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 לרווחת הסוס  קוד התנהגות
 

להישמע ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה דורשת מכל אלו המעורבים בספורט הרכיבה  

להכיר FEI  (FEI Code of conduct for the welfare of the horse  )-לקוד ההתנהגות של ה

בכל זמן שהוא, רווחתו של הסוס היא הערך החשוב ביותר ואסור לעולם את הכלל לפיו  ולקבל  

 להכפיפה להשפעות מסחריות או תחרותיות. יש לדבוק במיוחד בנקודות הבאות:

 רווחה כללית: .1

שיכון באורווה והזנה חייב להיות תואם את הנהלים הטובים    -   משק סוסים טובניהול מ .1.1

 חייבים תמיד להיות זמינים.  ,ומים  ביותר לניהול ממשק סוסים. מזון נקי ואיכותי

סוסים יעברו אימונים התואמים את היכולות הגופניות שלהם ואת רמת   -  שיטות אימון .1.2

הם   אליהם  הענפים  עבור  אמשויכיםהבגרות  לשיטות .  חשופים  להיות  להם  סור 

 שפוגעות, מתעללות או גורמות לפחד. 

וציוד  .1.3 יהיה   -  פרזול  ציוד  גבוהה.  ברמה  להתבצע  חייב  ובמנעלים  בפרסות  הטיפול 

 מתוכנן ומותאם בכדי למנוע את הסיכון לכאבים או פציעות.

פציעות    -  הובלה .1.4 מפני  מלא  באופן  סוסים  על  להגן  יש  ההובלה  וסיכונים במהלך 

בריאותיים אחרים. על כלי הרכב להיות בטוחים, מאווררים היטב, מתוחזקים ברמה 

גבוהה, מחוטאים באופן קבוע ונהוגים בידי אדם מתאים. מטפלים מתאימים חייבים  

 תמיד להיות זמינים לניהול הסוסים.

  יש לתכנן את כל הנסיעות בקפידה, ולאפשר לסוסים תקופות מנוחה תכופות   -  דרך .1.5

  הנוכחיות.  FEIעם גישה למזון ומים בהתאם להנחיות 

 

 כושר להתחרות: .2

וכשירות   .2.1 לסוסים    -כושר  שתתאים  כך  בתחרות  ההשתתפות  את  להגביל  יש 

בין   מתאימה  מנוחה  תקופת  לסוסים  לאפשר  יש  מוכחת.  יכולת  בעלי  ולספורטאים 

 אימונים לתחרויות; יש לאפשר תקופות מנוחה נוספות לאחר נסיעה.

סוס שנחשב לא כשיר להתחרות אינו רשאי להתחרות או להמשיך   -  מצב בריאותי .2.2

 להתחרות, בכל ספק שישנו יש לפנות לייעוץ וטרינרי. 

כל פעולה או כוונה לשימוש בסמים ושימוש לא חוקי בתרופות מהווים    -  סמים ותרופות .2.3

שר פרק זמן סוגיית רווחה חמורה ולא תהיה נסבלת. לאחר כל טיפול וטרינרי, יש לאפ

 מספק להחלמה מלאה לפני התחרות. 

אסור להתיר כל הליך כירורגי המאיים על רווחת הסוס המתחרה   -  הליכים כירורגיים  .2.4

 או על בטיחותם של סוסים ו/או ספורטאים אחרים. 
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/ סוסות שהמליטו לאחרונה .2.5 אסור לסוסות להתחרות אחרי החודש   -  סוסות בהריון 

 ונק הרץ עם אמו. הרביעי להריונן או עם סייח י

התעללות בסוס באמצעות עזרי רכיבה טבעיים או בעזרים    -  שימוש לרעה בעזרים .2.6

  וכו'( לא תתקבל. תדורבנומלאכותיים )לדוגמא שוטים, 

 

 אסור לאירועים לפגוע ברווחת הסוסים: .3

אימון סוסים ותחרויות התקיימו על משטחים מתאימים ובטיחותיים.    -  אזורי תחרות .3.1

ו המכשולים  בראשכל  הסוס  של  בטיחותו  כאשר  יתוכננו  התחרות  סדר   תנאי 

 . העדיפויות

משטחי הקרקע עליהם סוסים הולכים, מתאמנים או מתחרים יתוכננו   -   משטחי קרקע .3.2

 ויתוחזקו בכדי להפחית גורמים העלולים להוביל לפציעה.

לפגוע   אסור שתחרויות יתקיימו בתנאי מזג אוויר קיצוניים העלולים  - מזג אוויר קיצוני .3.3

לאחר  לסוסים  וציוד  קירור  תנאי  על  להקפיד  יש  הסוס.  של  בבטיחותו  או  ברווחתו 

 התחרות.

האורוות חייבות להיות בטוחות, היגייניות, נוחות, מאווררות   -   שיכון באורוות באירועים .3.4

 היטב ובגודל מספיק לסוג הסוס ואופיו. אזורי שטיפה ומים חייבים להיות זמינים תמיד. 

 

 אני בסוסים: טיפול הומ .4

מומחיות הווטרינרית חייבת להיות זמינה תמיד באירוע. אם סוס נפצע   -  טיפול וטרינרי .4.1

הערכה  לבצע  ויש  להתחרות  להפסיק  הספורטאי  על  תחרות,  במהלך  מותש  או 

 וטרינרית. 

למרכז הטיפול הרלוונטי הקרוב להמשך   סוסכאשר נדרש, יש להעביר    -  מרכזי הפניה .4.2

 לפני ההעברה.הערכה וטיפול. יש להעניק לסוס פצוע טיפול תומך מלא 

יש לעקוב אחר שכיחות הפציעות שנגרמו בתחרות. יש לבחון היטב   -  פציעות בתחרות .4.3

את תנאי שטח הקרקע, תדירות התחרויות וכל גורמי סיכון אחרים כדי לציין דרכים  

 למזער פגיעות. 

אם הפציעות חמורות מספיק, יתכן שיהיה צורך להרדים את הסוס על   -  המתת חסד .4.4

 היחידה למזער את הסבל  כשהמטרהבסיס הומני על ידי וטרינר בהקדם האפשרי,  

 . של הסוס

מהתחרות.  -  פרישה .4.5 פורשים  הם  כאשר  ובאנושיות  באהדה  בסוסים  לטפל   יש 
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 חינוך:  .5

וההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה קוראים לכל העוסקים בספורט רכיבה   FEI  -ה .5.1

הרלוונטיים   התמחות  בתחומי  האפשריות  ביותר  הגבוהות  השכלה  לרמות  להגיע 

 לטיפול וניהול של סוסי תחרות.

קוד ההתנהגות לרווחת הסוס עשוי להשתנות מעת לעת והדעות של כולם מתקבלות  .5.2

מעודד מימון נוסף   FEI  -לממצאי מחקר חדשים וה  בברכה. תשומת לב מיוחדת תושם

 ותמיכה במחקרי רווחה. 

 

  FEI: WWW.FEI.ORG   -ניתן למצוא באתר של ה   FEI  -עותק מלא של קוד ההתנהגות של ה
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 מושגים ופירושם -  1פרק 
 

 בקובץ חוקים זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה מטה:  

 

1. ( טרוט,    –(  GAITS/PACESמקצב  הליכה,  הסוס.  של  הבסיסיות  מהתנועות  אחת  כל 

ישנו סדר רגליים מסוים המפורט בסעיפים הדנים בכל מקצב ומקצב  קנטר. בכל מקצב 

 לגופו. 

 
. לדוגמא: האודיטורי  מתאר את הנחת רגלי הסוס על הקרקע במובן  –(  RHYTHMקצב ) .2

קצב של    –קצב של שתיים, קנטר    –הליכה הינה בעלת קצב של ארבע פעימות, טרוט  

 שלוש. 

 
טוהר ונכונות המקצב כך שסדר הנחת הרגליים של הסוס     –( REGULARITYאחידות ) .3

על הקרקע במקצב מסוים חוזר על עצמו בצורתו הנכונה, בכל פעם באותה צורה ובאותו 

 אורך צעד. 

 
התדירות בה חוזרת על עצמה היחידה הבסיסית של המקצב  – (  TEMPOמהירות הקצב ) .4

במובן של קמ"ש או אורך צעד    ביחידת זמן )מספר פעימות בדקה(, ואין הכוונה למהירות

 בטמפו גבוה יהיו יותר צעדים בדקה(.  -)לדוגמא 

 
(  Tempoהבלטת הקצב היא תוצאה של מהירות הקצב )   –(  CADENCEהשהיה קצבית )  .5

ואלסטיות אימפולסיה  עם  בהרמוניה  ומתאים  של  תוך    ,קבוע  ההשהיה  שלב  הדגשת 

 על הקרקע.   ןהרגליים באוויר לעומת זמן שהיית

 
טווח התנועה של הסוס והיכולת שלו    –(  FREEDOM OF MOVEMENTהתנועה )  חופש .6

שלוחות  הקדמיות  ורגליו  גופו  תחת  האחוריות  שרגליו  כך  התנועה,  הגבלת  ללא  לנוע 

 קדימה.

 
7. ( בעיקר לרגליים    – (  ACTIVITYאקטיביות  וחיות של הצעד בהתייחס  נמרצות  אנרגיה, 

 האחוריות. 

 
שלב נשיאת המשקל של המקצב, רגליו האחוריות של ב  –(  ENGAGEMENTאנגייג'מנט ) .8

מפרקיה של  מוגבר  כיפוף  עם  גופו,  תחת  היטב  פוסעות  הקפץ  הסוס  מפרק  ובעיקר  ן 

(HOCKS) כתוצאה מכך, ישנה הנמכה יחסית של האחוריים והחלק הקדמי נעשה קל .

 ונישא יותר. 
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9. ( הסוס   –(  IMPULTIONאימפולסיה  בכינוס.  הנאגרת  באנרגיה  שימוש  הדחיפה,  כוח 

מראה רצון לשאת עצמו קדימה תוך שמירה על קלילות ומבלי למהר. תנאי לאימפולסיה 

הוא תנועת הרגליים האחוריות קדימה ומתחת לגופו של הסוס, בעודן נושאות את משקלו 

(Engagementי בהם  והקנטר  הטרוט  במקצבי  רק  אפשרית  אימפולסיה  של  (.  רגע  ש 

 השהייה ואינה חלה על מקצב ההליכה. 

 
10. ( ורכות  יכולתו הפיסית של הסוס לשנות – (  SUPPLENESS, FLEXIBILITYגמישות 

מבלי לפגום בזרימה,   הצידיבאופן חלק את מרכז הכובד שלו קדימה ואחורה ואת הכיפוף  

 בחופשיות. בשטף של התנועה ובשווי המשקל של הסוס, וכן, יכולתו להזיז את המפרקים 

 

(, אלסטיים, (Suppleמצב בו שריריו של הסוס רכים    –(  THROUGHNESS"דרך הגוף" ) .11

הגבל   מצב  .משוחרריםו ללא  זרימה  תנועההמאפשר  לקדימה ת  מאחור  אנרגיה  של   ,

לכל  חופשי  באופן  עוברים  זה העזרים/השפעתו של הספורטאי  ומקדימה לאחור. במצב 

עזרי )לדוגמה,  הסוס.  של  גופו  הרגליים    חלקי  על  ומשפיעים  דרך  עוברים  המושכות 

 ". "Durchlässigkeitהאחוריות של הסוס( מקביל למונח הגרמני 

 
כיפוף כל גופו של הסוס בקשת אחידה מהקודקוד לזנב   –  LATERAL BEND)כיפוף צידי ) .12

של  כיפוף  הן:  שגוי  לכיפוף  דוגמאות  הצידה.  ותנועות  למעגלים  הדרוש  הכיפוף  דוגמת 

 בד, כיפוף לכיוון הנגדי.הצוואר בל

 
מתייחס לכיפוף ולשימוש   –-(  FLEXION, LONGITUDINAL FLEXIONכיפוף אורכי ) .13

מוגבר במפרקים השונים כך שהזווית בין העצמות קטנה. מתייחס לרב לכיפוף בקודקוד  

 יה הראשונה בצוואר לקודקוד(. י)המפרק בין החול

 
14. ( תחת  –(  COLLECTIONכינוס  האחוריות  רגליו  את   היטב  מכניס  גופו   הסוס 

(Engagement)    היוצר דבר  היטב  ומכופפים  גמישים  עם מפרקים  מוגברת  באקטיביות 

אנרגיה מוכלת. אנרגיה זו משפיעה על הצעד כך שהרגל שוהה זמן רב יותר באוויר והצעד  

 מכסה פחות שטח.

 
 הספורטאי לפה הסוס.מגע עקבי יציב ואלסטי מידיו של  –( CONTACTקשר ) .15

 
( ושקט עם  Suppleקבלה של הקשר באופן רך גמיש )  –(  ON THE BIT"על המתג" ) .16

או   ולהתארכות  ומקומר בהתאם לשלב האימון  מורם  כנדרש. הצוואר  וצידי  אורכי  כיפוף 

כינוס הצעדים, והסוס מקבל את המתג במגע קל ורך. על ראשו של הסוס להישאר בתנוחה 

לפני האנך, כאשר הקודקוד גמיש והינו הנקודה הגבוהה ביותר, וללא יציבה, ככלל מעט  

 שום התנגדות לספורטאי.
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תנוחה של הראש בה הסוס נמנע לקבל את הקשר    –(  ABOVE THE BIT"מעל המתג" ) .17

 ע"י הרמת הראש כלפי מעלה וקדימה.

 
  קודקוד   הסוס דוחף את פיו כנגד המתג עם צוואר/  – (  AGAINST THE BIT"נגד המתג" ) .18

 לסת  נוקשה. /

 
 (,  (BEHIND THE BIT"מאחורי המתג"  .19

התחמקות של הסוס בה הוא     -(  (BEHIND THE AIDS"מאחורי העזרים"   .19.1

 נסוג או נרתע מהמתג/ קשר.

מאחור   דחוףחוסר רצון של הסוס ל  -((BEHIND THE LEG"מאחורי הרגל"   .19.2

מה ברצון מעזריו  לנוע קדימהתנגדות או התחמקות    קדימה לתוך קשר עם המושכות.

 של הספורטאי )המושב ורגליי הספורטאי(. 

 

מנח של ראש הסוס שבו החוטם של   –(  BEHIND THE VERTICAL"מאחורי האנך" ) .20

 הסוס נמצא מאחורי הקו האנכי לקרקע.

 

. מתייחס לקלילות 1הקלילות הנה מרכיב בנשיאה העצמית.    –(  LIGHTNESSקלילות ) .21

 . (Contact). קלילות הקשר 2  הכתפיים והחלק הקדמי של הסוס.

 
עצמית   .22 וללא    –  (SELF-CARRIAGE)נשיאה  משקל  בשווי  עצמו  נושא  הסוס  בו  מצב 

 אילוץ, מבלי להיתמך או להישען על ידיו של הספורטאי. 

 
23. ( משמעת    –(  SUBMISSIONצייתנות  הספורטאי.  של  לרצונו  לציית  הסוס  של  נכונותו 

המתבטאת בקשב מתמיד, נכונות וביטחון בהתנהגות הסוס בכלל וכן בהרמוניה, בקלילות 

וציות לעזרי  ובנינוחות שמפגין הסוס בביצוע התרגילים השונים, כולל כיפוף נכון, קבלה 

 הספורטאי ושווי משקל המתאים לתנועה המבוצעת. 

 
גופו של הסוס תואם את קו המתאר של הצורה בה הוא   –  (STRAIGHTNESS)ר  סוס יש .24

והן   נעות הרגליים הקדמיות, הן בקווים ישרים  בו  נעות במסלול  נע. הרגליים האחוריות 

 בקווים קמורים. 

 
צורת  עקלתון,  מרכיב גיאומטרי במבחן דרסז', כגון מעגל, שינוי כיוון,    –  (FIGURE)צורה   .25

 שמונה וכדומה.
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. תנועה במבחן: קטע  2. האופן בו הסוס נע על פני הקרקע.   1   –  (MOVEMENT)נועה  ת .26

ציון אחד בטופס המבחן.    ע"י  . תנועה בדרסז': תרגיל, בניגוד  3במבחן דרסז' המוערך 

שלהם.   קומבינציה  או  מעברים  דוגמה/תבנית,  ללצורה,  דרסז' דוגמאות  כניעה   :תנועות 

 .לרגל, הליכה אחורה, כתף פנימה

 
הרכיבה.  – ספורטאי   .27 לספורט  הלאומית  להתאחדות  כדין  הרשום   רוכב/ת 

 

 שנה. 18 -ספורטאי בן למעלה מ –ספורטאי בגיר   .28

 

הרכיבה.  –סוס   .29 לספורט  הלאומית  להתאחדות  כדין  הרשום  זה(  בכלל  )פוני  סוס   כל 

 

 ספורטאי מסוים וסוס מסוים. –צמד  .30

 

יום מסוים בו רוכבים צמדים בחלוקה למקצים ומקבלים ניקוד משופט/ים בהתאם    –תחרות   .31

לכללי ספר זה, תחת ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בישראל. כל תחרות הינה 

 תחרות לאומית, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

 
בינלאומית   .32 ואשר    – תחרות  בינלאומית,  כתחרות  והוגדרה  בישראל  המתקיימת  תחרות 

ההופק ומגבלות  הנחיות  תחת  אישורו.   FEI  -ה  את  וקיבלה  בינלאומיות   לתחרויות 

 

על מנת שצמד/ספורטאי יחשב כמי שהשתתף בתחרות, עליו    –השתתפות בתחרות/מקצה   .33

ע"י שופט לפני השלמתו.   להשלים את המבחן במלואו )הצדעה שניה(,  אלא אם נפסל 

שהצמד   לכך  תוביל  בעליל,  ספורטיבית  בלתי  ש"השתתף  התנהגות  ככזה  יחשב  לא 

 .בתחרות". בסמכות ועד דרסז' להכריע בעניין זה

 

 תחרות מצולמת: .34

34.1. LIVE  –    שופט ע"י  מידי  שיפוט  שמאפשר  באופן  חלקם  או  המקצים  צילום 

 שאיננו נמצא באופן פיזי באתר התחרות.

34.2. OFF LINE  –   ,)שונים בימים  )אפשר  שונים  באתרים  המקצים  צילום 

 "תחרות אינטרנטית"(.    -כשהשיפוט נעשה באופן מרוכז במועד מאוחר יותר )מכונה

 

אוסף של תחרויות )יכול וחלקן תחרויות מצולמות( עליהן חלים כללים מיוחדים    –סדרה   .35

לדוגמא   הזוכים.  ישראל  –לקביעת  אליפות  סדרת  המדינה,  גביע   .סדרת 
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תחרות המסיימת סדרה ובסיומה מוכרזים הזוכים. תחרות שיא    –   תחרות שיא/תחרות גמר  .36

אליפות ישראל, גמר גביע המדינה, גמר ליגה    –יכול ותתקיים משך יותר מיום אחד. דוגמא  

 צעירה. 

 
  –  3ז' בהתאם לתרגילים ואיכות הרכיבה, כפי שמבואר בפרק ס שלב הרכיבה בדר –רמה  .37

 רמות רכיבה.

 
מקצה א' פתוח,    – רמת הרכיבה בה מתחרה הצמד כולל התייחסות לגיל. לדוגמא    – ה  מקצ .38

 , מקצה גראנד פרי.  15מקצה ילדים עד גיל 

 
התרגיל )המורכב מתנועות וצורות( אותו ירכב הצמד בתחרות, בהתאם למקצה   –מבחן   .39

 USDF first level test 3הינו מבחן  3מבחן ב'  –בו הוא מדורג. לדוגמא 

 
מבחן שנקבע ע"י ועדת דרסז' כמבחן הנכלל בסדרה מסוימת,   – ן לדירוגמבח .39.1

 מקצה ג' לדירוג אליפות ישראל.  –בתחרות מסוימת. לדוגמא 

לדירוג  .39.2 מבחן שאיננו חלק מסדרה מסוימת בתחרות מסוימת,    –   מבחן שלא 

יכול מבחן שלא  זה,  ונכלל בה בד"כ לבקשת ספורטאי. במקרים המפורטים בספר 

ג'   –ות חלק מקריטריון המינימום לסדרה. לדוגמא  לדירוג להו מקצה ב' קל, מקצה 

 )פתוח( מוזיקלי שלא לדירוג )שיכול להשלים את קריטריון המינימום לאליפות ישראל(.

