אולסטאר חוות 22
תחרות חוות:
כל חווה צריכה שיהיה לה נציג בלפחות  3מתוך ארבעת המקצים המיוחדים.
הניקוד המצטבר של המקום הגבוה ביותר לכל חווה יילקח לטבלת הניקוד והחווה עם הניקוד
המצטבר הגבוה ביותר משלושת המקצים שהשתתפה בהם תנצח.
*השתתפות במקצה הזוגות  -במידה ויהיו זוגות משתי חוות שונות  -המקצה ייחשב לניקוד לשתי
החוות
* במידה ויהיו לחווה נציגים בכל ארבעת המקצים  -עליה להודיע מראש איזה מקצה לא משתתף
בתחרות החוות.
*במקרה של שיוויון נקודות במקום הראשון מי שממוקם יותר גבוה במקצה בעל כמות המתחרים
הגדולה ביותר הוא המנצח
*איחוד חוות  -אפשרי רק בחוות עם פחות מ  4מתחרים ובהודעה מראש
*פרס  -פרס חוותי שווה במיוחד ,פרטים נוספים בהמשך…

*ניתן להירשם למקצים המיוחדים גם ללא השתתפות בתחרות החוות*

הוראות למקצה  -טרייל והורסמנשיפ זוגות:
מקצה זוגות לשני רוכבים עם סוס אחד.
רוכב אחד עושה את המסלול טרייל והשני מסלול הורסמנשיפ.
הזוג שבמצטבר יש לו הכי הרבה ניקוד מנצח
* צמד הרוכבים חייב להיות עם רוכב אחד לפחות מעל גיל )18מאמן או נונ פרו) ,רק אחד מהזוג יכול
להיות
מאמן.
* נו פרו מוגדר מי שבשנה האחרונה לא הוציא רוכבים להתחרות
* חלוקת המקצים לבחירת הרוכבים
* זוג המשלב רוכב מעל גיל  18ורוכב מתחת ל 18מתחיל עם 70.5
* זוג אשר שני רוכביו נו פרו יתחילו עם 71
* זוג אשר עונה על שני התנאים הללו יתחיל עם 71

הוראות למקצה -הורסמנשיפ בלי אוכף:
*מקצה בו יבוצע מסלול ולאחר מכן עבודת גדר בלי אוכף
*מספר הסוס ימוקם על גב הרוכב
*מותר להיכנס מגיל  16ומעלה
*מותר להציג רק ביד אחת עם מתג מנוף

הוראות למקצה -פריסטייל טרייל:
יהיו  5אלמנים חובה:
שער
ריבוע
הליכה אחורה
מעבר קורות בגוג
מעבר קורות בקנטר
את המעבר בינהם )המקצבים( או הסדר  -יקבע הרוכב.
בנוסף לחמשת האלמנטים יצטרך הרוכב לשלב במסלול גוג ,קנטר ימין ,קנטר שמאל
הסידור על המגרש יפורסם מראש לכולם.
על כל מכשול מותר לעבור עד פעמיים )באיזה סדר ומקצב שנבחר(
* עד  4דקות כל מסלול

הוראות למקצה -פריסטייל ריינינג:
אלמנטים חובה:
מינימום  4ספינים רצופים לימין
מינימום  4ספינים רצופים לשמאל
מינימום שלוש עצירות החלקה
מינימום החלפת כיוון אחת בקנטר מימין לשמאל
מינימום החלפת כיוון אחת בקנטר משמאל לימין
ביצוע חוזר של האלמנטים שהם חובה מותר ,אבל הניקוד רק יתווסף או ייגרע מהציון
אותו כבר קיבל הרוכב עבור האלמנט ולא כציון נוסף.
מותר לרוכבים להשתמש בשתי ידיים )או יד אחת או ,בכלל בלי ידיים( בכל מתג חוקי ,כולל מתג
סנפל ,ובוזל המאושרים לשימוש במקצים של סנפל והקמור.
*עד  4דקות לכל מסלול

