אחת מדירוג הצמד.
דירוג צמד נקבע ע"פ הדירוג האישי הנמוך מבין הרוכב והסוס.

אלוף האלופים

בגמר עונת התחרויות יוענק פרס אישי לרוכב/ת אשר לזכותו/ה יעמדו
מספר הנצחונות הגבוה ביותר בסיכום כל התחרויות במהלך העונה.

מצורפים בהמשך
 נוהל הרשמה
 חוקי סדרת גביע המדינה
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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 2018-2019





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 .30₪
ביטול מקצה ממועד סיום ההרשמה יגרור קנס בסך  30₪לכניסה.
 תקף גם עם אישור וטרינר/רופא שיוצג עד יום א' שלאחר התחרות לכל המאוחר.
 תקף גם אם מתחרה נאלץ לבטל את השתתפותו עקב אי הגשת אישורים או אי תשלום מיסים.






ביטול ביום התחרות – תשלום מלא.
רוכב אשר התחרה ולא שילם במהלך התחרות את השתתפותו יחויב ,בנוסף על התשלום ,בקנס בסך .30₪
לאחר יום א' 6 ,ימים לפני התחרות ,אין אפשרות להוסיף סוס שלא רשום לתחרות ,ושמו הועבר
מראש ללשכה הווטרינרית.
יש לאשר הגעה ותשלום במזכירות התחרות  30דקות לפני המקצה.
 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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חוקי סדרת "גביע המדינה" בקפיצות ראווה לעונת 2018-2019
מטרת הסדרה :להכתיר את הצמד הטוב ביותר במהלך סדרת התחריות ל' -מחזיק גביע המדינה' בכל אחת
מקטגוריות הגובה .התחרויות בסדרה יתקיימו על-פי חוקי דירוג הצמד המעודכנים (סעיף  ,59.5.2המצוין
בתחילת ההזמנה).
 במהלך העונה יתקיימו  4תחרויות דירוג ותחרות גמר ,על פי קטגוריות הגובה הבאות:
1.00 מ'  -לצמדים המדורגים  1.10 – 1.00מ'.
1.10 מ'  -לצמדים המדורגים  1.20 – 1.10מ'.
1.20 מ'  -לצמדים המדורגים 1.20מ' –  1.30מ'.
1.30 מ'  -לצמדים המדורגים 1.30מ' –  1.40מ'.
1.40 מ'  -לצמדים המדורגים 1.40מ' ומעלה.
במידה וירשמו פחות מ 3-צמדים למקצה הוא יתקיים כמקצה 'דירוג רגיל' בלבד ,ובמתכונת  Handicapעם מקצה 1.30מ'.

 סוס צעיר (גובה 1.10מ')  -סוסים בגילאי  4עד  ,6ילידי שנת  2012עד שנת .2014
קיום המקצה מותנה בהרשמה של  3צמדים (לפחות).
על בעלי סוסים צעירים להציג תעודה המוכיחה את גיל הסוס ואישור דירוג (עבור סוסים מקומיים ניתן לשלוח
הצהרה חתומה בכתב ע"י בעלי הסוס או הוטרינר המטפל).

 כדי שרוכב יוכל להשתתף בגמר ,חובה עליו לסיים במהלך הסדרה לפחות  3תחרויות דירוג.
 צמדים יצברו נקודות דירוג על פי מיקומם במקצה בכל אחת מתחרויות הדירוג .אופן חלוקת נקודות הדירוג:





מקום ראשון  20 -נק'
מקום שני  19 -נק'
מקום שלישי ואילך  -נקודה אחת פחות מהמקום הקודם .מהמקום ה 21 -יקבל הצמד  0נק'.
צמד שנפסל  /פרש יקבל  0נק'.

 במהלך הסדרה ,צמד אשר נאלץ לעלות רמה על פי חוקי הדירוג האישי ,לא יחויב להתחרות על פי הדירוג
החדש ויורשה להמשיך להתחרות עד סוף הסדרה בגובה בו התחיל אותה .סוסים שדירוגם ירד במהלך
הסדרה ,יחוייבו לעבור למקצה המתאים לדירוגם.
 צמד אשר בחר לעלות רמה במהלך הסדרה ,יאבד את נקודות הדירוג שאסף ויחל את הצבירה מחדש.
 צמד רשאי להשתתף בשני מקצי דירוג (בהתאם לקריטריון הדירוג המעודכן) ,אך בגמר יוכל להתמודד רק
במקצה אחד עליו יכריז בעת ההרשמה.
הגמר:
 הגמר יהיה פתוח לכלל הצמדים אשר התחרו בלפחות  3תחרויות דירוג במהלך הסדרה ,ואשר עונים
לקטגוריות הגובה השונות ,ויזכה את הצמדים בניקוד כפול.
 צמדים אשר לא השלימו את המינימום הנדרש של תחרויות דירוג ,יוכלו לרכב בגמר לפרס היומי ללא
קבלת דירוג לגביע המדינה.
 רוכב יכול להשתתף על מספר סוסים בגמר בתנאי שצבר את הניקוד המתאים ומדורג ברמה הרלוונטית.
 לצורך קבלת דירוג לגביע ,בגמר יכול סוס להתחרות רק במקצה אחד ורק עם רוכב אחד.
 זוכי הסדרה הינם הצמדים אשר לזכותם יעמוד ,בתום הסדרה ,כולל תחרות הגמר ,הניקוד המצטבר
הגבוה ביותר .לחישוב התוצאה הכללית יחשבו שלושת התוצאות הטובות ביותר מבין ארבעת תחרויות
הדירוג וכן תוצאת תחרות הגמר (שהיא תחרות חובה על-מנת להיות מועמד לזכייה בגביע).
 סדר הכניסה לגמר יקבע בסדר הפוך לסיכום הניקוד שנצבר במהלך התחרויות הקודמות לגמר (לצורך כך
ילקחו  3התוצאות הטובות ביותר של הצמד).
 זכיה במקום הראשון בכל אחד מהמקצים מקנה לצמד כרטיס כניסה אוטומטי ליום הראשון
באליפות ישראל (באותה קטגוריית גובה ,ובתנאי שהצמד מתאים על פי קטגוריית הגיל) שתערך
בסוף עונת התחרויות.

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 42902
טל'8850938-09 :
פקס8850939-09:
עמותה רשומה58-006-566-2 :

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax :(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

Web: www.ief.org.il
המקרים הבאים יגררו פסילה אוטומטית ללא שיקול דעת לשופט:
 בתרות הגמר  -אימון (חימום) הסוס 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
 שינוי מגינים במגרש חימום או בשטח המעבר בין המגרש לזירה.
כללים נוספים:
 בגמר ניתן להחליף סוס רק על פי אישור ווטרינרי המעיד על אי-כשירותו של הסוס .החלפה תתבצע על פי
קביעת ועדת הקפיצות לאחר שהוגשה בקשה בכתב נתמכת באישור רפואי .על הסוס המחליף להיות מדורג
על פי הנדרש ,קרי השתתף בכל התחרויות המחייבות לזכאות להשתתפות בגמר גביע.
 חל איסור לפנות לשופטים במהלך התחרות .במידה וישנן השגות לגבי תוצאות ושיפוט במהלך
מקצה ,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.
במקרה של כח עליון שיגרור ביטול תחרויות דירוג שלא ימצא להן תאריך חלופי ,תוכל הועדה
להחליט על צבירת ניקוד שונה לקראת הגמר.
הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתאים את החוקים במהלך העונה במידה ותמצא בכך צורך.

ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת ומהנה!