לתחרות   .39.3 מחוץ  שונים.   –מבחן  לצרכים  שיפוט  קבלת  לשם  שנועד   מבחן 

 

40. Paid Time  –   ללא לרכב במגרש התחרות במהלך תחרות,  מורשה  צמד  בו  קצוב  זמן 

במסגרת   רכיבה  מותר    Paid timeשיפוט.  ציוד  על  בדגש  התחרות  כללי  כל  לפי  הינה 

 והתנהגות ספורטיבית, למעט כללי לבוש.

 
 אדם שאחראי על ארגון וקיום תחרות במתקן מסוים. –מארגן  .41

 
 והתקנות מכוחו.   1988-תשמ"חכהגדרתו בחוק הספורט  –מאמן  .42

 
 והתקנות מכוחו.  1988-כהגדרתם בחוק הספורט תשמ"ח  –  )לימודי ואולימפי( מדריך .43

 
דרסז'   .44 מונו    –ועדת  או  שנבחרו  בשכר,  ענף  ורכז  הענף  מתוך  מתנדבים  הכוללת  ועדה 

 "הועדה". –בהתאם לתקנון ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בישראל. להלן גם 

 
הל .45 בישראל  ההתאחדות  הרכיבה  לספורט  הרכיבה   –אומית  ענפי  כל  את  המרכז  ארגון 

 "ההתאחדות". –בישראל. להלן גם 
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46. FEI  –  Federation Equestre International ההתאחדות הבינ"ל לרכיבה )הכוללת גם ,

 את ענף הדרסז'( 

 
47. USDF – United States Dressage Federation.'ההתאחדות האמריקאית לדרסז , 

 
 מי שהוסמך לשיפוט בענף הדרסז', ברמות שונות, עפ"י כללי ספר זה.  –שופט  .48

 
 מי שמונה ע"י ועדת דרסז' להיות השופט הראשי בתחרות מסוימת.  –שופט ראשי בתחרות   .49

 
 נציג ועדת דרסז' בתחרות מסוימת.  –נציג ועדה   .50

 
ולדאוג לרווחת הסוסים המשתתפים   –סטיוארד   .51 תפקידו לשמור על הגינות ספורטיבית 

 בתחרות, בהתאם לכללי ספר זה. ממונה ע"י ועדת דרסז'. 
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 ז' דרסספורט המטרות ועקרונות כלליים של  – 2פרק 
 

 ו ועקרונותיו הכלליים של הדרסז'  יתומטר .1

פיתוח   .1.1 היא  הדרסז'  לאתלט  והפיכת  מטרת  הרמוני  שמחהסוס  חינוך  ,  באמצעות 

וחופשי, אך גם רך,  רגוע,  הפיכתו של הסוס לכתוצאה מכך,  ו משתף פעולה, גמיש 

  .  רוכבשיג הבנה מושלמת עם הלהח, קשוב ונלהב, ובכך ובט

 : באות לידי ביטוי דרךאיכויות אלה  .1.2

 חופשיות ואחידות הצעדים  .1.2.1

 הרמוניות, קלילות וקלות התנועות .1.2.2

מיות של הסוס והעברת משקל לרגליים האחוריות,  קלילות כתפיו ורגליו הקד .1.2.3

 ( מלאת חיות. Impulsionשמקורם באימפולסיה )

 וללא כל התנגדות או מתח., קבלת המתג בצייתנות, דרך הגוף  .1.2.4

בטחון   .1.3 מלא  הוא  החופשי.  מרצונו  ממנו  הנדרש  את  עושה  שהוא  רושם  נותן  הסוס 

בתנועה על קווים ישרים,  וקשב, נענה לדרישות הספורטאי ברצון, נשאר יציב וישר  

 ומכופף גופו בהתאם כאשר נע בקווים קמורים.  

הליכתו של הסוס אחידה, חופשית ובלתי מוגבלת. מקצב הטרוט חופשי, רך, אחיד   .1.4

ואקטיבי. הקנטר מאוחד, קליל ומאוזן. הרגליים האחוריות לעולם אינן בלתי פעילות 

הספורטאי ובכך נותנות רוח וחיות לכל או נרפות. הן מגיבות לסימן הקל ביותר של  

 שאר הגוף.

מהשפעתה  .1.5 החופשיים  המפרקים,  וגמישות  החיות  מלאת  האימפולסיה  בזכות 

השונים  לסימנים  ומגיב  היסוס  ובלי  ברצון  מציית  הסוס  ההתנגדות,  של  המשתקת 

 ברוגע ודיוק, ומפגין איזון נפשי פיזי בצורה טבעית והרמונית.  

צווארו   –משמע  בזמן העצירה, על הסוס להיות "על המתג".    בכל זמן העבודה, אפילו .1.6

מורם ומקומר בהתאם לרמת האימון ומידה הכינוס או הארכה של הצעד. הסוס מקבל 

את המתג במגע קל ואחיד. ראשו של הסוס צריך להיות יציב במקומו, כשהוא מעט 

 (, ללא התנגדות למגע הרוכב.in front of the verticalלפני האנך )

1.7. ( קצבית  השהייה  להיות  צריכה  ובקנטר  כתוצאה Cadenceבטרוט  ברורה,   )

( אחיד  באופן  נע  כשהוא  מציג  שהסוס  דחף    Regularityמההרמוניה  מלא   ,)

(Impulsion .ובשווי משקל ) 

 . של דרסז'אחידות המקצבים היא יסוד בסיסי 
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 (HALTהעצירה ) .2

תנועה, כשמשקלו מחולק בצורה  בעצירה על הסוס לעמוד קשוב, דרוך, ישר וחסר   .2.1

. הצוואר יהיה מורם כאשר (1)איור    שווה בין ארבע הרגליים, כשהן בזוגות זו לצד זו

הנקודה הגבוהה ביותר וקו האף מעט לפני האנך. בעוד הסוס נשאר הוא  הקודקוד  

ילעס בשקט את  ייתכן שהסוס  ידי הספורטאי  ורך עם  ושומר קשר קל  "על המתג" 

להי ועליו  יש המתג  הספורטאי.  ידי  על  ביותר  הקל  הסימן  בהינתן  לתזוזה  מוכן  ות 

למשך   העצירה  את  כל   3להראות  לאורך  העצירה  את  להראות  יש  לפחות.  שניות 

 ההצדעה.

העצירה מתבצעת על ידי העברת משקל הסוס אל האחוריים, באמצעות המושב ורגלי  .2.2

עצירה כמעט מיידית,  הספורטאי, והבאת הסוס אל ידיים סגורות ברכות, מה שמביא ל

על ידי סדרה של חצי עצירות   רכובהאבל לא פתאומית במקום קבוע מראש. העצירה  

 )ראה מעברים(.

מההערכה. .2.3 נפרד  בלתי  חלק  היא  ואחריה  העצירה  לפני  המקצבים   איכות 

 

 

 

 ( WALKההליכה ) .3

וברור של   .3.1 פעימות בעל פרקי זמן שווים בין כל   4ההליכה היא מקצב צעידה אחיד 

 פעימה. יש לשמור על אחידות זו, בהעדר מתח, לאורך כל תנועות ההליכה.

נעות כמעט על אותה פעימה,  .3.2 צד  והרגל האחורית של אותו  כאשר הרגל הקדמית 

  Amblingאו    Pacingיגה זו, נקראת  ההליכה נוטה להפוך לתנועה כמעט צידית. חר 

 ומהווה הידרדרות חמורה של המקצב. 

עצירה בשיווי משקל כאשר רגלי הסוס   -1איור 
 זו לצד זו בזוגות
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מבדילים בין סוגי ההליכה הבאים: הליכה בינונית, הליכה מכונסת, הליכה מאורכת  .3.3

כיסוי השטח בוהליכה חופשית. יש לשמור על הבדל ברור במסגרת, באורך הצעד ו

(Over Tracking.בין סוגי ההליכה השונים ) 

הליכה נקייה, אחידה ולא מוגבלת באורך צעד בינוני. הסוס,    -  בינוניתהליכה   .3.3.1

תוך הישארות "על המתג", פוסע באופן אנרגטי אך רגוע, בצעדים שווים ומלאי 

הפרסות   לעקבות  מעבר  בקרקע  נוגעות  האחוריות  הרגליים  כאשר  ביטחון, 

תנו ומאפשר  הפה,  עם  ויציב  רך  קל,  מגע  על  שומר  הספורטאי  עה הקדמיות. 

 טבעית של הראש והצוואר.

הסוס, תוך הישארות "על המתג", נע קדימה בהחלטיות,   -  הליכה מכונסת .3.3.2

לעבר  מתקדם  הראש  מובהקת.  עצמית  נשיאה  ומפגין  ומקומר  מורם  בצוואר 

המצב האנכי, והמגע הקל עם הפה נשמר. הרגליים האחוריות פועלות תוך כיפוף  

ר על קצב נמרץ בעל אופי של צעידה,  (. יש לשמוHocksמוגבר של מפרקי הקפץ )

כשהרגליים מונחות על הקרקע בסדר קבוע. הצעדים מכסים פחות קרקע והם 

גבוהים יותר מאשר בהליכה בינונית, משום שהמפרקים מתכופפים במידה ניכרת  

ללא תיהפך  כדי שלא  יותר  -יותר.  קצרה  המכונסת  ההליכה  חפוזה,  או  אחידה 

 יא מראה פעילות רבה יותר. מההליכה הבינונית, למרות שה

הסוס מכסה כמה שיותר קרקע, ללא חיפזון ומבלי לאבד את   -  הליכה מאורכת .3.3.3

אחידות הצעדים, וכאשר הרגליים האחוריות נוגעות בקרקע בבירור לפני עקבות  

הפרסות הקדמיות. הספורטאי מאפשר לסוס למתוח את הראש והצוואר קדימה 

 מבלי לאבד מגע עם הפה ושליטה בקודקוד. 

ו ניתן לסוס להנמיך ולמתוח קדימה  מקצב של הרגעות ב  -  הליכה משוחררת .3.3.4

את הצוואר והראש. הן צעדיו של הסוס והן המסגרת שלו מתארכים. מתבצע עם 

הסוס.  של  הפה  עם  הקשר  על  שמירה  תוך  ארוכות   מושכות 
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 (TROTהטרוט )

הטרוט הוא מקצב בן שתי פעימות של רגליים אלכסוניות, לסירוגין )שמאלית קדמית  .3.4

 וימנית אחורית, ולהיפך( המופרדות על ידי רגע של השהיה.

 הטרוט אמור להראות צעדים משוחררים, אקטיביים ואחידים.  .3.5

הצעדים,   .3.6 וגמישות  אחידות  כלומר,  הכללי,  הרושם  פי  על  נשפטת  הטרוט  איכות 

(. האיכות נובעת מגב גמיש Impulsion)( והאימפולסיה  Cadenceההשהיה קצבית )

שנושא בכל   ותואחוריים  משקל  ושיווי  קבוע  קצב  על  לשמור  ומהיכולת  משקל, 

הטרוט. של   הווריאציות 

 

מציינים את  מספרים בעיגול הפעימות עם שמונה שלבים.  4ההליכה היא מקצב צעידה של  - 2איור 
 .הפעימה

 הטרוט הוא מקצב של שתי פעימות המורכב מארבעה שלבים )ממוספרים(.  - 3איור 
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מבדילים בין סוגי הטרוט הבאים: טרוט עבודה, הארכת הצעדים, טרוט מכונס, טרוט   .3.7

 בינוני וטרוט מאורך.  

עבודה .3.7.1 רמת   -  טרוט  בו  הבינוני,  והטרוט  המכונס  הטרוט  שבין  מקצב  זהו 

דיה לתנועות מכונסות. הסוס מראה שווי משקל האימון של הסוס אינה מפותחת  

נאות, ובעודו "על המתג" נע קדימה בצעדים אחידים וגמישים, עם פעילות טובה 

 (. Hocksשל מפרקי הקפץ )

זוהי וריאציה בין טרוט העבודה והטרוט הבינוני, כאשר אימון   -  הארכת צעדים .3.7.2

 הסוס לא מתקדם מספיק בשביל טרוט בינוני. 

בינוני .3.7.3 לטרוט   -  טרוט  בהשוואה  הצעד  של  מתונה  הארכה  עם  מקצב  זהו 

המאורך, הסוס נע קדימה בצעדים מאורכים בבירור ועם אימפולסיה מהאחוריים.  

הספורטאי מאפשר לסוס להאריך את המסגרת בהתאם לאורך הצעדים, ולכסות 

יותר קרקע מאשר בטרוט המכונס או בטרוט העבודה. על הצעדים להיות אחידים  

 התנועה להיות בשווי משקל ולא מאולצת.ועל כל 

הסוס מכסה כמה שיותר קרקע בצעדים ארוכים בשומרו על    -  טרוט מאורך .3.7.4

אותו קצב, כתוצאה מאימפולסיה חזקה שמקורה באחוריים. הספורטאי מאפשר  

לסוס להאריך את המסגרת בהתאם לאורך הצעדים. על הרגליים הקדמיות לגעת  

מצביעו הן  אליה  בנקודה  להגיע  בקרקע  והאחוריות  הקדמיות  הרגליים  על  ת. 

לאורך תנועה שווה. כל התנועה צריכה להיות בשווי משקל ויש לבצע את המעבר  

 לטרוט מכונס בקלות על ידי העברת מעט משקל אל האחוריים.  

הסוס נע קדימה בצוואר מורם ומקומר. יש לשמור על מפרקי   -  טרוט מכונס .3.7.5

( שיאפשרו  Hocksהקפץ  כך  אימפולסיה,  ובעלי  כראוי  כפופים  מכונסים,   )

לכתפיים לנוע ביותר חופשיות ולהפגין נשיאה עצמית מלאה. צעדי הסוס מכסים  

פחות שטח מאשר במקצבי הטרוט האחרים, אולם מבלי לאבד את גמישותם או 

 הייתם הקצבית.את הש

 מבחן.טופס הישיבה, אלא אם מצוין אחרת בבטרוט כל העבודה בטרוט מתבצעת  .3.8

"דרך עבודה  תרגיל זה נותן רושם ברור ל  -  הארכה קדימה ולמטה על מושכה ארוכה .3.9

בצורה   זה  הגוף" של הסוס ומוכיח שיווי משקל, צייתנות ורגיעה. על מנת לבצע תרגיל

המושכות בעוד הסוס נמתח בהדרגה קדימה ומטה.   נכונה, על הספורטאי להאריך את

האופקי   לקו  יותר  או  פחות  להגיע  הפה  על  ומטה,  קדימה  נמתח  הצוואר  כאשר 

המתאים לנקודת הכתף. יש לשמור על קשר אלסטי ועקבי עם ידיו של הספורטאי. 

המקצב חייב לשמור על הקצב שלו, והסוס צריך להישאר קל בכתפיים כשהאחוריים  

( היטב. במהלך לקיחת המושכות מחדש על הסוס לקבל את Engaged)משולבים  

 המגע ללא התנגדות בפה או בקודקוד. 
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 ( CANTERהקנטר ) .4

בן   .4.1 מקצב  הוא  היא   3קנטר  הרגליים  הורדת  למשל,  לימין,  בקנטר  כאשר  פעימות, 

קדמית כדלהלן: שמאלית   ימנית  זמנית,  בו  קדמית  ושמאל  אחורית  ימנית  אחורית, 

 ולאחריה רגע של השהיה עם כל ארבעת הרגליים באוויר לפני תחילת הצעד הבא. 

 הקנטר מאופיין תמיד בצעדים קלים, אחידים ובהשהיה קצבית קבועה וללא היסוס. .4.2

 מאפייני הטרוט  -  4איור 
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איכות הקנטר נשפטת על ידי הרושם הכללי, קרי: אחידות וקלילות הצעדים והנטייה 

כלפי מעלה וההשהיה קצבית קבועה, הנובעים מקבלת המתג עם גמישות בקודקוד  

( Hockהקפץ )( האחוריים עם פעולה אקטיבית של מפרק  Engagementובשילוב )

( 1ועל ידי היכולת לשמור על אותו קצב ואיזון טבעי, גם לאחר מעבר מקנטר אחד ) –

כיפוף נכון על קווים  להציג  למשנהו. על הסוס תמיד להישאר ישר על קווים ישרים ו

 מעוקלים. 

 

מבדילים בין סוגי הקנטר הבאים: קנטר עבודה, הארכת הצעדים, קנטר מכונס, קנטר  .4.3

 מאורך.  בינוני וקנטר

זהו מקצב שבין הקנטר המכונס והקנטר הבינוני, כאשר אימון   -  קנטר עבודה .4.3.1

הסוס לא מתקדם דיו והסוס אינו מוכן לתנועות מכונסות. הסוס מראה שווי משקל 

נאות, ובעודו "על המתג" נע קדימה בצעדים שווים וגמישים ועם פעילות טובה  

( הקפץ  מפרקי  אHocksשל  מדגיש  הנ"ל  המושג  חשיבות(.  האימפולסיה   ת 

 הנובעת מהאקטיביות של הרגליים האחוריות. 

זוהי וריאציה בין קנטר העבודה והקנטר הבינוני, כאשר אימון    -  הארכת צעדים .4.3.2

 הסוס לא מתקדם מספיק בשביל קנטר בינוני.

בינוני .4.3.3 לקנטר    -  קנטר  בהשוואה  הצעד  של  מתונה  הארכה  עם  מקצב  זהו 

מאורכים בבירור ועם אימפולסיה מהאחוריים.    המאורך, הסוס נע קדימה בצעדים

הספורטאי מאפשר לסוס להאריך את המסגרת בהתאם לאורך הצעדים, ולכסות 

פעימות עם שישה שלבים )מספרים בעיגול מציינים את  3הקנטר הוא מקצב בן  -  5איור 
 הפעימה( 
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יותר קרקע מאשר בקנטר המכונס או בקנטר העבודה. על הצעדים להיות אחידים  

 ועל כל התנועה להיות בשווי משקל ולא מאולצת.

עדים ארוכים בשומרו על הסוס מכסה כמה שיותר קרקע בצ  -  קנטר מאורך .4.3.4

אותו קצב, כתוצאה מאימפולסיה חזקה שמקורה באחוריים. הספורטאי מאפשר  

לסוס להאריך את המסגרת בהתאם לאורך הצעדים. על הרגליים הקדמיות לנגוע  

להגיע   והאחוריות  הקדמיות  הרגליים  על  מצביעות.  הן  אליה  בנקודה  בקרקע 

ות בשווי משקל ויש לבצע את המעבר  לאורך תנועה שווה. כל התנועה צריכה להי

 לקנטר מכונס בקלות על ידי העברת מעט משקל אל האחוריים.  

הסוס נע קדימה בצוואר מורם ומקומר. יש לשמור על מפרקי    -  קנטר מכונס .4.3.5

( שיאפשרו  Hocksהקפץ  כך  אימפולסיה,  ובעלי  כראוי  כפופים  מכונסים,   )

צמית מלאה. צעדי הסוס מכסים  לכתפיים לנוע ביותר חופשיות ולהפגין נשיאה ע

פחות שטח מאשר במקצבי הקנטר האחרים, אולם מבלי לאבד את גמישותם או  

 את השהייתם הקצבית.

4.4. ( הפוך  ומיישרת   -  (Counter Canterקנטר  מייצבת  תנועה  הוא  ההפוך  הקנטר 

התואם בכיפוף  הקנטר  את  מבצע  הסוס  מכונסת.  בצורה  לבצע   לקנטר  שחובה 

ין בקנטר ימין( על הרגליים הקדמיות להישאר באותו המסלול של  )לדוגמא: כיפוף ימ 

 הרגליים האחוריות.  

