אליפות ישראל בדרסז'
לשנת 2018
מצגת אירוע

ראשית דבר
אנו גאים להודיע על פתיחת ההרשמה לאליפות ישראל בדרסז'!

האליפות תתקיים במרכז רכיבה קיבוץ יגור בשישי ושבת ,ה.18-19.5-
במהלך יום שבת יתקיים הפנינג אליפות לאורך כל היום ובו דוכני ציוד ,אוכל ושתייה ופינוקים נוספים.
עם תום התחרות ,יחל ערב הענקת תארים שטרם נראה כמותו – מופע של קרולינה ,הכרזת הזוכים

והענקת פרסים במתחם גאלה עם ארוחת ערב חגיגית.

לוח זמנים משוער
חמישי

שישי

שבת

מגרש פתוח

Grand Prix - 08:00

 - 07:30רמה א' פתוח מבחן 4

Intermediate I - 08:10

 - 08:00רמה א' עד גיל  14מבחן 4

Prix St. Georges - 08:30

 - 09:00רמה ב' פתוח מבחן 3

 - 08:55רמה ד' פתוח מבחן 3

 - 09:40רמה ב' עד גיל  16מבחן 3

 - 09:55רמה ד' עד גיל  21מבחן 3

 - 10:45רמה ג' פתוח מוזיקלי

 - 10:50רמה ד' פתוח מבחן 3

 - 11:05רמה ג' עד גיל  18מוזיקלי

 - 11:45רמה קדם א' מבחן 3

 - 13:40רמה ד' פתוח מוזיקלי

 - 13:30רמה ג' עד גיל  18מבחן 3

 - 14:20רמה ד' עד גיל  21מוזיקלי

 - 14:35רמה ג' פתוח מבחן 3

 - 16:00רמה ה' מוזיקלי

 - 15:15רמה ב' עד גיל  16מבחן 2

Prix St. Georges Freestyle - 17:20

 - 15:55רמה ב' פתוח מבחן 2

Intermediate I Freestyle - 17:30

 - 17:20רמה א' עד גיל  14מבחן 3

Grand Prix Freestyle – 17:50

 - 17:55רמה א' פתוח מבחן 3

 - 18:30ערב הענקת תארים

15:00
עד
20:00

טקסים
הכרזת פרסים יומיים
• שישי – מקומות  1-3בתום כל
מקצה על גבי הסוסים לקבלת
רוזטות וגביעים (לא כולל קדם א')

•

שבת – מקומות  1-3בתום כל
מקצה לא על גבי הסוסים לקבלת
רוזטות וגביעים בלבוש תחרות מלא

הכרזת זוכי האליפות ורוכבי השנה

•

שבת – חלוקת רוזטות מקומות 1-3
בתום כל מקצה על גבי הסוסים

•

שבת – חלוקת גביעים ופרסים
בערב הענקת התארים לכל
משתתפי האליפות

•

קדם א' – חלוקת פרסים בערב
הענקת התארים (שבת) לכל
משתתפי הקדם

ההשתתפות בטקסים הינה חובה .בטקסים עם סוסים ברמות המחולקות למקצה
פתוח ולמקצה גילאים ,יוזמנו שלושת המקומות הראשונים משני המקצים.
טקס חלוקת פרסים לאלופי ישראל ,יתקיים בסוף האירוע ובו יחולקו גם גביעי
האלופים ,גביע הנבחרות ,פרסי רוכב השנה ועוד.

ערב הענקת התארים
עם תום המקצים ,יחלו אירועי חתימת האליפות הפתוחים לקהל הרחב.
בזמן זה ,לבעלי כרטיסים ,ייפתח מתחם הגאלה צמוד למתחם ה VIP-ובו יוגשו פינוקים שונים.
הערב ייחתם בארוחת ערב ברוח השבועות במתחם הגאלה.
מבנה הערב:

•
•
•
•
•
•

 - 18:30טוטו הסוס המיניאטורי
 - 18:55קבלת פנים וברכות
 - 19:05מופע :קרולינה והגיטרה
 - 19:30טקס הענקת התארים וחלוקת הפרסים לאלופי ישראל ,נבחרת ורוכבי השנה לשנת 2018
 - 19:55סיכום ושירת התקווה
 - 20:00פיזור הצופים והתכנסות להרמת כוסית וארוחת ערב חגיגית

צמידים וכרטיסים
צמידים:

כרטיסי כניסה למתחם הגאלה:

הצמידים באירוע יאפשרו כניסה למתחמים השונים

כל רוכב יקבל כרטיס כניסה לגאלה עבורו ושני

לבעלי הצמיד בלבד (מפה תפורסם בהמשך).

כרטיסים נוספים חינם בהזמנה מראש.

•

כחול – כניסה לשטח החווה והמגרשים – צמיד
אחד לכל מאמן ,שני צמידים לכל רוכב.

•

צהוב – ( VIPמעניק גם גישה מלאה למתחם
הגאלה)

•

רכישת כרטיס בהזמנה מראש (עד 100 – )3.5
₪

•

רכישת כרטיס ביום האירוע – ₪ 120

ילדים מתחת לגיל  6לא מחויבים ברכישת כרטיס.

אופן הרשמה ותשלום
עלויות השתתפות:

•
•

קדם א' – ₪ 500
א' ומעלה – ₪ 900

התשלום יבוצע במשרד התחרות ביום שישי בלבד.
תאים:
עלות תא למשך כל התחרות – ₪ 350
ישנה אפשרות להשכרת תא בסיסי (ללא שוקת) בחצי עלות.
משך ההשכרה :יום חמישי ב 16:00-עד יום שבת ב 15:00-לכל המאוחר .משעה זו ,יפונו האורוות לטובת מתחרי רמות ד' ומעלה וסוסים
המגיעים ממרחק רב למשך הערב.
השכרת תא ליום בודד תתאפשר על בסיס מקום פנוי בעלות  ₪ 100( ₪ 150ללילה בלבד).
לרוכבים במקצי ד' ומעלה יינתן סיוע במציאת תא לסוס למשך ערב הענקת התארים.
סוסים שמתחרים באליפות ולא נמצא עבורם פתרון ביגור  -ישנן אורוות ייעודיות בחוות אלונים בעלות  ₪ 100ליום ו ₪ 50ללילה.

אופן הרשמה ותשלום
ההרשמה למקצי האליפות ולכניסה למתחם הגאלה תתבצע עד ליום ליום ה' ,ה 3.5-דרך
הקישור הבא:
לחצו כאן למילוי ושליחת טופס ההרשמה (ימולא ע"י הרוכב)

•
•
•
•
•
•
•

בטופס ההרשמה יש למלא את כל שדות החובה כולל שם מלא ,שם מאמן ,מספר סוס וכו'.
שמות לשני המלווים לאירוע הגאלה.
שם הגרום (מקבל צמיד כחול).
בקשה להשכרת תא.
פרטים לקריין (רקע על הצמד ,זכיות בעבר)...
תמונות לתכנייה יש לשלוח ל maya.maliniak5@gmail.com -עד יום ה' ,ה.10.5-

קבצים מוזיקליים יש לשלוח לאותה הכתובת עד יום ג' ,ה.15.5-

ברכת סיום
לאחר עונת תחרויות פורייה ומוצלחת ,אנחנו רוצים לברך את הרוכבים
שהעפילו לאליפות ומאחלים להם הצלחה רבה.

חברי ענף הדרסז ' ,ההתאחדות והקהל הרחב ,אנחנו מזמינים אתכם
להגיע וליהנות באירועי האליפות לשנת .2018