זוהי תנועה בה מבצעים מעבר   -  ( Simple Changeהחלפת רגל פשוטה בקנטר ) .4.5

צעדי הליכה  5עד  3מקנטר להליכה ובחזרה לקנטר על הרגל המובילה החדשה, עם  

 ברורים. 

ההחלפה בקנטר מבוצעת בצעד    -  (Flying Changeהחלפת רגל באוויר בקנטר ) .4.6

והאחוריות מתחלפות באותה תנועה. ההחלפה של   אחד כאשר הרגליים הקדמיות 

באוויר.   ההשהיה  רגע  במהלך  מתרחשת  המובילות  והאחורית  הקדמית  הרגליים 

צעדים, או בכל צעד. גם   4,3,2החלפת רגל בקנטר יכולה להתרחש גם ברצף בכל  

וע, קליל וישר, עם אימפולסיה מלאת חיות, תוך שמירה רג  להישארהסוס  על  ברצפים,  

אורך הרצף בו מדובר. כדי לא להגביל או לפגוע בקלילות, בשטף   על קצב ואיזון לכל
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אימפולסיה מתאימה.או   על  לשמור  יש  ברצף,  בקנטר  הקרקע של החלפה   בכיסוי 

 

 

 

 (REIN BACKליכה אחורה )ה .5

רגע של  .5.1 ללא  אך  פעימות,  היא תנועה אלכסונית לאחור בקצב שתי  הליכה אחורה 

השהיה. על הסוס להרים את הרגליים גבוה )לא לגרור( ועל הרגליים האחוריות להיות 

 הקדמיות.בקו ישר עם 

 לאורך כל התרגיל, הסוס צריך להישאר "על המתג", ולשמר את רצונו לנוע קדימה. .5.2

צפייה של הסוס או חיפזון בתנועה, התנגדות או התחמקות מהיד, סטייה של הרגליים   .5.3

האחוריות מקו ישר, רגליים אחוריות מפושקות או בלתי פעילות והיגררות של הרגליים  

 הקדמיות הן טעויות חמורות.

לאחר השלמת מספר הצעדים הנדרש אחורה, הסוס מבצע  א( עצירה מרובעת או   .5.4

 ב( נע קדימה מיד במקצב הרצוי. 

 

 הקנטר  מאפייני - 6איור 
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 מעברים .6

והווריאציות בתוך המקצבים השונים בדיוק באות הרשומה ייש לבצע את שינו  י המקצב 

. יש לשמור על השהייה קצבית/הקצב של המקצב עד רגע שינוי המקצב או בטופס המבחן

ועה או עד לרגע עצירת הסוס. על המעברים בתוך המקצבים השונים להיות מוגדרים  התנ

( לכל האורך.  Cadence and Rhythmבבירור, ויש לשמור על אותו קצב והשהייה קצבית )

וב . הדברים אמורים גם במעבר מתנועה אחת ןהנכו  מנחהסוס צריך להישאר קל, רגוע 

 ( או להיפך. Piaffe) ( לפיאףPassageלשנייה, למשל מפסאז' )

 

 חצי עצירה  .7

בלתי נראית על ידי חצאי עצירות. חצי העצירה כמעט ניש להכין כל תנועה או מעבר בצורה  

של הספורטאי, במטרה   ייםהיא פעולה כמעט בו זמנית ומתואמת של המושב, הרגליים והיד

להעלות את הקשב והאיזון של הסוס לפני ביצוע תנועות או מעברים למקצבים גבוהים או  

המשקל   העברת  הסוס,  אחורי  אל  משקל  יותר  מעט  העברת  באמצעות  יותר.  נמוכים 

לרגליים האחוריות והאיזון עליהן משתפרים ותורמים לקלות הכתפיים והרגליים הקדמיות 

 לית של הסוס.    וליציבותו הכל

 

 שינויי כיוון  .8

בשינויי כיוון, על הסוס להתאים את הכיפוף בגופו לקו אותו הוא מבצע, להישאר גמיש  .8.1

ולעקוב אחר הוראות הספורטאי, מבלי להראות התנגדות או לשנות מקצב, טמפו או  

 (. Rhythmקצב )

 ניתן לבצע שינויי כיוון במספר דרכים:   .8.2

 (.B-Eה דרך הפינה )דרך קו מרכז/ קו רוחב  פנייה בזווית ישרה כולל רכיב .8.2.1

 אלכסון ארוך וקצר.  .8.2.2

 (.Sשני חצאי מעגל קטן או גדול )צורת  .8.2.3

 חצאי פירואט וסיבוב על הרגליים האחוריות. .8.2.4

 עקלתון של לולאות )מספר זוגי של לולאות(. .8.2.5

 הסוס צריך להישאר ישר לרגע לפני שינוי הכיוון.   -זיגזג*  פאס-שינוי כיוון בהאף .8.2.6

 פאס עם שינוי כיוון. -*זיגזג: תנועה הכוללת יותר משני האף

 

 צורות  .9

 הצורות הנדרשות במבחני הדרסז' הן מעגלים, עקלתונים ושמיניות. 
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9.1. Volte )מעגל קטן( 

מטרים זה יהיה   10מטרים. במידה וגדול מ    10או    8,  6הוא מעגל בקוטר של  הוולט  

 מעגל.

 

 : עקלתונים .9.2

עקלתון עם מספר לולאות הנוגעות בקצה הארוך של המגרש, מורכב מחצאי   .9.2.1

בניהם. כאשר חוצים את קו המרכז על הסוס להיות  ישר  מעגלים המחוברים בקו  

 מקביל לצד הקצר. אורך החיבור הישר משתנה על פי גודל חצאי המעגלים.  

או    5עקלתונים עם לולאה אחת בצד הארוך של המגרש מבוצעים במרחק של   .9.2.2

 מ' מהמסלול.  10

 עקלתונים מסביב לקו האמצע מבוצעים בין קווי הרבע.  .9.2.3

 

 במעגל הסוס כיפוף  - 7איור 
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צורה זו כוללת שני מעגלים בגודל שווה כפי שמצוין במבחן,    -  צורת שמונה/שמיניות .9.3

ומחוברים במרכז השמינייה. הספורטאי צריך ליישר את הסוס למשך צעד אחד בלבד 

הכיוון.   שינוי  לפני  המעגלים  של  החיבור  בנקודת  אחרת(  מצוין  אם   )אלא 

 

 

 (LEG YIELDINGכניעה לרגל ) .10

 ל הסוס וצייתנותו לעזרי הספורטאי. מטרת התרגיל היא להדגים את גמישותו ש

תרגיל זה מתבצע בטרוט עבודה. הסוס כמעט ישר, למעט כיפוף קל בקודקוד בכיוון הנגדי  

ואת הנחיר מהכיוון   לכוון התנועה, שמספיק בדיוק לאפשר לספורטאי לראות את הגבה 

הפנימי. הרגליים הפנימיות עוברות ומצטלבות לפני הרגליים החיצוניות. את הכניעה לרגל 

 מימין לשמאל בהתאמה  10.2.3, 10.2.2, 10.2.1עקלתונים  -  8איור 

 שמיניה/צורת שמונה  -  9איור 
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רה זה על הסוס להיות מקביל ככל האפשר לצלע הארוכה של ניתן לבצע "באלכסון". במק 

האחוריים.   לפני  קצת  להיות  הקדמיות  והרגליים  הכתפיים  על  כי  אם  התחרויות,  מגרש 

מעלות בערך לכוון    35אפשר גם לבצע אותה לאורך הקיר ואז הסוס צריך להיות בזווית של  

 התנועה.  

 

 תנועות צד עם כינוס  .11

ת הצד היא לפתח ולהגביר את פעולת הרגליים המטרה העיקרית של תנועו .11.1

 האחוריות ועל ידי כך גם את הכינוס.

הצד:   .11.2 תנועות  גוף  Half pass  -ו  Shoulder-in, Travers, Renversבכל   ,

 הסוס מכופף מעט ורגליו הקדמיות נעות במסלולים שונים.

 . לעולם אין להגזים בכיפוף הצוואר כדי שלא יפגמו שווי המשקל ושטף התנועה .11.3

בתנועות הצד יש לשמור על מקצב חופשי ואחיד ועל אימפולסיה קבועה. עם   .11.4

קצבית  השהייה  ועל  משקל  שיווי  על  לשמור  ועליו  גמיש  להיות  הסוס  על  זאת, 

(Cadence  בכיפוף עסוק  שהספורטאי  מכיוון  האימפולסיה  פוחתת  רבות  פעמים   .)

 הסוס ודחיפתו הצדה. 

מבוצע בטרוט מכונס. כשגופו של   תרגיל זה  -  (Shoulders-inכתף פנימה ) .11.5

הסוס מכופף מעט בצורה אחידה סביב רגלו הפנימית של הספורטאי, תוך שמירה על  

מעלות בערך. התנועה נעשית על   30( ובזווית קבועה של  Cadenceהשהייה קצבית )

שלושה מסלולים: הרגל הפנימית הקדמית של הסוס עוברת ומצטלבת לפני הקדמית 

והרגל בעקבות   החיצונית,  הסוס,  קדימה, תחת משקל  נשלחת  הפנימית האחורית 

 החיצונית הקדמית, תוך הנמכת הירך הפנימית. הסוס מכופף בכוון הנגדי לתנועה. 

תרגיל זה ניתן לבצע בטרוט מכונס או בקנטר    -  (Traversאחוריים פנימה ) .11.6

יפוף  מכונס. הסוס מכופף קלות סביב הרגל הפנימית של הספורטאי, אבל בזווית כ

של   קבועה  זווית  להראות  יש  פנימה.  בכתף  יותר מאשר  בערך.    35גדולה  מעלות 

והרגליים   במסלול  נשאר  הקדמי  החלק  מסלולים.  ארבעה  רואים  ומאחור  מלפנים 

הפנימיות   לפני  עוברות  הסוס  של  החיצוניות  הרגליים  פנימה.  מוסטות  האחוריות 

להתחיל באחוריים פנימה, על   וחוצות את מסלולן. הסוס מכופף בכוון התנועה. כדי

האחוריים   בסוף  מעגל.  מתוך  או  פנייה  מתוך  מהמסלול  לרדת  האחוריות  הרגליים 

הצוואר, \פנימה, יש להחזיר את הרגליים למסלול ללא שום כיפוף נגדי של הקודקוד

 כמו בסיום מעגל. 

11.7. ( פנימה.    –  (Renversרנוור  לאחוריים  ההפוכה  התנועה  היא  הרנוור 

רים על המסלול והכתפיים והרגליים הקדמיות נעות פנימה הכיפוף הינו האחוריים נשא

בכיוון התנועה. כדי לסיים את הרנוור יש ליישר את הכתפיים אל המסלול. מלבד זאת, 

אפשר להחיל על הרנוור את אותם עקרונות התקפים עבור האחוריים פנימה. הסוס 
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הסוס החיצוניות עוברות את מכופף קלות סביב רגלו הפנימית של הספורטאי. רגלי  

 הפנימיות וחוצות את מסלולן.

)-האף .11.8 פנימה    פאס-האף  –  (Half passפאס  האחוריים  על  וריאציה  היא 

שמבצעים בקו אלכסוני כאשר גופו של הסוס מקביל למסלול. אפשר לבצע זאת בטרוט  

מכונס או בקנטר מכונס. הסוס צריך להיות מכופף בכוון התנועה וסביב רגלו הפנימית 

( Cadenceשל הספורטאי. במשך כל התנועה, על הסוס לשמור על השהייה קצבית )

שקל. כדי שהכתפיים יהיו חופשיות יותר, ושהאנרגיה תזרום בצורה חופשית ושיווי מ

גוף הסוס צריך להיות מקביל כמעט לצלע הארוכה של המגרש והכתפיים והרגליים  

הקדמיות נמצאות מעט לפני האחוריים. חשוב מאוד לא לאבד אימפולסיה ולהקפיד  

הרגלי בטרוט,  הפנימית האחורית.  הרגל  הפעלת  על  עוברות במיוחד  החיצוניות  ים 

צעדים   של  בסדרה  מתבצעת  התנועה  בקנטר,  מסלולן.  את  וחוצות  הפנימיות  לפני 

 מכונסים קדימה והצידה. 

 

 

 

 ]שמאל[ המסלול ולאורך]ימין[  מהמסלול לרגל כניעה - 10איור 
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 ]שמאל[  פנימה ואחוריים ]ימין[ פנימה כתף  - 11איור 

 ]שמאל[  מהמסלולפאס -האלף ]ימין[  רנוור החוצה אחוריים - 12איור 
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 פירואט ופנייה על הרגליים האחוריותה-(, חציPIROUETTEהפירואט ) .12

הפירואטאו  הפירואט   .12.1 של    ,חצי  סיבוב  או  מעלות  360הוא    מעלות   180, 

הסוס  )בהתאמה( לאורך  השווה  ברדיוס  מסלולים,  בשני  הכתפיים  כאשר    ,המבוצע 

 והרגליים הקדמיות נעות סביב הרגליים האחוריות. 

חצי פירואט( מתבצע לרוב בהליכה מכונסת או בקנטר מכונס, אבל, והפירואט ) .12.2

 (. Piaffeאפשרי לביצוע גם בפיאף ) 

12.3. ( והרגובפירואט  פירואט( הרגליים הקדמיות  נעות  חצי  ל האחורית החיצונית 

הפנימית   האחורית  הרגל  הפנימית.  האחורית  הרגל  בסביב  ככל צועדת  קטן  מעגל 

 האפשר.

חצי פירואט( הסוס, המכופף מעט בכוון  ובכל מקצב בו מבצעים את הפירואט ) .12.4

ישאר "על המתג" תוך שמירה על קשר קל, מסתובב בצורה חלקה ושומר יהתנועה,  

צעדים של המקצב. הקודקוד נותר הנקודה הגבוהה ביותר על רצף ותזמון נפילת ה

 במהלך בתנועה כולה.  

במהלך הפירואט )חצי פירואט(, הסוס ישמור על האקטיביות )הליכה כלולה   .12.5

 גם כן( ולעולם לא לנוע אחורה או לאחד הצדדים.  

פירואט בקנטר, על הספורטאי לשמור על קלילות ה בביצוע הפירואט או חצי   .12.6

וס תוך הדגשת הכינוס. האחוריים מכונסות, מונמכות ומראות כיפוף  מושלמת של הס

טוב של המפרקים. חלק בלתי נפרד מהתנועה הוא איכות צעדי הקנטר לפני הפירואט 

ויש  וכינוס מוגבר לפני הפירואט  צריכים להציג אקטיביות מוגברת  ואחריו. הצעדים 

 לשמור על האיזון ושיווי המשקל בסוף הפירואט. 

ה .12.7 הסוס מטרות  של  נכונותו  את  להפגין  בקנטר:  הפירואט  וחצי  פירואט 

לכיוון הפנייה תוך  כפוף  קטן, מעט  ברדיוס  על הרגל האחורית הפנימית  להסתובב 

שמירה על אקטיביות ובהירות הקנטר, "סוס ישר" ובשיווי משקל לפני ואחרי הצורה 

פירואט בקנט או בחצי  בפירואט  ברורים במהלך הסיבוב.  קנטר  ר, השופטים  וצעדי 

רגל פנימית   -צריכים להיות מסוגלים לזהות צעד קנטר אמיתי למרות שרגלי האלכסון  

 לא נוגעות בקרקע בו זמנית. -אחורית, הרגל הקדמית החיצונית 
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הגמישות, הקלילות, האחידות,  פירואט( נשפטת לפי  ה חצי  ואיכות הפירואט ) .12.8

  8עד    6-צעו בוחצי פירואטים( בקנטר יבוהדיוק והרכות בכניסה והיציאה. פירואטים )

 חצי פירואט. לצעדים  4עד   3-ו , פירואט מלאלצעדים 

מעלות( מבוצעים מתוך ההליכה מכונסת כאשר    180)  חצי פירואטים בהליכה .12.9

פירואט הוא יחזור למסלול הצא מחצי  הכינוס נשמר לאורך כל התרגיל. כאשר הסוס יו

 הראשוני מבלי להצליב את הרגליים האחוריות. 

 

 

: עבור סוסים צעירים שעדיין לא יכולים    פנייה על הרגליים האחוריות בהליכה .12.10

ה"פנייה על הרגליים    או ברמות בהן לא נדרש להציג זאת,  להראות הליכה מכונסת

האחוריות" הוא תרגיל להכנת הסוס לכינוס. ה"פנייה על הרגליים האחוריות" מבוצע  

בהליכה בינונית שהוכנה על ידי חצאי עצירות כדי לקצר מעט את הצעדים ולשפר את 

 הליכהפירואט ב חצי

 המלא  הפירואט מאפייני - 13איור 

 מאפייני חצי הפירואט  -  14איור 
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היכולת לכופף את המפרקים של החלק האחורי. הסוס לא נעצר לפני או אחרי הפנייה.  

ניתן לבצע את ה"פנייה על הרגליים האחוריות" ברדיוס גדול יותר )בערך ½ מ'( מאשר 

אקטיביות  קשר,  לקצב,  נוגעות  האימון  סולם  הדרישות של  אך,  בהליכה,  הפירואט 

 ו"סוס ישר" זהות. 

מעלות(: כדי לשמור על    180חוריות מעצירה לעצירה )סיבוב על הרגליים הא .12.11

( קדימה בתחילת הסיבוב. 2( או שניים )1כיוון התנועה קדימה, מותר לעשות צעד )

 אותם קריטריונים חלים כמו לגבי פנייה על הרגליים האחוריות בהליכה.

 

 ( PASSAGEפסאז' ) .13

מאוד. הוא מתאפיין  הפסאז' הוא טרוט מדוד, מכונס מאוד, מורם מאוד וקצוב   .13.1

ו יותר של הברכיים  ( Hocksהקפץ )מפרק  בכינוס מודגש של האחוריים, כיפוף רב 

ובגמישות החיננית של התנועה. זוגות הרגליים האלכסוניות מורמות ומורדות חזרה 

 לקרקע לחילופין, לפי קצב ועם השהיה באוויר. 

צע עצם הקנה ( הקדמית שבאוויר צריכה להיות בגובה אמToeככלל, הפרסה ) .13.2

(Cannon-bone( הפרסה  השנייה.  הקדמית  הרגל  של   )Toe  שבאוויר האחורית   )

( של הרגל האחורית השנייה.  Fetlockצריכה להיות מעט גבוהה ממפרק הכפיתה )

הצוואר צריך להיות מורם ומוקשת יפה כשהקודקוד הוא הנקודה הגבוהה ביותר בו,  

לילות וברכות "על המתג" ועליו להיות וקו האף כמעט אנכי. הסוס צריך להתנהל בק

ולהפך ללא מאמץ נראה לעין, בלי לאבד  מסוגל לעבור באופן חלק מפסאז' לפיאף 

 ( ותוך שמירה ומתן דגש על אימפולסיה מלאת חיות.Cadenceהשהייה קצבית )

הכתפיים   .13.3 נענוע  האחוריות,  או  הקדמיות  הרגליים  של  אחידות  לא  פסיעות 

ה  או  הקדמיות  הרגליים  והרגליים  של  פתאומיות  תנועות  וכן  לצד  מצד  אחוריים 

 הקדמיות או האחוריות, או גרירת הרגליים האחוריות, כל אלה פגמים חמורים. 

השהיה   .13.4 כינוס,  של  ביותר  הגבוהה  הדרגה  את  להפגין  היא  הפסאז'  מטרת 

 ( בטרוט. Suspensionוהשהיה ) (Cadenceקצבית )

 

 (PIAFFEפיאף ) .14

שנותנת רושם של    וקצבית,  ית, מאוד מכונסת, מורמתפיאף היא תנועה אלכסונ .14.1

שהייה במקום אחד. גב הסוס גמיש ואלסטי. האחוריים מונמכים, הרגליים האחוריות 

( אקטיביים, ומאפשרים לכתפיים ולרגליים  Hocksנושאות משקל, עם מפרקי הקפץ )

חזרה לקרקע הקדמיות חופש רב, קלילות וניידות. כל זוג רגליים אלכסוני מורם ומורד  

 . סדורהלחילופין בקפיציות 
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( הקדמית שבאוויר צריכה להיות בגובה אמצע עצם הקנה Toeככלל, הפרסה ) .14.2

(Cannon-bone( הפרסה  השנייה.  הקדמית  הרגל  של   )Toe  שבאוויר האחורית   )

 צריכה להיות מעט גבוהה ממפרק הכפיתה של הרגל האחורית השנייה.

  כשהקודקוד הוא הנקודה הגבוהה ביותר  ומוקשתהצוואר צריך להיות מורם   .14.3

וקו האף אנכי. הסוס צריך להיות "על המתג" עם קודקוד גמיש, תוך שמירה על מגע 

 ובהרמוניה.  קל ורך. גוף הסוס צריך לנוע בגמישות

ועליו להתאפיין בשווי  ואקטיביות   להציג מחויבות אמיתית, חיותהפיאף  על   .14.4  ,

ם של דריכה במקום, ניתן לגלות נטייה להתקדם,  משקל מושלם. למרות שנוצר הרוש

 ועל כך תעיד נכונותו הנלהבת של הסוס לנוע קדימה ברגע שיתבקש. 

תזוזה אפילו קלה לאחור, פסיעות לא צפויות ופתאומיות של הרגליים הקדמיות  .14.5

או האחוריות, חוסר צעד אלכסוני מובהק, הצטלבות הרגליים הקדמיות או האחוריות,  

רחב מדי  נענוע הכתפ רגליים  פישוק  לצד,  או אחוריים מצד  והרגליים הקדמיות  יים 

מלפנים או  מאחור וצעדים רבים מדי קדימה, כל אלה פגמים חמורים. תנועה בצעדים  

( אחידה וקפיציות  Cadenceחפוזים לא שווי גובה ולא אחידים, ללא השהייה קצבית )

 אינה יכולה להיקרא פיאף אמיתי.   -

א להפגין את הדרגה הגבוהה ביותר של כינוס, תוך יצירת מטרת הפיאף הי .14.6

 במקום. ל השארותהרושם ש

 

 (THE IMPULSION / THE SUBMISSIONהאימפולסיה / הצייתנות ) .15

( הוא המונח המשמש לתיאור העברת אנרגיית דחף  Impulsion) אימפולסיה .15.1

תנועתו  לקבלת  הסוס  מאחורי  המופקת  מבוקרת,  זאת  עם  אך  ונמרצת,  נלהבת 

האתלטית של הסוס. ניתן להראות את ביטויו המטיבי רק דרך גבו הרך והמתנדנד 

 מונחה על ידי מגע עדין עם ידו של הספורטאי. השל הסוס 

קשורה לאימפולסיה; התוצאה היא אינה  והמהירות כשלעצמה כמעט   .15.1.1

הרגל האחורית    אשר(, כHockהקפץ)מפרק  לעיתים קרובות השטחת  צעדים.  

עוזבת את האדמה, צריך קודם לנוע קדימה במקום להימשך כלפי מעלה, אך 

בהחלט לא לאחור. מרכיב עיקרי באימפולסיה הוא הזמן בו הסוס מבלה באוויר  

פוא, רק באותם צעדים שבהם יש תקופת ולא על הקרקע. אימפולסיה נראית, א

 השהיה. 

אין  .15.1.2 אם  ובקנטר.  בטרוט  טוב  לכינוס  מקדים  תנאי  היא  אימפולסיה 

 אימפולסיה, אין מה לכנס.

בהשהייה   .15.1.3 המקדים  הצורך  לאפיין   (Suspension)בשל  מנת  על 

 אימפולסיה, מקצב ההליכה לא יכול להציג אימפולסיה ואין לתאר אותו ככזה.
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על ידי    ו( אינה נחיתות, אלא ציות שמגלה את נוכחותSubmission)צייתנות   .15.2

כמו גם בהרמוניה,   .תשומת לב מתמדת, נכונות וביטחון בהתנהגותו של הסוס כולה

 מפגין בביצוע התנועות השונות.  סוסקלילות וקלות שה

מידת הצייתנות מודגמת גם בדרך בה הסוס מקבל את המתג, במגע קל ורך  .15.3

וקודקוד גמיש. התנגדות או התחמקות מידו של הספורטאי, להיות "מעל המתג" או  

. המגע העיקרי עם פיו של הסוס חייב להיות  בצייתנות"מאחורי המתג" מדגימים חוסר  

 (. Snaffle bitדרך המתג הפשוט )

וכן  הוצאת לשון, החזקת .15.3.1 ה מעל המתג, או משיכתה לגמרי למעלה, 

חריקת שיניים ונענוע הזנב הם בדרך כלל סימן לעצבנות, למתח או להתנגדות 

וכן בציון   הציון לתרגיל הספציפי  ועל השופטים להתחשב בהם בקביעת  הסוס 

 (. Collective markהכללי )

שהסוס   .15.3.2 נכונות,  היא  הצייתנות  את  כששוקלים  הראשונה  המחשבה 

ן את מה שמתבקש ממנו ובטוח מספיק בספורטאי כדי להגיב לעזרים ללא מבי

 חשש או מתח.

"סוס ישר", הנטייה כלפי מעלה ושיווי המשקל של הסוס מאפשרים לו   .15.3.3

להישאר לפני רגלי הספורטאי ולנוע קדימה לקשר מוסכם ובנשיאה עצמית עם  

 המתג. דבר זה מייצר תמונה אמיתית של הרמוניה וקלילות.

 

 הכינוס .16

 ת כינוס הסוס:ומטר .16.1

הסוס, שהופר  .16.1.1 ושווי המשקל של  האיזון  את  ולשפר  לפתח  להמשיך 

 במידה מסוימת עקב המשקל הנוסף של הספורטאי.

לאחוריו,   .16.1.2 משקל  ולהעביר  להנמיך  הסוס  יכולת  את  ולשפר  לפתח 

 לטובת הקלות ויכולת התנועה של כתפיו ורגליו הקדמיות.  

עצמית   .16.1.3 והנשיאה  הקלות  את  יותר  לשפר  נעים  ולעשותו  הסוס  של 

 לרכיבה. 

הכינוס נבנה באמצעות שימוש בתרגילים כתף פנימה, אחוריים פנימה, רנוור,   .16.2

 ובמיוחד על ידי שימוש בחצאי עצירה.  ,פאס-האף

הכינוס מושג ומשופר על ידי העברת משקל לרגליים האחוריות, עם מפרקים   .16.3

 הסוס.כפופים בגמישות, כשהרגליים נעות קדימה תחת גוף 

יחד עם זאת, אין לכנס את הרגליים האחוריות קדימה מדיי מתחת לסוס שכן  .16.4

יקצר את בסיס התמיכה באופן מוגזם, תוך האטת התנועה. במקרה זה, קו   הדבר 
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והסוס  תיפגע  היציבות  הרגליים,  לבסיס התומך של  יחסי  באופן  ויוגבה  יוארך  הגב 

 יתקשה במציאת איזון הרמוני ומדויק.  

ס עם בסיס תומך ארוך מדי שאינו מסוגל או שאינו מסכים לכנס את , סואידךמ .16.5

ונשיאה  בקלות  שמאופיין  כינוס  ישיג  לא  לעולם  גופו  תחת  קדימה  האחוריות  רגליו 

 עצמית וכן אימפולסיה מלאת חיים שנובעת מפעילות האחוריים.  

  מיקום הראש והצוואר של הסוס בצעדים מכונסים   -ישנן דרגות שונות של כינוס   .16.6

תלוי כמובן בשלב האימון, ובמידה מסוימת גם במבנה גופו. הוא מאופיין בכך שהצוואר 

מורם באופן בלתי מוגבל תוך יצירת קשת הרמונית בין הגבנון לקודקוד, המהווה את 

הנקודה הגבוהה ביותר, עם האף מעט לפני האנך. לדוגמא: הכינוס הנדרש ברמת 

 וס הנדרש ברמות הלאומיות.גרנד פרי הינו ברמה גבוהה יותר מהכינ

 

 

 

 ישיבת הספורטאי והשימוש בעזרים   .17

הספורטאי.  .17.1 של  והמאמץ  העזרים  את  לחשוף  מבלי  יבוצעו  התרגילים  כל 

הספורטאי נדרש להיות מאוזן היטב באופן גמיש, לשבת עמוק באוכף ולהצטרף לקצב 

הסוס במפשעה ואגן רכים ובירכיים ורגליים יציבות ומתוחות מטה. העקבים יהיו  של  

הנקודה הנמוכה ביותר. החלק העליון של הגוף נדרש להיות קל, חופשי, זקוף ואנכי. 

על הידיים לנוע ביציבות זו לצד זו עם האגודל בנקודה הגבוהה ביותר, וללא תלות 

דים לגוף בצורה שתאפשר לספורטאי לנוע במושב. על המרפקים והזרועות להיות צמו

 לתנועות הסוס באופן חלק וחופשי.  בהתאם

 תמיד ייווצר רושם של שיתוף פעולה הרמוני בין הסוס והספורטאי.   .17.2

 הכינוס  כיווני תיאור - 15איור 
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במבחנים   .17.3 זאת,  עם  דרסז'.  במבחני  ידיים  שתי  עם  לרכוב    מוזיקליים חובה 

(Freestyle tests  )(. בעת יציאה מוזיקלייםפרק מבחנים  )ראה    ישנן הנחיות מיוחדות

, רשאי הספורטאי בהתאם המבחןמהרחבה בהליכה עם מושכות ארוכות לאחר סיום 

 לשיקול דעתו, לרכוב עם יד אחת.  

מלבד העצירה והצדעה, בה הספורטאי צריך לקחת את המושכות ביד אחת,  .17.4

ר בעבואך 'טפיחה על הצוואר' דיסקרטית  ,  רכיבה עם המושכות בשתי ידיים היא חובה

להרגעה או  היטב,  שבוצע  הסוס  תרגיל  של של  המצב  גם  )כמו  לחלוטין  מקובלת   ,

ספורטאי שצריך לנגב זבוב מעינו, או סיטואציות אחרות כמו התאמת בגדים, רפידות 

 אוכף וכו'(. 

מנת  .17.5 על  אחת  ליד  המושכות  את  במכוון  לוקח  הספורטאי  אם  זאת,  עם 

יו לייצר  בכדי  השנייה  ביד  או  במושכות  לקדם  להשתמש  כדי  או  מהסוס,  דחף  תר 

ויבוא לידי ביטוי בציון הן  ייחשב לתקלה  תשואות מצד הצופים במהלך המבחן, זה 

 לתנועה והן לציון הכללי. 
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 דרסז' בחלוקת הרמות  -  3פרק 
 

 

 רמות ליגה צעירה וליגה אזורית  .1

הבסיס של עבודה ואימון  מטרתה של רמה זו לערוך לספורטאי ולסוס הכרות עם העקרונות  

ב התחרותי  'דרסזסוס  הספורט  לעולם  חשיפה  לעזרי תוך  לציית  הסוס  על  זו  ברמה   .

הספורטאי ללא התנגדות, כאשר הספורטאי שומר על קשר יציב ואלסטי עם פה הסוס. יש 

קדימה, וקצבית  חופשית  תנועה  את המתג   להפגין  ומקבל  וממושמע  רגוע  הסוס  כאשר 

 בשקט. 

 ברמה זו המקצים מחולקים על פי רמת הקושי שלהם:  .1.1

 מבחן קבוצתי בהליכה וטרוט בלבד. – מקצה קדם קבוצתי קל  .1.1.1

 מבחן קבוצתי בהליכה, טרוט וקנטר.  – מקצה קדם קבוצתי קשה  .1.1.2

קל   .1.1.3 א'  קדם  )  –מקצה  בלבד  וטרוט  בהליכה  אישי   – USDFמבחן 

Introductory level test A+B.) 

קשה   .1.1.4 א'  קדם  )  –מקצה  וקנטר  טרוט  בהליכה,  אישי   – USDFמבחן 

introductory level test B+C.) 

)קל(   .1.1.5 אלף  ברמה  )  –מקצה  וקנטר  טרוט  בהליכה,  אישי   – USDFמבחן 

training level test 1 + introductory level test C.) 

 מטר   40X20המבחנים מתקיימים במגרש בגודל זו רמה ב .1.2

לספורטאים מתחילים שאינם מדורגים ברמה אחרת. הכללים החלים   תמיועד  רמהה .1.3

כללי   זה( או  הם  נכללת בספר  (, א  נספח)ראה    צעירה  הליגליגה אזורית )שאיננה 

 ועוד. הכוללים התייחסות לסוסים המורשים לרכב ברמה זו, לבוש, ציוד 

 

 רמות לאומיות  .2

המבחנים ברמות הלאומיות   .קלים וקשיםהמבחנים בכל אחת מהרמות מחולקים למבחנים  

(, כשבכל מבחן מצוין מהן התנועות החדשות 'דרסז)האיגוד האמריקאי ל  USDFהם מבחני  

 שהרוכב נדרש לבצע ברמה הרלוונטית. 

 

 רמה א' .2.1

ברמת   הם  זו  ברמה  בסיסימבחנים  לבדוק    (Training Level)  אימון  ומטרתם 

. על הסוס לנוע שעקרונות הבסיס לעבודה ואימון מוצלח של הסוס מבוססים באופן נכון

ורגועה כשהוא "על המתג" ומקבל את עזריו של   קדימה בצורה משוחררת, קצבית 

. על הסוס לנוע בקווים ישרים ומעוקלים כאשר גופו של  בצורה הרמונית  הספורטאי

הסוס מקביל לצורתו של התרגיל אותו הוא מבצע. ברמה זו נדרשת התרככות של  



35 

 

ומעברים שקטים   הסוס  בגוף  אורכי  כיפוף  בקודקוד,  כיפוף  מעט  הלסת התחתונה, 

 ופרוגרסיביים.  

 מטר 20X40ברמה א' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל 

 

 רמה ב' .2.2

ברמה זו יש להראות כי הסוס   .(First Level)  ה בסיסיתמבחנים ברמה זו הם ברמ 

הנדרשות  לתכונות  בנוסף  יותר  גבוהים  משקל  ושיווי  שחרור  גמישות,  דרגת  רכש 

ברמה א'. על הספורטאי להראות רכיבה מדויקת יותר ולהפגין יכולת לרכוב את הסוס 

זה ללא התנגדות או התחמקות וללא  "בין העזרים" ו"על המתג" ולשמור אותו במצב  

קיצור הצעדים. על גב הסוס, צוואר הסוס והקודקוד להיות משוחררים כאשר הקודקוד  

 והחוטם נמצא מעט לפני האנך. ,הוא הנקודה הגבוהה ביותר בצוואר הסוס

  .מטר 60X20רמה ב' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל ב

 

 רמה ג' .2.3

, נוסף על הצגת (Second Level)יא יסודית  דרגת הקושי של המבחנים ברמה זו ה

יותר  כל הדרישות של האימון הבסיסי שהוצגו ברמות הקודמות על הסוס להראות 

אימפולסיה ויישור והתחלה של יכולת כינוס. מטרת המבחנים ברמה זו לוודא כי הסוס 

החיונית  והתנועה  שיווי המשקל  הגמישות, השחרור  ברמת  ניכר  שיפור  מראה  אכן 

ה. על הסוס להיות קליל ביד וללא התנגדות, כך שהוא מאפשר לספורטאי לכנס  קדימ

ולהאריך את צעדיו על פי הצורך. בנוסף לכך, ברמה זו המבחנים מסתמכים על כך כי  

 נרכש הבסיס הנכון לכינוס והסוס מפגין הבדל ברור בין המקצבים.  

  מטר  60X20ברמה ג' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל 

 

 רמה ד' .2.4

, מטרתם לוודא כי (Third Level)המבחנים ברמה זו הינם בעלי דרגת קושי בינונית  

לנוע  לו  המאפשרים  וכינוס  יישור,  גמישות,  של  יותר  גבוהה  לרמה  הגיע  הסוס 

קבלה בחופשיות בין הצורות השונות של כל מקצב. סוס שנמצא ברמה זו צריך להפגין  

מוחלטים. עליו לנוע "על המתג" בצורה ברורה וללא , רגיעה כינוס והארכה  של העזרים

 התחמקויות מכל סוג שהוא. 

  מטר  60X20ברמה ד' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל 

 

 רמה ה'  .2.5

כל המרכיבים   (Fourth Level)המבחנים ברמה זו הינם בעלי דרגת קושי מתקדמת  

 וס. של סולם האימון של הסוס צריכים להיות מבוססים היטב ובכללם הכינ
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 מטר 60X20ברמה ה' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל 

 

 רמות בינלאומיות  .3

רמות לארבע  נחלקות  הבינלאומיות  מבחני  הרמות  הם  כשהמבחנים   ,FEI   האיגוד(

 הבינלאומי לספורט הרכיבה(.

 

  (Prix St-Georges)  פרי סנט ג'ורג'  .3.1

של האימונים. הוא כולל תרגילים המראים את   אמצעימבחן זה מייצג את השלב ה

צייתנותו של הסוס לכל הדרישות לביצוע הרכיבה הקלאסית ורמה תקינה של איזון  

והתפתחות פיזית ונפשית אשר יאפשרו לו לבצע את התרגילים בהרמוניה, קלילות 

 וקלות.

 (Intermediate I)  1אינטרמידייט  .3.2

מטרת מבחן זה היא להוביל את הסוסים בהדרגה ובלי לפגוע בנפשם ובגופם, החל 

של   הנכון  ה  Prix St. Georgesמהביצוע  מבחן  של  יותר  התובעניים   -לתרגילים 

Intermediate II . 

 ( Intermediate II)  2אינטרמידייט  .3.3

 .Grand Prixמטרת מבחן זה היא להכין את הסוסים לרמת 

 ( Grand Prix) גרנד פרי .3.4

הגרנד פרי הוא התחרות ברמה הגבוהה ביותר, המביאה את הקלילות המושלמת של 

הסוס, המאופיינת בהיעדר התנגדות מוחלט ופיתוח מוחלט של איסוף ואימפולסיה, 

 התנועות הבסיסיות.המקצבים והכולל את כל 

 

 מטר  60X20המבחנים מתקיימים במגרש בגודל  ינלאומיותברמות הב

 רמות גיל  .4

רמות הגיל נועדו על מנת לעודד את הספורטאים הצעירים ולקדמם, והם משקפים את רמת 

מי שטרם הגיעו לרמת הרכיבה   הרכיבה אליה צריכים ספורטאים לשאוף בהתאם לגילם.

 אומית. הנדרשת בהתאם לגילם, ירכבו במקצים ה"פתוחים" של הליגה הל

 

הרכב רמות הגיל מבחינת הגיל הקובע לכל    את  'דרסזתפרסם ועדת  מדי עונה   .4.1

גיל    רמה רמות  בהתאם   בעונה.   ירכבוואילו  בהדרגה,  להשתנות  צפויים  אלו 

 . FEI -לשינויים בענף מבחינה כמותית ואיכותית, במטרה להשוותם לכללי ה

בדצמבר בשנה   31  ביום  יקבע לפי גילולצורך התמודדות במקצי הגיל    ספורטאיגיל ה .4.2

 הגיע לגיל הרלוונטי למקצה ביום הנ"ל.  שטרם, היינו מי בה מתחילה הסידרה
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  31.12.2021יחתכו עפ"י גיל הרוכבים יום    2022לדוגמא: מקצי הגיל באליפות שנת  

 ".15ביום הנ"ל, יוכלו להשתתף במקצה "ילדים עד גיל    15מי שטרם הגיעו לגיל    –

הגיל  במקצי  להתחרות  המורשים  השנים  ילידי  ברור  באופן  יפורסם  העונה  בחוקי 

 במהלך אותה עונה. ניםהשו

גיל   .4.3 כדלקמןלהתקיים    יכוליםמקצי  כמפורט   בקטגוריות  הועדה  החלטת  )עפ"י 

 :(4.1בסעיף 

 רמה א' .4.3.1

  Preliminary  המקבילה לרמה ב' )קשה( במבחני(  CHILDREN)רמת ילדים   .4.3.2

 Individual -ו Team ולרמה ג' )קשה( במבחני

, ולרמה ד  Preliminary  במבחניהמקבילה לרמה ד' )קל(  (  Junior)  רמת נוער .4.3.3

   Individual -ו  Team )קשה( במבחני

צעירים  .4.3.4 רוכבים  )קשה(  (  YOUNG RIDERS)  רמת  ה'  לרמה  המקבילה 

 Individual  -ו  Teamבמבחני    Prix St-Georges  ולרמה  Preliminary  במבחני

  Grand Prix  עד Intermediate II המקבילה לרמות 25Uרמת  .4.3.5

   .ויפורסמו בנפרד 'דרסזועדת יקבעו על ידי  )בעונה( לכל מקצה  םהרלוונטיים הגילאי .4.4

 

 FREESTYLE TEST –יקלי זפריסטייל מו בחןמ .5

יקה, בו הספורטאי יכול להציג את הסוס במיטבו בהקשר זהפריסטייל הינו מבחן לצלילי מו

מו הספורטאיזאומנותי  הנאת  את  להגדיל  היא  המבחן  תכלית  ביצוע  והקהל  יקלי.  תוך   ,

התנועות המתאימות לרמה באופן אמנותי והרמוני, מבלי להתפשר על האיכות הטכנית של  

 ביצוע התרגילים. 

ילדים  ברמות הברמות הלאומיות )מרמה ב' ומעלה(  ים  מבחן פריסטייל מתקי גיל )מרמת 

 . בינלאומיותומעלה( ובכל הרמות ה

 רמה. הבאותה  לא מוזיקלי והתנועות היסודיות כמו במבחןהמבחן כולל את כל המקצבים 

 . 12בפרק  -ראה פירוט 
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 המעבר בין רמות ו כללי הדירוג  - 4ק פר
 

 כללי

 

 :הגדרות .1

הוא דירוג רמת הרכיבה של הספורטאי, היינו הרמה הגבוהה ביותר בה   –  דירוג אישי .1.1

 בישראל )על סוס כלשהו(. רישמית רכב בתחרות 

 (מסויםורוכב  מסויםהוא דירוג רמת הרכיבה של צמד בישראל )סוס  – דירוג צמד .1.2

מי שטרם צבר ניסיון תחרותי בליגות הלאומיות של ישראל )לא כולל   –  ספורטאי חדש  .1.3

 ליגה צעירה או ליגה איזורית(.

צמד שטרם צבר ניסיון תחרותי בליגות הלאומיות של ישראל )לא כולל   –   צמד חדש  .1.4

 ליגה צעירה או ליגה אזורית(. דירוגו נקבע לפי דירוגו האישי של הספורטאי.

, בכפוף לכללים שבספר עם כל סוסומטה  וגו האישי  ספורטאי רשאי להתחרות בדיר .2

ונספח א'(, והכללים הנוגעים לגיל    5זה, בדגש על כללי הסדרות השונות )ראה פרק  

 ( 6הסוס )ראה פרק 

רמה א' או  רמות ליגה צעירה,    –ספורטאי חדש רשאי לבחור באיזה רמה יתחיל להתחרות   .3

 רמה ב'.

יצי .4 בחו"ל,  תחרותי  ניסיון  בעל  המוכרות ספורטאי  הרכיבה  מהתאחדויות  אסמכתאות  ג 

 בחו"ל וידורג על פי הרמה בה דורג בחו"ל.

 .בכל צמד ספורטאים שדירוגם האישי הוא רמה ג' ומעלה אינם רשאים לרכוב ברמה א' .5

 בעל תעודה חייב לרכב ברמות הבאות ומעלה:מדריך רכיבה  .6

 רמה א ומעלה.  –( 1מדריך רכיבה לימודי )רמה   .6.1

 רמה ב ומעלה.  –( 2מדריך רכיבה אולימפי )רמה  .6.2

 רמה ג ומעלה. –מאמן מוסמך  .6.3

 

 אופן המעבר בין הרמות השונות 

 :כללי .7

 (.  8הוא לפי צמד )ראה סעיף  –המעבר בין רמות כלפי מעלה  .7.1

  נקבע לפי גילו ודירוגו האישי של הספורטאי.   –המעבר כלפי מטה  .7.2

ד', אך  ג' צריך לעמוד בתנאים על מנת לעבור לרמה  כך למשל, צמד שרוכב רמה 

 הספורטאי יכול לרכב ברמה ג' ומטה בצמד אחר.  

דירוגו האישי של הספורטאי. חריג לכלל זה, הוא  .7.3 דירוגו של צמד חדש, נקבע לפי 

 (.12מבחן בדיקה )ראה סעיף 
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 :לעבור לרמה העוקבת לאחר שצבר ציונים ברמה הנוכחית כדלקמן יורשהד צמ .8

8.1. ( בציון  (  4ארבעה  קשים  בציון    60%מבחנים  מוזיקליים  מבחנים  )או    65%ומעלה 

 למעלה( 

 ומעלה(   70%ומעלה )או מבחנים מוזיקליים בציון   65%מבחנים קשים בציון ( 2שני ) .8.2

 ומעלה( 75%ומעלה )או מבחן מוזיקלי בציון  70%בציון  (1) מבחן .8.3

 לעלות רמה.  אין חובה .8.4

, בהתאם לזמינות בכל שלב שהוא ניתן לרכוב מבחנים קלים ברמה העוקבת ללא כל הגבלה .9

  .'דרסזהמבחנים בתחרות עפ"י החלטת ועדת 

 רמה עוקבת .10

  שעמד בתנאי סעיף  לאחררמה עוקבת ))קשים( ב רכוב מבחנים שבחר ל צמד .10.1

ולרכב  יחויב לעיל(,    8 העוקבת  להוסיף  העוקבת    ברמה  ברמה  קיבל  ציונים  אם 

 . 8.1-8.3כמפורט בסעיפים 

. אלו רשאים לשוב ולרכב ברמת  רמות הגילהם ספורטאי    –  חריג לכלל זה .10.2

הגיל המתאימה לגילם, גם אם קיבלו ברמה העוקבת )עם אותו הצמד(, ציונים כמפורט  

 . 8.1-8.3בסעיפים 

בלי   ברמת הגיל שלהםספורטאי רמות הגיל רשאים לשוב ולרכב    –למען הסר ספק  

קשר לדירוגם האישי או דירוג הצמד, היינו יוכלו "לרדת" יותר מרמה אחת ללא כל 

 (. 5מגבלה )כולל המגבלה שבסעיף 

ורטאי  על הספורטאים עצמם מוטלת האחריות לעקוב אחר מצב הדירוג האישי שלהם. ספ .11

תדאג לפרסום   'דרסזועדת  אשר יתחרה ברמה שאיננה מותרת, יגרום לפסילתו המיידית.

 את ציוני הצמדים לצרכי מעקב ותציין האם הם רשאים/חייבים לעלות רמה. 

נועד לאפשר לספורטאי אשר סבור כי רמת האימון שלו ושל סוסו גבוהה   -מבחן בדיקה   .12

 בכל שלב שהוא.  הדירוג הנ"ללעבור לרמת להיבחן ו ,הוא מדורגבה  האישיתמהרמה 

 תבקש מיד עם פרסום ההזמנה לתחרות בה מתבקשת הבדיקה. מבחן בדיקה י .12.1

 ברמה אליה הוא רוצה להיות מדורג.   קשה דרסז'על הספורטאי לרכוב מבחן   .12.2

 מכל אחד מהם   לפחות  562.%ציון של  על ידי שני שופטים ויש לקבל    טיישפהמבחן   .12.3

 .על מנת לעבור אותו

 . פעמיים בעונה לכל היותר )לכל צמד(ניתן יהיה להיבחן במבחן בדיקה  .12.4

 עלות מבחן בדיקה תהיה גבוהה יותר ממבחן רגיל.  .12.5
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 חוקי תחרויות וסדרות   - 5 פרק

 כללי  – ספורטאים 

כחברים    דרסז'התחרויות   .1 חובותיהם  מילאו  אשר  הספורטאים  לכל  פתוחות  הלאומיות 

 .עת לעתלהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ועונים לדרישות הנהלים שיפורסמו מ

הסוסים,  .2 ברווחת  מלאה  התחשבות  תוך  ספורטיבית  באווירה  להתנהג  ספורטאי  כל  על 

 . דרסז'כבוד לענף ה ביאהבהגינות כלפי הספורטאים האחרים ומלוויהם ולנהוג בצורה המ

האחריות הכוללת בנוגע להשתתפות הסוס ומלווי הספורטאי מוטלת על הספורטאי ומתוך   .3

ונזקים למתקן התחרות, לאנשים, לסוסים ולכל  כך עליו להתנהג בצורה המונעת הפרעות 

 הנמצא במקום.

כל הזמן   על הספורטאי להישמע להוראות השופטים, המארגנים ואנשי הצוות האחרים לאורך .4

המפורטים   ובחוקים  בכללים  בעמידה  מותנית  השתתפותו  התחרות.  באזור  נמצא  הוא  בו 

 והנוגעים גם ללבוש והציוד המותר.

ההרשמה לתחרות ולמקצים חייבת להתבצע בהתאם לסעיפים המופיעים בהזמנה לתחרות  .5

 (4  )חוקי דירוג, ראה פרקובהתאם לחוקי הדירוג וחוקי העונה והסדרה הרלוונטית. 

 ספורטאי ישתתף בתחרות/מקצה ע"פ רשימת הכניסות בלבד.  .6

 צמד הרשום ברשימת הכניסות. את הרכב האין להירשם ביום התחרות ואין לשנות  .7

מפורש   .8 אישור  ללא  התחרות  בזמן  ספורטאים  בין  החלפות  או  שינויים  לבצע  ומראש אין 

 גן ייפסלו. מהמארגן. ספורטאים שביצעו שינויים או החלפות ללא אישור המאר

שתתף עם כמה סוסים באותו יום, אך לא עם יותר משלושה סוסים במקצה ספורטאי רשאי לה .9

 אחד.

ישראל   .10 ייצוג  כולל  בחו"ל,  בתחרויות  ספורטאים  להשתתפות  ה'    –כללים  נספח  ראה 

 "ספורטאים ישראליים בחו"ל"

מצטיין  .11 פעיל/ספורטאי  לספורטאי  בצה"ל(    קריטריון  שירות  נספח  – )במהלך    ד'   ראה 

 "ספורטאים מצטיינים ופעילים".

 כללי  – סוסים 

וכ"ו( רשאי   .12 כל סוס העונה לדרישות והנהלים של ההתאחדות )דמי סוס מתחרה, חיסונים 

 - לאומיות. השתתפות בתחרויות בינלאומיות הינה עפ"י חוקי ה  דרסז'להשתתף בתחרויות  

FEI  . 

 .  המתאים לתחרות במצב גופני תקיןעל הסוס להיות  .13

מותר   – ( או חוסר ראיה מוחלט בעין אחת  Broken windלסוסים בעלי בעיות נשימה ) .13.1

 להתחרות. 
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 חודשים אינן מורשות להתחרות. 4סוסות בהריון של מעל  -סוסות בהריון  .13.2

כניסת עד חודש לאחר המלטה אסור באופן מוחלט להתחרות.    –סוסות לאחר המלטה   .13.3

 אסורה!  –סייחים לשטח התחרות 

 

מותרת   .14 מסורס  לא  זכר  סוס  על  ב  אובגירים    ספורטאיםל רכיבה  ב'רוכבים   ומעלה.  רמה 

 

 : סוס רשאי להשתתף במספר מקצים בתחרות עפ"י המפתח הבא .15

 כניסות למקצי קדם א'    5 .15.1

 כניסות למקצה קדם א' 4+  או ב'כניסה למקצי א'  1 .15.2

 כניסות למקצה קדם א'  2+  או ב'כניסות למקצי א'  2 .15.3

 כניסות למקצי א' ומעלה )ללא כניסות נוספות(  3 .15.4

 

 :מינימום לסוס בחלוקה לרמותגיל  .16

 שנים  3 –ברמה א'  .16.1

 שנים  4 –ברמה ב'  .16.2

 שנים children  – 5-ו ברמה ג' .16.3

 שנים junior –  6-ו ברמה ד' .16.4

 שנים  young riders  ,PSG  ,1+2 INT  – 7, ברמה ה' .16.5

 שנים  8 –גרנד פרי   .16.6

 

 ליגה צעירה.  - ראה נספח א' –חוקי ליגה צעירה 
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 חוקי סדרת גביע  

 

 ( לצמד באחוזים)איסוף מצטבר של תוצאות  סדרת הגביע נערכת במתכונת של ליגה, דהיינו,   .17

 מתוך תחרויות הסדרה + תחרות הגמר.

קבע כמה תחרויות מתוך סך תחרויות הסדרה, יחושבו לצורך קביעת  יבתחילת העונה, י .18

סך הכל, בתחרויות    5בסדרה    –המנצח )להלן: "התחרויות הקובעות לגביע"(. לדוגמא  

הצמד   עבור  יסוכמו  )  3מתוכן  ביותר  הטובות  קובעות(.   3התוצאות  מי    תחרויות  רק 

גמר שה בתחרות  להשתתף  יורשו  הקובעות,  התחרויות  כמספר  בתחרויות  שתתפו 

 .הגביע

יסוכמו   .19 +    ציוני התחרויות הקובעות לצורך חישוב סופי של מנצחי הסדרה  )באחוזים( 

 . ניקוד כפול של התוצאה ביום הגמר

 . תתאפשר רק לצמדים שישתתפו ביום הגמרהתמודדות לגביע  יובהר כי  .20

)מקומות  זכיה בתואר   .21 ל3-1מנצחי סדרה  רק  ציוניהם    שממוצע  ספורטאים( תתאפשר 

  ומעלה. 60%בתחרויות הקובעות ובתחרות הגמר הינו 

הסידרה .22 כל  של ,  במהלך  רכיבה  מותרת  ומעלה,  הילדים  וממקצה  ג'  מרמה 

  –המתחרים על אותו סוס  ספורטאיםשיש שני  . במקרההמתחרה בלבד ספורטאיה

במקרה והסוס מתחרה ברמות נמוכות מרמה כל רוכב ירכב לפני המקצה שלו בלבד. 

שמתחרה ברמה הגבוהה לעלות   ספורטאיג' לפני רמה ג ומעלה, יהיה רשאי רק ה

פייד    רשמי.מתחרה הינו כל מי שרוכב במקצה  לרכב על הסוס לפני המקצים הנמוכים.  

 .חרותטיים לא נחשב למקצה בת 

 :הנחיות מיוחדות לתחרות גמר הגביע .23

 , ללא הקראה. מהזיכרון בלבדהמבחנים בתחרות גמר הגביע ירכבו  .23.1

מותר רק לרוכב המתחרה.   תחרות הגמרחימום הסוס ברכיבה במשך    -  בכל הרמות .23.2

 במידה ולרוכב יש יותר מסוס אחד מותר לאדם אחר לסייע בלונג'.

 9ראה פרק  –  נוהל שובר שוויון .24
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 ישראל חוקי סדרת אליפות 

 

סדרת אליפות ישראל מורכבת מתחרויות דירוג ותחרות גמר )שיכול ותמשך יומיים(. בתחילת  .25

  "אלוף ישראל"אילו מקצים מזכים את הצמדים הרוכבים בתואר  ע"י הועדה  העונה יקבע  

( ואילו בתואר ומקצי הרמות הבינלאומיות שאין להם מקצה גיל מקבילמקצי גיל    –)בדרך כלל  

 (.ורמות בינלאומיות שיש להם מקצה גיל מקביל רמות לאומיות –)בדרך כלל   "מנצח רמה"

)המתאים   FEIמקצה    –  בקטגוריה אחת בלבד   אליפותרתחרות גמצמד יורשה לרכב ב .26

לאומי )שמתאים לרמה של הצמד(. למען הסר ספק, במהלך   או מקצהלגיל ולרמה של הצמד(  

 הסדרה ניתן לרכב יותר ממקצה אחד.

הגיל   .27 במקצי  התמודדות  לצורך  הרוכב  גילוגיל  לפי  בה   31  ביום  יקבע  בשנה  בדצמבר 

לדוגמא: מקצי    הגיע לגיל הרלוונטי למקצה ביום הנ"ל.  שטרם, היינו מי  מתחילה הסידרה

. בחוקי העונה יפורסם  31.12.2021חתכו עפ"י גיל הרוכבים יום  י   2022הגיל באליפות שנת  

 באופן ברור ילידי השנים המורשים להתחרות במקצי הגיל השונים.

פ תוצאות המבחן שייקבע כמבחן דירוג לאליפות באותה  " בכל תחרות דירוג, ידורגו הצמדים ע .28

וסוס ייחשב כצמד ויאסוף  כל שילוב של רוכב    -הניקוד הינו ניקוד מצטבר לצמדהתחרות.  

 נקודות בנפרד. 

: מקום ראשון  נקודות דירוג כדלקמןבכל תחרויות הדירוג לאליפות יקבל כל צמד בכל הרמות  

ויהיו יותר מ  9נק', מקום שני    10יקבל   וכן הלאה עד נקודה אחת. במידה  כניסות    10- נק' 

הכניסות, המקום השני נקודה פחות  במקצה, המקום הראשון יקבל מספר נקודות לפי מספר  

 .וכן הלאה

בתחילת העונה, יקבע כמה תחרויות מתוך סך תחרויות הסדרה, יחושבו לצורך חישוב הדירוג   .29

של הצמד לצורך כניסה לתחרות הגמר )להלן: "התחרויות הקובעות לצורך דירוג לאליפות"(. 

לקחו בחשבון יים ביותר י דירוגים הגבוה  6תחרויות סך הכל, מתוכן    10בסדרה    –  לדוגמא

 תחרויות קובעות(. 6לצורך חישוב הדירוג של הצמד במקצה )

מנצחי הסדרה, בכל המקצים, הם מי שניצחו את תחרות גמר האליפות, ללא קשר לדירוגם   .30

 בתום תחרויות הדירוג. 

 . 9ראה פרק  –נוהל שובר שוויון   .31

(, או מנצח רמה )וסגני מנצח  1-3מקומות    -זכיה בתואר אלוף ישראל )וסגני אלוף ישראל   .32

לפחות בתחרות הגמר    60%( תתאפשר רק לצמדים שיקבלו ציון של  1-3מקומות    –רמה  

 )יחושב לפי ממוצע הציונים של מבחני הגמר(.
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 :קריטריון מינימום לכניסה לאליפות .33

  1מבחן  , מתוכן  עונההמבחנים( במהלך    4  -)להבדיל מ  תחרויות  4יש לרכב לפחות   .33.1

 מבחנים מוזיקליים )לפחות אחד מהם לדירוג לאליפות(.  2 -קשה לדירוג לאליפות ו 

או מבחן מרמה גבוהה   שלא לדרוג לאליפותיכול ויהיה מבחן    , יכול ויהיה קלמבחן רביעי  

 יותר. 

 - הדירוג לאליפות הקשים )במקצי הגיל  ממבחניות אחד  בלפח  62.5%ציון מעל  יש לקבל   .33.2

INDIVIDUAL  או TEAM) 

יש לרכב ב .33.3  6)עד מקסימום של    מכלל תחרויות הדירוג לאליפות  50%-ברמה א' 

מתחרויות הדירוג )בהינתן מספר   באחתלפחות    60%ויש לקבל ציון של    תחרויות(

 אי זוגי של תחרויות, הקריטריון יקבע לקולא(. 

בסמוך למועד תחרות הגמר, מוסמכת הועדה    –  בקשה להקלה בקריטריון המינימום .33.4

לדון בבקשה להקלה בקריטריון המינימום. בקבלת ההחלטה, תשקול הועדה בין היתר 

 את הנימוקים הבאים:

 נימוקים וטרינריים אשר מנעו עמידה בקריטריון לאליפות )יש לצרף מסמכים(.  .33.4.1

 התחרויות אשר השפיעו על עמידה בקריטריון לאליפות.  שינויים בלו"ז .33.4.2

 נימוקים אישיים או רפואיים של הרוכב )יש לצרף מסמכים(. .33.4.3

מידת ההשתתפות של הצמד בתחרויות במהלך העונה והדגמת מאמץ אמיתי   .33.4.4

 וכנה לעמידה בקריטריונים. 

מאותה  .33.4.5 ספורטאים  על  בדגש  המתמודדים,  שאר  על  ההקלה  של  ההשפעה 

 הרמה.

 

מקצה מוקדמות יתקיים בשתי תחרויות הדירוג האחרונות   –  מוקדמות אליפות הארץ  מקצה .34

לפני גמר אליפות הארץ ומטרתו לאפשר לספורטאי אשר הסוס עימו התחרה במהלך העונה 

להלן: "הצמד (, להתחרות בגמר האליפות עם סוס חלופי )" הצמד המקורילהלן: " אינו כשיר )

   (.החלופי" 

 קמן:התנאים לכך הם כדל

 הצגת אישור וטרינרי לפיו הסוס אינו כשיר להתחרות באליפות הארץ. .34.1

או שחסר לו מבחן   (34)סעיף  הצמד המקורי השלים את קריטריון המינימום לאליפות   .34.2

 מוזיקלי להשלמת קריטריון המינימום. 

זו שבה התחרה הצמד גבוהה מברמה    בעונה הנוכחיתהתחרה  לא    – הסוס החלופי   .34.3

 .במהלך העונההמקורי 

לפחות במבחן קשה לדירוג    62.5%השיג במקצה המוקדמות ציון של    -הצמד החלופי   .34.4

 לאליפות )שאינו מוזיקלי(, ברמה בה התחרה הצמד המקורי במהלך העונה.
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לעיל, יוכל הצמד החלופי להתחרות בגמר האליפות ברמה   המצטבריםבהמלא התנאים   .34.5

מוקדמות יתווספו לתוצאות הצמד המקורי  בה דורג הצמד המקורי ותוצאותיו ממקצה ה

  לצרכי דירוג לגמר אליפות )כולל דירוג רוכב השנה ונבחרות(.

 

היא השיטה בה נקבע מי ממשתתפי הסדרה יוזמנו לתחרות גמר האליפות    –  שיטת "המפל" .35

במידה   לאליפות.  הדירוג  תחרויות  בתום  לדירוגם  בהתאם  א'(,  רמה  )למעט  מקצה  בכל 

והרמות לא יהיו מלאות, הקצאת הרוכבים תרד לרמות הבאות לפי הסדר )מהרמה הגבוהה 

"אליפות" ה מועברת קודם למקצה  ביותר לרמה הנמוכה ביותר(, כאשר בכל רמה ההקצא

. למען הסר ספק, רמת ילדים קודמת (פתוח"לאומי" )ולאחר מכן למקצה  (  FEI  -)רמות גיל ו

  רמת נוער קודמת לרמה ד' פתוח וכו'. לרמה ג פתוח, 

למקצים.  בחלוקת  הגמר  לתחרות  הכוללת  ההקצאה  תפורסם  העונה   בתחילת 

 

 מעבר בין רמות במהלך הסידרה:  .36

ראה   –)בהתאם לכללי הדירוג והמעבר בין רמות  רמה באמצע הסדרה  צמד שעולה   .36.1

צריך לעמוד בקריטריון מינימום לכניסה לאליפות ברמה אליה עלה. נקודות    –(  4פרק  

   הדירוג מן הרמה הקודמת ימחקו.

רק  ראה פ  –)בהתאם לכללי הדירוג והמעבר בין רמות צמד שירד רמה באמצע סדרה   .36.2

צריך לעמוד בקריטריון המינימום לכניסה לאליפות ברמה אליה ירד. נקודות הדירוג    – (  4

 מן הרמה הקודמת ימחקו. 

)בהתאם לכללי הדירוג והמעבר בין  צמד שעבר בין הרמות הלאומיות לרמות הגיל   .36.3

ן המינימום לכניסה לאליפות ברמה אליה צריך לעמוד בקריטריו – ( 4רק  ראה פ –רמות 

 עבר. נקודות הדירוג מן הרמה הקודמת ימחקו. 

 

ב'   –  מבחנים מוזיקליים  .37 ירכבו מבחנים מוזיקליים מרמה  במסגרת סדרת אליפות הארץ 

האליפות.  של  השני  ביום  וכן  העונה,  במהלך  פעמיים  לפחות  ומעלה  הילדים   ומקצה 

 

להשתתפות  .38 בקריטריונים  עמדו  שלא  רוכבים  יוכלו  ומעלה,  ילדים  ומקצה  ג'  מרמה 

יומי   פרס  על  ולהתחרות  לרכב  שהיא(,  סיבה  )מכל  של בלבדבאליפות  הראשון  ביום   ,

שעמדו   רוכבים  ע"י  באליפות  המקומות  כל  מילוי  לאחר  פנוי,  מקום  בסיס  על  האליפות, 

בקריטריונים בשיטת המפל. לתחרות על הפרס היומי תינתן עדיפות עפ"י שיקול דעת של 

בסיס   )על  ממבחנים   – הועדה  ציונים  האליפות,  לו"ז  העונה,  במהלך  כניסות  מס'  רמה, 

 עוד(.אחרונים ו
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, החל מרמה ג' וממקצה הילדים ומעלה, מותרת רכיבה של הרוכב במהלך כל הסידרה .39

כל רוכב ירכב לפני    – במקרה שיש שני רוכבים המתחרים על אותו סוס  המתחרה בלבד.  

נמוכות מרמההמקצה שלו בלבד.   והסוס מתחרה ברמות  המבחן ברמה לפני    ,ג'  במקרה 

יהיה רשאי רק הרוכב שמתחרה ברמה הגבוהה לעלות לרכב על הסוס לפני    הגבוהה יותר, 

פייד טיים לא נחשב למקצה ,  רשמימתחרה הינו כל מי שרוכב במקצה  המקצים הנמוכים.  

 בתחרות.

 

   :הנחיות מיוחדות לתחרות גמר האליפות .40

למתחרים תינתן האפשרות להתאמן במגרש שייראה כפי שייראה   –   מגרש פתוח .40.1

במהלך התחרות )בתחרויות שיא(, ללא תוספת תשלום, בערב שלפני התחרות או 

 בבוקר התחרות )בהתאם להחלטת המארגן(. 

 , ללא הקראה. מהזיכרון בלבדהמבחנים בתחרות גמר האליפות ירכבו  .40.2

מותר רק לרוכב   ות גמר האליפותתחרחימום הסוס ברכיבה במשך    -  בכל הרמות .40.3

 המתחרה. במידה ולרוכב יש יותר מסוס אחד מותר לאדם אחר לסייע בלונג'.

 חוקי הנבחרות: 

הנבחרת   .41 לחישוב  בנבחרת.  להיות  יכולים  מועדון  לאותו  השייכים  הרוכבים    4ילקחו  יכל 

 התוצאות הגבוהות ביותר באחוזים באותה תחרות.

מועדונ .42 מכמה  נבחרת  לבנות  )עד ניתן  העונה  בתחילת  הענף  לרכזת  שיודיעו  ובלבד  ים 

 לתחרות שניה בעונה(. 

 צמד יכול להיות חלק מנבחרת אחת בלבד.  .43

לקח רק תוצאה אחת לחישוב הנבחרת יבמידה וצמד מתחרה בשני מקצים באותה תחרות ת .44

 (. בניהןמ)הגבוהה 

רמות שונות לחישוב   3-התוצאות הטובות )באחוזים( מ  4מתוך רשימת צמדי הנבחרת יילקחו   .45

 :תוצאת הנבחרת לפי המפתח המפורט בטבלה הבאה 

 כפולה רמה 

 12+ א' עד  א

X 

1    

 X 1.1  ב

 1.1X ג'

 1.1X ילדים 

 1.1X ד'
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 1.1X נוער

 1.15X ה'

 1.15X רוכבים צעירים 

U25 1.15X 

PSGּּ 1.15X 

INT I + INT II 1.15X 

GP 1.2X 

 

בחשבון    ויילקחבתחילת העונה יפורסם כמה תוצאות משוקללות מתוך סך התחרויות בסדרה   .46

  10בסדרה    –לחישוב הנבחרת המנצחת )להלן: "התחרויות הקובעות לנבחרות"(. לדוגמא  

תחרויות    5התוצאות המשוקללות הטובות ביותר של הנבחרת )   5  ו יילקחתחרויות, מתוכן  

 קובעות(.

 כללי דירוג רוכב השנה:

יינתן פרס רוכב השנה .47 פרס זה   .בחלוקה לרמות  במעמד טקס הסיום של אליפות ישראל, 

פה ואיכותית במהלך כל העונה, ללא י שהפגינו רכיבה רצ )בכל צמד(    רוכביםנועד לתגמל  

 קשר לתוצאת גמר האליפות.

)כולל מבחנים   לדירוג לאליפות בתחילת העונה יפורסם כמה תוצאות מתוך כלל המבחנים   .48

השנה"    ויילקחמוזיקליים(   "רוכב  קביעת  לצורך  רמהבחשבון  התחרויות    בכל  )"להלן: 

 הקובעות לרוכב השנה"(.

בחשבון    והתוצאות הטובות ביותר יילקח  8תחרויות, מתוכן    10בסדרת האליפות    –לדוגמא  

 לקביעת רוכב השנה )התחרויות הקובעות(. 

יילקחו בחשבון המבחנים  בעונה )לא  לאליפות  הדירוג  מבחני  התוצאות )באחוזים( יסוכמו מכל   .49

 מגמר האליפות(.

לאליפות .50 לדירוג  מבחנים  שני  יש  בה  רגיל ל  בתחרות  קשה  ומבחן  מוזיקלי  מבחן  דוגמא: 

 תילקח בחשבון התוצאה )באחוזים( הגבוהה מבין השניים.  , )שהוכרזו כמקצי דירוג(

 :שעמד בקריטריונים שלהלןיוכתר מי  – לרמה רוכב השנה .51

מי שלא רכב את   – הקובעות לרוכב השנה )למען הסר ספק    רכב את מספר התחרויות .51.1

 מספר התחרויות הקובעות לא יוכל להיות "רוכב השנה"(. 

מי שקיבל את סך   –צבר את סך התוצאות הגבוה ביותר בתחרויות הקובעות. לדוגמא   .51.2

 תחרויות הדירוג בעונה.  10מתוך  8 -הציונים הגבוה ביותר )באחוזים( ב

 לפחות.  62.5%הציונים שלו בתחרויות הקובעות הינו   ממוצע .51.3
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  דרסז' תחרות והתנהגות בהנחיות ותנאים לארגון :  6פרק 

 

 
 לכלל חברי הענף.   'דרסזתפורסם ע"י ועדת  – הזמנה לתחרות .1

מפורטים בנספח ב'    -לוח הזמנים באשר לפרסומים והתנאים לביטולה של תחרות   .1.1

 נוהל תחרויות. 

רשימת המקצים הנכללים בתחרות, המבחן שירכב בכל מקצה, ההזמנה תכלול את   .1.2

והאם הוא מקצה הנכלל בסדרה )"מבחן לדירוג"(. ההזמנה תפרט את נהלי הרישום  

 לתחרות.

 בעת ההרשמה יצוין לאיזה מקצה נרשם הצמד.  .1.3

 ליותר ממקצה אחד )בהתאם לכללי הדירוג בספר זה(.   םצמד יכול להירש .1.3.1

במקרה כזה, תילקח בחשבון )לכל   –  אותו המקצהלפעמיים    םצמד יכול להירש .1.3.2

המבחן השני הינו   –שנרכב. למען הסר ספק    המבחן הראשוןעניין( רק תוצאת  

 "מבחן מחוץ לתחרות" )נחשב לצרכי דירוג ומעבר בין רמות בלבד(.

 ניתן לבקש כי הועדה תוסיף מקצה/מבחן שלא נכלל בהזמנה.  .1.3.3

לה  'דרסזועדת   .1.3.3.1 חייבת,  איננה  אך  )ומבחנים( מוסמכת  מקצים  וסיף 

לסדרה"(.   לדירוג  שלא  )"מבחן  ספורטאי  לבקשת  מסוימת  בתחרות 

במסגרת שיקוליה, תבחן הועדה את אופן השפעת הוספת המבחן המבוקש 

ועל  המתוכנן  העונה  מבנה  על  גם  כמו  התחרות  של  הזמנים  לוח  על 

 ספורטאים מתחרים אחרים. 

אילו   .1.3.3.2 האפשר  ככל  מוקדם  תפרסם  לתחרות  הועדה  נוספו  מקצים 

 לבקשת ספורטאי/ם.

 

 : נז'( ומגרש החימוםאמגרש התחרות )מ .2

חייב להיות בגודל של   .2.1 מ' לפחות. לרמות הגבוהות מומלץ   X  20  40מגרש החימום 

בגודל   חימום במגרש  לפחות שני מגרשי   X  20  60לאפשר  לפחות. חובה שיהיו  מ' 

מ'. על המגרש להיות   X  20  60  מ' והשני בגודל של  X  20  40  תחרות אחד בגודל של

 מעלות(.  90מדויק במידותיו ובזויות פינותיו )

בכל  .2.2 בגובה שווה  ישרה  אוורירית,  לרכיבה, לחה,  נוחה  להיות  על הקרקע במגרשים 

 המגרש, נקייה מבורות, אבנים וגושים.  

מומלץ לספק מקום נפרד לביצוע לונג', או לסמן את המקום המיועד לכך במגרש החימום   .2.3

 במידה והגודל מאפשר זאת.  – עצמו

ותחרויות בינלאומיות, מגרש התחרות חייב להיות מסומן ע"י גדר לבנה    תחרויות שיאב .2.4

באות )רצוי ס"מ ובטיחותית לרגלי הסוס, על חלק של הגדר   30שגובהה אינו עולה על 
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A  ).מהמגרש ולצאת  להיכנס  לספורטאים  לאפשר  מנת  על  להזזה  קלה  ניתן    להיות 

 . 'דרסזלקבוע אופן כניסה בטיחותי אחר למגרש התחרות, באישור ועדת 

מומלץ למקם את המגרשים כך שנוצר רווח של לפחות שלושה מטרים ביניהם, על מנת  .2.5

כל הכללים החלים על "מגרש  לאפשר לספורטאים לרכוב מסביב לפני הכניסה למבחן.

 התחרות" חלים גם בשטח זה.

לכך  .2.6 לדאוג  יש  הקרקע.  לאיכות  בהתאם  סבירה  בתדירות  הקרקע  את  להחליק  יש 

 שיישור המגרש מתבצע כאשר כל מגרשי התחרות ריקים מספורטאים.  

 ( G-ו D,L,X,Iמומלץ לסמן ע"י החלקה את קו המרכז בלבד. )ללא סימון של  .2.7

גדרות סביב   –לספק את תנאי הבטיחות הנוספים הנדרשים  באחריות המארגן   .2.8 כגון 

   המגרשים וכו'.

יש לספק מעבר בטוח לסוסים ולספורטאים בין מגרש החימום למגרש התחרות בנפרד   .2.9

 וללא גישה לקהל. 

 

 :מיקום האותיות והשופטים במגרש התחרות .3

המגרש. רצוי  מ' מ  3  מ' ומינימום   5יש למקם את דוכן השופטים במרחק של מקסימום   .3.1

 ס"מ מעל פני הקרקע.  50 -להשתמש בבימת שופטים יציבה ובגובה של כ

-. במקרה של שופט נוסף יש להעמיד דוכן שיפוט בCמושב השופט ימוקם מול האות   .3.2

B   או ב-E   (5   שופטים נוספים על פי הסדר הבא: מצידו הימני .)מ' מקצה המגרש

 מ' מפינת המגרש.  2.5ק ולאחריו בצידו השמאלי, במרח C -של השופט ב

 ועס"מ מגדרות המגרש, לצב  50  -יש להציב את האותיות מחוץ למגרש במרחק של כ .3.3

" תוצב מול השופטים  Aכך שניתן לראותן בבירור משני הכיוונים. האות "  ם אותןולמק

 מ' מהכניסה. 2ועליה להיות מרוחקת לפחות 

ס"מ לפחות ועשויות בצורה בטיחותית לרגלי הסוס.   40X40  על האותיות להיות בגודל .3.4

 בנוסף, ניתן לסמן את מיקום האותיות ע"י סרט סימון המודבק היטב לגדר. 

ס"מ בעלות   70X40  ובתחרויות בינלאומיות יש לדאוג לאותיות בגודל  תחרויות שיאב .3.5

   ניתן לקשט את בסיס האותיות בקישוטים הולמים ובטיחותיים.  .פאות ארבע

השמש   מומלץ .3.6 אל  פניו  עם  יישב  לא  ששופט  כך  והשופטים  המגרשים  את  למקם 

ולאפשר לו את הפרטיות המרבית ללא הפרעות מהקהל. יש לדאוג לצל  ולגישה נוחה 

 לעמדת השיפוט.
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 'דרסזמגרשי   –איור  .4

 

 :ום מגרש התחרותתח .5

רעש .5.1 הגורמים  באביזרים  משימוש  ולהימנע  שקט  על  לשמור  מוזיקה   יש  )למעט 

  .המושמעת ע"י המארגן(

שינוי   .5.2 כל  אסור  לכן  מקצה,  באותו  המתחרים  בין  שווים  להיות  התחרות  תנאי  על 

 בקישוטים, שמשיות, מצלמות וידאו וכדומה בתחום המגרש במשך אותו מקצה.

 מ' לפחות ממגרש התחרות. 5במידה וניתן, רצוי למקם את הקהל במרחק של  .5.3

 כלבים קשורים בכל עת בתחומי התחרות.וודא כי חובה ל .5.4

 על סידורי הפרחים, הקישוטים והמפות על שולחן השיפוט להיות יציבים.    .5.5

שיאב .5.6 דגלים   תחרויות  חנוכיית  למגרש  בסמוך  להציב   יש  בינלאומיות  ובתחרויות 

הכוללת את דגל ישראל, דגלי הלאום של השופט/ים, דגל ההתאחדות ורצוי גם דגל 

מטרים    15  -ת. על חנוכיית הדגלים להיות מוצבת במרחק של כשל החווה המארח

לפחות ממגרש התחרות וממגרש החימום, יש לוודא כי החנוכייה והדגלים שבתוכה 

 יציבים ואינם נופלים.  
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 שטח פריקת סוסים ובדיקה וטרינרית  .6

זכוכיות,  על שטח פריקת וחניית הסוסים להיות רחב ובטיחותי והקרקע נקייה מאבנים,   .6.1

 ברזלים וכל אשר עלול לסכן את הסוסים ומטפליהם. 

וגדרות   מומלץ .6.2 צל  סככת  החניה,  למקום  הקהל  ממעבר  מוחלטת  להפרדה  לדאוג 

 קשירה בטיחותיות לסוסים ועמדת שטיפה בקרבה סבירה.

לבדיקה וטרינרית צריך לדאוג שבסמוך למקום התחרות יהיה שביל קשה וישר שאינו  .6.3

. בהעדר שביל מתאים, ניתן להקצות מ'  50-אבנים באורך של כמחליק ללא בורות ו

  וטרינרית. ושטח במגרש התחרות לביצוע הבדיקה ה

 

 :  בעלי תפקיד במהלך התחרות .7

 מזכיר תחרות .7.1

 חובה בתחרויות שיא בלבד  –  קריין .7.2

 נהג טרקטור .7.3

 רושם לכל שופט .7.4

 ( לכל שופט )ככל שמופעלת המערכת בתחרות( Equipeרושם אקוויפ ) .7.5

 בחניםמ מביא .7.6

 במידה ויש פתיחה וסגירה של המגרש.   – שוער למגרשי התחרות .7.7

 סדרן מגרש חימום  .7.8

 מפעיל מוזיקה בתחרויות בהן מתקיימים מבחנים מוזיקליים.  .7.9

 וטרינר  .7.10

 רופא   .7.11

 ' דרסזנציג ועדת  .7.12

 ראה נספח ג' נוהל תחרויות מצולמות.   –בעלי תפקידים בתחרויות מצולמות   .7.13

 

 :מזכירות .8

באחריות מזכיר התחרות לוודא התייצבות רושמים לשיפוט, לוודא איסוף מהיר של   .8.1

לבדוק את טפסי המבחן ולוודא כי לכל תנועה בטופס המבחן יש ציון וחתימה   מבחנים,

 של השופט על גבי הטופס.

את .8.2 להזין  מבחן,  כל  תוצאות  את  לחשב  לוח  התוצ  חובה  את  ולעדכן  בתוכנה  אות 

סופיות  התוצאות  ה  המודעות כך שחצי שעה מסיום המקצה יפורסמו על לוח המודעות

 של אותו מקצה.

על המזכיר לבדוק את   –   במקביל לרישום ידני   בתחרות בה מופעלת מערכת אקוויפ  .8.3

הרישום הידני, כשהרישום הידני הוא   ע"פההתאמה בין הציון באקוויפ וזה שמחושב  
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  שקובע. דו"ח התוצאות המרוכז יפורסם בסוף יום התחרות.זה 

 

   :לוח מודעות .9

פרסום זה הוא  – בבוקר התחרות לפני תחילתה, יש לתלות את סדר הכניסות הסופי .9.1

 הפרסום המחייב. 

דקות מסיום   30על לוח המודעות את תוצאות הספורטאים )לכל המאוחר  פרסםיש ל .9.2

 (האחרון במקצהרכיבת המבחן 

 

 :  קריין ומערכת הגברה .10

 בתחרויות שיא בלבד. –בדרך כלל  .10.1

מערכת הכריזה תישמע היטב באזור הקהל ובמגרש החימום, תצויד במיקרופון   .10.2

 עם מפסק ותאפשר נגינת מוזיקה.  

ה .10.3 מעודכן  יהיה  התחרותהקריין  ובכללי  היום  לתוכנית  באשר   .יטב 

 

חימום .11 מגרש  כניסתם :   סדרן  סדר  לפי  לספורטאים  לקרוא  אחראי  חימום  מגרש  סדרן 

ולעדכנם בעיכובים במידה הצורךלמגרש התחרות . על הסדרן לדאוג שעל כל הסוסים , 

 במגרשי החימום והתחרות נמצא מספר זיהוי. 

  

   :טקס חלוקת פרסים .12

בסיום כל מקצה או מספר מקצים יערך טקס חלוקת פרסים    -  תחרויות לאומיות   .12.1

קצר בנוכחות הספורטאים בלבוש מלא וללא הסוסים. המנצחים במקצה יוכרזו ויקראו 

ויוכרזו תוצאות הספורטאים.  )הממוקם במיקום מכבד(  לפודיום   יינתנו הפרסים  שם 

 יע בתחרות הבאה בלבד. ספורטאי שאיננו נוכח בטקס, יקבל את הרוזטה/גב

 :ותחרויות בינלאומיות תחרויות שיא .12.2

בחלוקה למקצים, במועד ובהרכב שיקבע   יערך טקס חלוקת פרסים  .12.2.1.1

 בנוכחות הספורטאים והסוסים.   ,'דרסזע"י ועדת 

יוכרזו שמות המנצחים במערכת הכריזה בעת במקרים המתאימים,   .12.2.1.2

 פרסום התוצאות הסופיות על לוח המודעות. 

יום התחרות, יערך טקס מסכם לכל הספורטאים ללא נוכחות  .12.2.1.3 בתום 

 סוסים.

.  חובהנוכחות כל הספורטאים המתחרים בטקסי חלוקת פרסים הינה  .12.2.1.4

 אי התייצבות תוביל לשלילת התואר ו/או הפרס. 

טקס   .12.2.1.5 ועדת    -נוהל  ע"י  ההזמנה   'דרסזיפורסם  פרסום  עם  בבד  בד 

 לתחרות השיא.
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   :(')שופטים, רושמים, נציג הועדה, קריין וכו אירוח בעלי תפקידים .13

 לכיבוד קל ושתייה במשך כל התחרות. , לדאוג לשירותיםבאחריות המארגן  .13.1

כי .13.2 שיספק    רצוי  מתאים  חדר  ומלוויהם:  בינלאומיים  שופטים  לרשות  יועמדו 

ובהפסקות. התחרות  כל  במשך  לשימוש  ושירותים  הולם  כיבוד   פרטיות, 

 

  לקהל, מקומות ישיבה מוצלים, מזנון ושירותים. יש לדאוג לחניה  - קהל .14

 

שר המארגן למתחרים להתאמן במגרש ללא תוספת שיא יאפבתחרויות      -  מגרש פתוח .15

תשלום בערב או בבוקר שלפני התחרות על פי החלטתו. על המגרש להיראות כפי שייראה 

 .)כולל מבחינת אור/תאורה( במהלך התחרות

 

 פרסים   .16

 ותחרות יומית בתחרויות שיא   תחרויות רגילות .16.1

  -ל  1משתתפים רוזטה אחת, כלומר, יחס של    3  תינתן על כל  -  הרוזט .16.1.1

הראשון 3 למקום  רוזטה  תינתן  מקרה  בכל  לסדרה  .   דירוג  אם  במקצה  גם   ,

   .ספורטאים 3 -במקצה פחות מ

שיש    דרוג לסדרהמקצה  יינתן גביע למקום ראשון בלבד בכל    -גביע   .16.1.2

  לפחות. שלושה ספורטאיםבו 

  גמרשיא/תחרויות תחרויות   .16.2

ושלישי  -    גביע גביע למקום ראשון, שני  , בלי קשר למספר הספורטאים יינתן 

 המתחרים במקצה. 

וכן רוזטות מקומות נוספים בהתאם למפתח של    1-3יחולקו למקומות   –רוזטות  

 וכן רוזטות "משתתף" לכל שאר המשתתפים. 1-3

 מכספי ועדה/התאחדות: פרסים כספיים  .16.3

 עולה. -לזוכי המקצה  ככל שהרמה עולה, סכום הכסף שניתןככלל,  .16.3.1

בין שלושת המקומות הראשונים בכל סכום הפרס של המקצה יחולק   .16.3.2

ום למקום  סכמה  30%,  מהסכום למקום הראשון  50%  -   עפ"י המפתח הבאמקצה  

 מהסכום למקום השלישי. 20%, השני

ובמקצה   .16.3.3 מבמידה  ספחות  הנותר  שלושה  הכסף  יוחזר  פורטאים, 

 .לתקציב הענף

אופן חלוקת הפרסים יקבע ע"י התורם.   פרסים כספיים מתורמים/נותני חסות: .16.4

הועדה רשאית שלא לקבל את התרומה אם הותנתה בחלוקה בלתי הוגנת מבחינה 
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 ספורטיבית. 

 

ראה נספח ג'    –חלים כללים מיוחדים    OFF LINE)  -ו  LIVEעל תחרויות מצולמות  ) .17

 תחרויות מצולמות. 

 

לתיק הנהלים הכללי של ההתאחדות, תפורשנה   הוראות פרק זהבכל מקרה של סתירה בין   .18

 לתיק הנהלים.בהתאם  וראות פרק זהה

 
 : כללי התנהגות במגרש החימום .19

הולכת הסוס ביד במגרש אסורה למעט כניסת הספורטאי במטרה לעלות על   .19.1

הסוס או לאחר ירידתו מגבו לשם יציאה מהמגרש. על כל הפעולות הללו להתבצע גב  

 כך שלא יפריע לשאר הספורטאים.

 על התנועה ממול להתבצע דרך "כתף שמאל מול כתף שמאל".  .19.2

מדריכים .19.3 כולל  המגרש,  לתוך  רגל  הולכי  מכניסת  האפשר  ככל  להימנע  ,  יש 

 צע מחוץ לגדרות. עוזרים. על פעולות ההנחיה והעזרה להתבו מאמנים

עצירה    אין לעמוד במסלול או בפינות המגרש למטרות דיבור, שתייה וסידורים.  .19.4

לשאר  להפריע  ומבלי  המגרש  של  מרוחקת  בפינה  תיעשה  התארגנות  לצורך 

 ו.המשתמשים ב

במקרה של הליכה ממושכת )חימום, קירור, מנוחה( יש לפנות את המסלול   .19.5

 לספורטאים הנמצאים במקצבים אחרים.  

בטיחותי ההולם  : יש להקפיד על חימום  מדריכים/על ידי מאמנים   חימום סוס .19.6

הרכיבה רמת  הסוס    את  על  המתחרה  הספורטאי  מפריע ושל  שאיננו    באופן 

 או מתחממים. לספורטאים מתחרים

 

 Paid Timeמקצי  .20

נועד להרגיל סוס או צמד לתנאי מגרש התחרות והוא לרוב משובץ בין   Paid Timeמקצה 

 מקצי התחרות השונים בהתאם לביקוש ותנאי התחרות הספציפית.  

דקות( וכרוך בתשלום כפי שמפורסם בהזמנה   10מקצה זה מוגבל בזמן )בד"כ   .20.1

 לתחרות.

ת בתחרות ספציפית, נתון לשיקול דע  עצם קיומוהשיבוץ במקצה זה, כמו גם   .20.2

 . 'דרסזועדת 

מקצי    'דרסזועדת   .20.3 יתקיימו  כי  לקבוע  גם  במסגרת    Paid Timeמוסמכת 

 קבוצתית.  
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 המקצה פתוח גם לצמדים שאינם מתחרים בתחרות במסגרתה הוא מתקיים. .20.4

החימום   .20.5 מגרש  לגבי  כמו  חוקים  אותם  חלים  זה  מקצה  כללי    –על  מבחינת 

 . 7בפרק  19ההתנהגות, הלבוש והציוד המותר. ראה סעיף 

 . Paid Timeיתקיים מקצה  לאבתחרויות שיא  .20.6

ללא  .20.7 צמד  של  רכיבה  תותר  לא  מאמן/מדריך.  ע"י  תלווה  במקצה  הרכיבה 

 מאמן/מדריך )אלא במקרה שהספורטאי הינו המאמן של עצמו(.

רכיבה  .20.8 על  הניתן,  ככל  להקפיד,  נדרשים  זה  מקצה  ומאמני/מדריכי  רוכבי 

למתחרים והמתחממים במגרשים סמוכים  מסודרת ומבוקרת שאיננה מהווה הפרעה  

)כולל הדרכה שקטה או באמצעות אמצעי קשר אלקטרוני(. צמד שיחרוג מהוראה זו,  

 בסמכות נציג הועדה לקצר את זמן המקצה ולהורות לו לצאת מן המגרש.
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 וציוד  לבוש   - 7פרק 
 

 לרכוב בלבוש הבא:  חובה ,בתחרויות של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה .1

לכל הספורטאים בכל הרמות,    -   )קסדה תיקנית( בצבע שחור או כהה  כובע מגן תקני .1.1

 גם בעת הצגת סוס. 18וחובה לספורטאים מתחת לגיל 

 יש לרכוב עם שיער אסוף מעל קו הכתפיים.  -איסוף שיער  .1.2

 מכנסי רכיבה בהירים )לבן או בז'(  .1.3

 . או כהה מגפי רכיבה בצבע שחור .1.4

דמוי  ספורטאי .1.5 וצ'אפס  רכיבה שחורות  נעלי  עם  לרכוב  ם ברמות הלאומיות, רשאים 

 .   שחור דמוי עור/מגף )מעור קשיח, לא זמש( עשויים עור 

 )בכל צבע( עם צווארון לבן. חולצה  .1.6

   עניבת רכיבה או סטוק בצבע לבן. .1.7

 .או בצבע הז'קט כפפות רכיבה בהירות .1.8

)אימום מיוחד, עיטורי אבנים וכד'(   אחיד )בכל צבע(. עיטורים קליםז'קט רכיבה בצבע   .1.9

 מותרים.  – באזור הקולר או הצווארון 

ות בצבע  לרכוב עם ז'קט זנב  רשאיםומעלה    Junior  -ו  ה'ספורטאים ברמת   .1.9.1

אחיד )בכל צבע(. עיטורים קלים )אימום מיוחד, עיטורי אבנים וכד'( באזור הקולר  

 מותרים.  –או הצווארון 

את חובת לבישת הז'קט במקרה של מזג    לבטלבסמכות נציג הועדה בתחרות   .1.9.2

 עניבה/סטוק. להסיר חובהאוויר חם במיוחד. במקרה כזה, 

ז .1.9.3 לבישת  להתיר  בתחרות  הועדה  נציג  ז'קט  בסמכות  )מעל  קל  גשם  'קט 

 הרכיבה( במקרים של מזג אוויר גשום. 

 

   :דורבנות .2

 דורבנות בכל הרמות. ללאמותר לרכב  .2.1

על הזרוע    .או פלסטיק  מותר בכל הרמות להשתמש בדורבנות רגילים עשויים מתכת .2.2

מטה כלפי  מוטה  או  אופקית  בצורה  הקשת  ממרכז  ויוצאת  חלקה  כשהיא   להיות 
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ניתן להשתמש בזרוע  כלפי מעלה(.  מוטה  )לעולם לא    במורכבת על המגף של הרוכ

 המסתיימת בכדור מתגלגל בקוטר הדומה לקוטר הדורבן.

ומעלה מותר השימוש בדורבנות בעלי גלגל חלק או משונן קהה   Junior  -ו'  דמרמה   .2.3

 )שהשיניים אינן מחודדות( ובתנאי שהגלגל חופשי להסתובב.

ב',  .2.4 א',  ו  ברמות  עד    –  Children-ג'  בדורבנות באורך של  ס"מ    3.5מותר השימוש 

 שנמדדות מהמגף ועד קצה הדורבן. ברמות אלה אסור השימוש בדורבנות בעלי גלגל.

  (. Dummy Spursבכל הרמות מותר השימוש בדורבנות "דמה" ) .2.5

 

 שוטים .3

לא  ש  (כולל הפיסה הנוספת שבסופו)(, באורך המרבי  1מותר השימוש בשוט אחד ) .3.1

 .  מ'( 1.20שרים )יעלה על מטר וע

 השימוש בשוט מותר בכל התחרויות, בכל הסדרות ובכל רמות הרכיבה. .3.2

 בתחרויות שיא: אסורהשימוש בשוט  –חריג לכלל זה  .3.3

 מרמה ג'  –ברמות לאומיות  .3.3.1

 Juniorמרמת  –ברמות גיל  .3.3.2

 בכל הרמות הבינלאומיות  .3.3.3

 

או מוסטת בדרך צמות  ב  הקלועצווארו של הסוס חייב להיות מוצג משני צדדיו, כשהרעמה   .4

 אחרת. 

 

, אשר  דרסז'מותרים לשימוש רק באישור מוקדם של ועדת    -נב  זנבות מזויפים/תוספות ז .5

. זנבות מזויפים לא יכילו חלקי מתכת רשאית להתנות הסכמתה בהצגת אישורים שונים

  .או משקל נוסף)למעט ווים ולולאות(, 

 

ה .6 בכל  לשימוש  מותרים  אוזניים  ובעיצוב  תחרויות.  כיסויי  בצבע  יהיו  האוזניים  כיסויי 

 מחובר לחוטמית.יהיה כיסויי האוזניים אסור שדיסקרטי. 
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 טקס חלוקת פרסים. אסורים, למעט ב –אטמי אוזניים על הסוס  .7

 

)למעט סרט אדום  סרטים, , צבעבאביזרים לא טבעיים דוגמת פרחיםשל הסוס  כל קישוט  .8

  אסור.  -וכיו"ב  לסימון סוס בועט(

 

 .תשימוש במגרש התחרוב האסור  - מסכת זבובים .9

 
במגרש  .10 אחר  אלקטרוני  קשר  אמצעי  או  טלפונים  אוזניות,  של  וההכנסה  השימוש  אסור 

 התחרות.

 

זיהוי לסוס   .11 חובה לרכוב במגרש החימום ובמהלך התחרות כולה עם מס' סוס   -  מספר 

. את המספר יש לחבר לשמיכת האוכף או לראשיית ההתאחדותתיקני אשר הונפק ע"י  

 של הסוס.  שמאלהרכיבה בצד 

 

 חובה לרכב עם אוכף כמפורט להלן:  – אוכף .12

 . השימוש ברצועת זנבמותר  .דרסז'רצוי אוכף  -אוכף ספורט  .12.1

    .כף הרגל לא תהיה סגורה באופן מלא או חלקי -כובות בטיחות ארכובות ואר .12.2

 .( אסורSaddle coverכיסוי אוכף ) .12.3

 

 כמפורט להלן: ראשייה עם חוטמיתחובה לרכב ב – ראשייה .13

למעט האבזמים והריפוד, פיסת הראש והחוטמית יהיו כולם עשויים מעור או   .13.1

 חומר דמוי עור.  

 ריפוד מותר על הראשייה.   .13.2

במגע   .13.3 שיהיו  ואסור  בלבד  הלחי  וברצועות  בכתר  מותרות  אלסטיות  תוספות 

 ישיר עם הסוס או המתג.

  , עור או מחומר דמוי עור  הנדרש להיות עשוי  נהאינ. המצחית  מצחית נדרשת .13.4

 מלבד החלקים המחוברים לכתר או לפיסת הראש. 
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הכתר של הראשייה חייב להיות מונח מיד מאחורי הקודקוד ועשוי להתארך  .13.5

 קדימה מעל הקודקוד, אך לא יהיה מונח מאחורי הגולגולת.

 Combinedגרונית נדרשת, למעט, בשימוש ראשייה עם חוטמית מאוחדת ) .13.6

noseband( או ראשיית מיקלם )Micklem bridle  .) 

 היא רצועה או קו רציף, ללא הפרעה, ממתג הראשייה אל היד.  - מושכה  .13.7

 אסור להוסיף תוספות או חיבורים נוספים.   .13.7.1

 צריכה להיות בצבע כהה. .13.7.2

 כל מתג יחובר למושכה נפרדת וניתן לחבר מושכות אך ורק למתג.   .13.7.3

 המושכות לא יהיו עשויות מחבל או מחומר דמוי חבל. .13.7.4

ר .13.8 הרכיבהבכל  לא,  מות  כך שה  להיותחוטמית  סור  כדי  עד  לאף  א ימחוזקת 

הכלל   נזק לסוס, ויש לבדוק אותה לפי פרוטוקול הגדרת החוטמיות המותרת.גורמת  

הינו   של    –הבסיסי  הסוס.   2מרחק  של  האף  לגשר  החוטמית  בין   אצבעות 

 

 מתג שבור פשוטראשיית רכיבה בעלת  לרכוב ב  חובה  -  Children  -ו   ג'  , ב',ברמות א' .14

(Snaffle bridle איור )מהסוגים שלהלן:2 , 

 ( Dropped Noseband)חוטמית שמוטה    3.1איור  .14.1

 ( Cavessonחוטמית פשוטה )  3.2איור  .14.2

 (Flash Nosebandחוטמית משולבת )  3.3איור  .14.3

מעור    3.4איור   .14.4 עשויה  מקסיקנית  או  מוצלבת  חוטמית 

(Crossed/MexicanNoseband ) 

 ללא גרונית –חוטמית מאוחדת   3.5איור  .14.5

 ( Micklem Bridleראשיית מיקלם )   3.6איור  .14.6

 

ו .15 ד'  בין שימוש בראשיית רכיבה בעלת מתג שבור   לבחורניתן  ומעלה    Junior  -מרמות 

או   כפולהפשוט  )בראשייה  שבור  ממתג  המורכבת   ,Bridoon( מנוף  מתג   ,)Curb ) 

   .(Curb chainשרשרת סנטר )ו
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15.1. ( שפה  ברצועת  להשתמש  לשרשרת Lip strapניתן  עור  או  גומי  ובכיסוי   )

 הסנטר. 

וזרועותיו של   .15.2 עשויים מאותה מתכת  מורכב מחלקים אשר  להיות  על המתג 

 .  1ס"מ )מדוד מחלק המתג הנמצא בפה ומטה(, איור  10מתג המנוף אינם עולים על  

זוגות מושכה ( ושתי  Cavessonמתג כפול מחייב שימוש בחוטמית פשוטה ) .15.3

 . 4נפרדות )אסור חיבור משולש בין המתגים). איור  

 מותר השימוש בריפוד לראשייה. .15.4

 

 :מתגים .16

16.1. ( פשוט  )Snaffleמתג  כפולה  ראשייה  שבור  מתג   ,)Bridoon  מנוף ומתג   )

(Curb .חייבים להיות חלקים עם משטח מלא ) 

ויכ .16.2 עמיד  סינטטי  מחומר  או  קשיח  פלסטיק  מתכת,  עשויים  יהיו  ולים  מתגים 

 להיות מכוסים בגומי / לטקס. 

 למתגים אסור להפעיל לחץ מכני על הלשון.  .16.3

מתג פשוט ו/או מתג מנוף חייב להיות כזה שלא /קוטר פיסת הפה של ברידון .16.4

מ"מ(    12יפגע בסוס. קוטר המינימום של פיסת הפה יהיה שניים עשר מילימטרים ) 

מ"מ( למתג ברידון. מתגים פשוטים חייבים להיות   10למתג מנוף, ועשרה מילימטרים )

מטרים  מ"מ( לסוסים ועשרה מילי  14בעלי קוטר מינימלי של ארבעה עשר מילימטרים )

מ"מ( לסוסי פוני. קוטר פיסת הפה נמדד בצמוד לטבעות או זרועות של פיסת   10)

 הפה.

 (Snaffle bits) מתגים פשוטים .16.5

16.5.1.  ( משוחררת  בטבעת  להשתמש  ניתן  פשוטים  (,  Loose ringמתגים 

(. מפרק בודד או כפול Eggbutt cheeksוטבעות קבועות )  D (D-ring)טבעת  

עלי זרועות  עם  לשימוש  )ניתנים  תלויות  זרועות  תחתונות,  או   Hangingונות 

cheeks ( זרועות מלאות ,)Full cheeks( או זרועות פלמר )Fulmer-cheeks  .)

 טבעות משוחררות עשויות להיות בעלות שרוול סביב חלק מהטבעת.

 מתג פשוט עם פיסת פה מחומר גומי גמיש או סינטטי מותר לשימוש.  .16.5.2

פרקים. מפרק חבית או כדור  מתג פשוט עשוי להיות בעל עד שני מ  .16.5.3

מותרים כחולייה קישור מרכזית המפרק כפול, עם זאת, על משטח החלק המרכזי 
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נ  חלקים  ללא  מוצק  עשויה יידלהיות  הקישור המרכזית  חוליית  רולר.  מלבד  ים 

בעל להיות  חייבת  אך  הפה,  פיסת  מאשר  אחר  בכיוון  מוטה  קצוות    תלהיות 

 משטח הלשון.לא לפגוע במעוגלים ו

ג פשוט בעל מפרק כפול או מתג פשוט עם פיסת פה מסתובבת  מת .16.5.4

סט  יעשויים להיות מעוצבים כדי לאפשר הקלה על הלשון. הגובה המרבי של הה

מ"מ מהחלק התחתון של צד הלשון לחלק הגבוה ביותר של הסטייה.    30הוא  

סט חייב להיות במקום בו פיסת הפה נוגעת בלשון  יהחלק הרחב ביותר של הה

תכן ועיצוב פיסת הפה של מתג פשוט בעל  ימ"מ. י  30וחב מינימלי של  ועליה ר

 מפרק או ללא מפרק עשוי בעקומה בתוך המידות שצוינו לעיל. 

מתג ברידון מוגדר כמתג פשוט שנמצא בשימוש   –(  Bridoon bit)  מתגי ברידון .16.6

 ביחד עם מתג מנוף ליצירת ראשייה כפולה. 

 ת או טבעות קבועות. ברידון ניתן לשימוש עם טבעות משוחררו .16.6.1

חייב להיות מפרק אחד או שניים. מפרק חבית או כדור מותרים    ברידון .16.6.2

כחולייה קישור מרכזית המפרק כפול, עם זאת, על משטח החלק המרכזי להיות 

נ חלקים  ללא  להיות  ימוצק  עשויה  הקישור המרכזית  חוליית  רולר.  מלבד  ידים 

לא  מוטה בכיוון אחר מאשר פיסת הפה, אך, חייבת להיות בעל קצוות מעוגלים ו

 משטח הלשון.ב לפגוע

מאלן   .16.6.3 כמו מתג  ולהשפיע  להינעל  יכולה  אמצעית  החולייה  בו  ברידון 

(Mullen mouth snaffle.אסור ) 

 ברידון עם פיסת פה מחומר גומי גמיש או סינטטי אסור לשימוש. .16.6.4

 

 ( Curb bit) מתג מנוף .16.7

אורך זרוע המנוף מתחת לפיסת הפה של מתג מנוף מוגבלת לעשרה   .16.7.1

( מהזרועה    10סנטימטרים  יותר  ארוכה  תהיה  לא  העליונה  הזרועה  ס"מ(. 

התחתונה. במידה ולמתג מנוף יש פיסת פה נעה, זרוע המנוף של מתג מנוף 

ס"מ(   10מתחת לפיסת הפה לא אמורה להיות ארוכה יותר מעשרה סנטימטרים )

 כאשר פיסת הפה נמצאת במצב העליון. 

. יתכן ויהיו בעלי  Sישרות או בצורת    מתג מנוף עשוי להיות בעל זרועות .16.7.2

 זרועות מסתובבות.
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פיסת הפה עשויה להיות ישרה או מעוצבת כדי לאפשר הקלה בלשון.  .16.7.3

מ"מ מהחלק התחתון של צד הלשון לחלק    30סט הוא  יהגובה המרבי של הה

סט חייב להיות במקום בו  יסט. החלק הרחב ביותר של הה יהגבוה ביותר של הה

 מ"מ. 30שון ועליה רוחב מינימלי של פיסת הפה נוגעת בל

עור או שילוב. הכיסוי   .16.7.4 יכולה להיות עשויה מתכת או  שרשרת סנטר 

( כבש  עור  או  גומי  עור,  עשוי  להיות  יכול  סנטר  ווים  Sheep skinלשרשרת   .)

(Hooks .לשרשרת סנטר יכולים להיות קבועים או משוחררים ) 

 

 ראשיות ומתגים מותרים בשימוש.  -ראה נספח ו'  .17

 

 : אסורהשימוש בציוד הבא הינו  .18

 ( Bit Guardגומיות מתג ) .18.1

 ( Martingalesמרטינגלים ) .18.2

אלא אם טובת הסוס מחייבת זאת ובאישור ועדת   –  (Breast platesחזיות ) .18.3

 .'דרסז

 ' מושכות עזר כגון: מושכות צד, מושכות גרמניות, שמבון, איזון וכו .18.4

 .כל סוגי המגנים והתחבושות .18.5

הסוס אביזרים   .18.6 של  ושמיעתו  ראייתו  את  אוזניים   המגבילים  כיסוי  )למעט 

 (6כמפורט בסעיף  

  (marshmallow foamקצף מלאכותי ) .18.7

 (Nasal stripsרצועות אף ) .18.8
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הוראות פרק זה תקפות גם לכל מגרשי החימום, אולם, השימוש בציוד      -  מגרש החימום  .19

 במגרש החימום בלבד: מותרהבא 

 תחבושות ומגני רגליים.  .19.1

 בלבד.ללא רוכב למטרת לונג'  -מושכות עזר  .19.2

 . )כולל בתחרויות שיא( שוט רכיבה בכל הרמות .19.3

 לשימוש בלונג' בלבד. –שוט לונג'  .19.4

בתחרות, להתיר שימוש במסיכת   'דרסז  בסמכות נציג ועדת  –מסיכת זבובים   .19.5

 . במגרש החימום בלבדזבובים 

אינן מחייבות  –)למעט חובת חבישת קסדה(  1הוראות הלבוש לרוכב בסעיף  .19.6

 במגרש החימום.

 שימוש באוזניות או אמצעי קשר אלקטרוניים. .19.7
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  ביצוע המבחנים והשיפוט הטכני  -  8פרק 

 

חובה לרכוב את   (freestyleנים מוזיקליים )ובמבחבתחרויות שיא,  בתחרויות בינלאומיות,   .1

 המבחנים על פי הזיכרון. 

בתחרויות לאומיות מותר להקריא לספורטאי את המבחן למרות שרצוי ללמוד ולהכיר את  .2

 המבחן בעל פה.

כל מתן עזרה וקיום    .ולהקריא את הכתוב במבחן בלבד ענייני  על האדם שמקריא להיות  

 " מהאות  כניסתו  לאחר  הספורטאי  עם  שיח  הצמד. Aדו  לפסילת  יגרום   " 

 יוקרא מתחילתו ועד סופו.  -מבחן שיוקרא 

הוא האחראי על הזירה, וכפועל יוצא על שאר השופטים לתאם עימו מתן    Cככלל, שופט   .3

ושופט   במידה  התחרות.  במהלך  אחרים  קנסות  או  במבחן"  טעות   C"טעות  זיהה  לא 

שזוהתה ע"י שאר השופטים, היא לא תחושב ולא יופחתו נקודות גם בטפסים של שאר 

 השופטים. 

 . אחראי על הפעמון, ועל שעון העצר  Cשופט 

 דיוק בתנועות  .4

כאשר תנועה צריכה להתבצע בנקודה מסוימת במגרש, עליה להתבצע ברגע בו גופו   .4.1

 . נמצא ליד נקודה זו הרוכבשל 

או מגיע אל   הסוס מגיע לאות בקו אנכי לנקודה בה נמצאת האות,  במעברים בהם .4.2

מהאלכסון,   בה האות  בנקודה  למסלול  מגיע  הסוס  של  אפו  כאשר  המעבר  יבוצע 

כך הדבר גם להחלפת רגל    כך שהסוס הינו ישר בזמן ביצוע המעבר.,  נמצאת האות

 באוויר המבוצעת בסיום קו אלכסון.

 צלצול בפעמון שעון עצר ו .5

מומלץ להתקין שעון מרכזי שיציג את מדידת הזמן לקהל בזירה ולמתחרים. עם זאת,  .5.1

ולהתייחס   רושם(  )בסיוע  השיפוט  בעמדת  מקומית  מדידה  לבצע  רשאי  שופט 

 לתוצאותיה במידה והתבצעה חריגה. 

או בכניסה הייעודית   A  -להיכנס למגרש התחרות ב  הצמדלאחר צלצול הפעמון, על   .5.2

 ( שניות.  45תוך ארבעים וחמש )

מו .5.3 )זבמבחן  א  (freestyleיקלי  לצמד  )יש  וחמש  על 45רבעים  לאותת  כדי  שניות   )

עליו להיכנס למגרש התחרות תוך שלושים  , מרגע הפעלת המוזיקה  הפעלת המוזיקה

 .( שניות30)

 -, במקרה של כשל טכני או עיכוב בהתחלת המוזיקה, השופט בן מוזיקליבמהלך מבח .5.4

C  ה ולהמשיך מחדש לאחר שנפתרה הבעיה. לעצור את הספיררשאי 
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השעון עד אשר הסוס  יעצר תחיל לבצע את צרכיו או להטיל שתן, י מבמקרה בו הסוס  .5.5

יובהר כי אין הכוונה לעצירת מדידת משך   .את הכניסה למבחןיהיה מוכן להמשיך  

 (. 5.3, 5.2המבחן, אלא מדידת פרקי הזמן המוגדרים לכניסה )

  0.5%ייקנס בלפני השמע הצלצול,  ולא רשות השופט  ספורטאי אשר נכנס למגרש ל .5.6

 הפחתה מהציון הסופי של המבחן.

  צדעה יש לאפשר ליד ימין בההצדעה.  תנועות הלקחת את המושכות ביד אחת בעל הרוכב   .6

ליפול ברפיון לצד הגוף כאשר כף היד פונה לעבר השופט, ולהטות את הראש    שמאל  יד  או

 בהצדעה קלה.

 שגיאה במסלול  .7

תנועה וכו'(   לא מבצעכשספורטאי מבצע "שגיאה במסלול" )עושה פנייה לא נכונה,   .7.1

ב שהוא    C  -השופט  בכך  אותו  במזהיר   פעמון.מצלצל 

מבחן ה בבמידת הצורך על השופט להנחות את הרוכב בצורה תמציתית אל הנקוד

  עליה יש לחזור וממנה להמשיך את רכיבת המבחן.

חליט כי צלצול הפעמון יפגע בזרימה הרציפה של  השופט רשאי לה  במקרים מסוימים  .7.2

 המבחן, ולא לצלצל על אף שבוצעה שגיאה שתירשם ותחושב בטופס המבחן.

במידה והוחלט לא לצלצל בפעמון, והשגיאה חוזרת על עצמה בהמשך זאת,  יחד עם   .7.3

 הספורטאי נענש רק פעם אחת.של אותו מבחן )לדוגמא מעבר זהה לצד השני(, 

במסלול תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של השופט  שגיאה  ההחלטה אם נעשתה   .7.4

 . ציוני השופטים האחרים יותאמו בהתאם. Cב 

 המבחן ביצועבשגיאה  .8

8.1. ( טרוט קימה במקום טרוט  לדוגמא  כאשר ספורטאי מבצע "שגיאה בביצוע המבחן" 

 במסלול".   שגיאהישיבה וכו'( עליו להיענש בדומה ל" 

 -באופן עקרוני אסור לספורטאי לחזור על תנועה של המבחן, אלא אם כן, השופט ב .8.2

C  .)מחליט על טעות במסלול )נשמע הפעמון 

עם זאת, אם הספורטאי החל לבצע תנועה ומנסה לבצע את אותה תנועה שוב, על  .8.3

שגיאה בו זמנית להעניש את ה, ו את התנועה הראשונה המוצגתרק  השופטים לשקול  

 .שהיא החזרה על התנועה ,מסלולב

הספורטאי רשאי ליהנות אם חבר השופטים בשטח לא ציין שגיאה,    -  שגיאה שלא צוינה .9

 .שגיאהולכן לא ייענש בגין ה ,הספקמ

 קנסות  .10

יש לקנוס כל "שגיאה במסלול", בין אם נשמע הצלצול ובין   -  שגיאה במסלול .10.1

 . (9)סעיף  אם לא, אלא אם צוין לעיל

 (:USDFים הלאומיים )פירוט הקנסות במבחנ .10.2

 נקודות 2 –טעות ראשונה 
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 נקודות  4 –טעות שנייה 

 פסילה –טעות שלישית 

 : FEI - children, juniors, young horseפירוט הקנסות במבחני  .10.3

 0.5% –טעות ראשונה 

 1% –טעות שניה 

 פסילה –טעות שלישית 

 (: 25U -ו young riders)כולל  FEI -פירוט הקנסות ביתר מבחני ה .10.4

 2% –טעות ראשונה 

 פסילה –טעות שניה 

במקרה של פסילה הנובעת מטעות במבחן בלבד, יותר לספורטאי לסיים את   .10.5

 שב.והמבחן ולהישפט ע"י שופט התחרות אך תוצאתו לא תח

שצבר  .10.6 הנקודות  מסה"כ  מחסירים  הספורטאי  נקנס  בהן  החובה  נקודות  את 

 המתחרה.

  , בכל טעותמהציון הסופי    0.5%  המקרים הבאים יחשבו לטעויות וייקנסו  -  קנסות אחרים .11

גם מהחלק האומנותי   0.5%  -ייקנסו הרוכבים ב  FEI children)במבחן    על ידי כל שופט

 . (במבחנים מוזיקליים)כולל , אך אינן מצטברות ולא יביאו לפסילה וגם מהחלק הטכני(

או )בתחרויות גמר ובינלאומיות(  עם שוט    למרחב סביב מגרש התחרותכניסה   .11.1

במקצים בהם   כפפותללא    דוגמא)ל  חסר/לא תואם  לבושבעם מגנים על רגלי הסוס או  

 .(הן חובה

עם שוט )בתחרויות גמר ובינלאומיות( או עם מגנים    למגרש התחרותכניסה   .11.2

 . (במקצים בהם הן חובה  כפפותללא    דוגמא)ל  חסר/לא תואם  לבושבעל רגלי הסוס או  

באי .11.3 לפני שהבחינו  החל  כבר  המבחן  ב-אם  השופט  את    C  -התאמה,  עוצר 

להיכנס למגרש התחרות כדי    רשאי הספורטאי ובמידת הצורך והדבר אפשרי, עוזר  

  -ע"פ החלטת השופט    להסיר את הפריטים. לאחר מכן ממשיך הספורטאי במבחן

  או  בפנים הגדר, ממתחילת המבחן[ 1]

המבחן לא הציונים שניתנו לפני עצירת  בכל מקרה    .המבחן  מהתנועה בה נעצר  [2]

 משתנים.

 כניסה למגרש התחרויות לפני צלצול הפעמון;  .11.4

ועד  ( שניות אחרי הפעמון,  45למגרש התחרות תוך ארבעים וחמש )אי כניסה   .11.5

 ( שניות.90תשעים )

 שימוש בקול, השמעת קולות דרבון לסוס. .11.6

 אי לקיחת המושכות ביד אחת בהצדעה. .11.7

מוזיקלי ארוך/קצר יותר מהנדרש בטופס המבחן )הקנס יופחת מהחלק  מבחן   .11.8

 האמנותי(. 
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,  11.1-11.7קנסות אחרים במבחן המוזיקלי )מגינים/שוט וכו' כפי שמתוארים ב .11.9

 הקנס יופחת מהחלק הטכני(.

 פסילה .12

מודיע לספורטאי שהוא נפסל.   C  -במקרה של צליעה ניכרת, השופט ב  -  צליעה .12.1

 ר. על החלטה זו אין ערעו

(  20כל התנגדות המונעת את המשך המבחן לאורך יותר מעשרים )  -  התנגדות .12.2

, רוכבעלולה לסכן  שהשופט התרשם שפסילה. עם זאת, התנגדות    "ישניות נענשת ע

( שניות.  20סוס, נציגים או ציבור תביא לפסילה מטעמי בטיחות מוקדם יותר מעשרים )

לזיר כלל   הכניסה  לפני  התנגדות  לכל  גם  תקף  ממגרש זה  ביציאה  או  הדרסז'  ת 

 התחרות.

 יפסל. צמדאו הספורטאי, ה\במקרה של נפילת סוס ו .12.3

סוס אשר יצא מן המגרש בצורה מוחלטת, עם כל ארבע רגליו, בכל זמן שהוא   .12.4

 , יפסל.או מהכניסה הייעודית Aבין כניסתו ויציאתו מן האות 

קול, סימנים   . כל עזרה חיצונית באמצעותיגרום לפסילה  סיוע בלתי מורשהכל   .12.5

וכו' )אוזניות ו/או מכשירי תקשורת אלקטרוניים כלולים( נחשבת כסיוע בלתי חוקי או  

 בלתי מורשה לספורטאי או לסוסו. 

 דימום  .12.6

חושד בדם טרי בכל מקום שהוא על הסוס במהלך   C  -אם השופט ב .12.6.1

פסילה  , הנמצא דם טרידם. אם    נוכחות  כדי לבדוק מבחן  המבחן, הוא יעצור את ה

  סופית. תהיה

קובע   והשופט  את  במידה  ולסיים  להמשיך  רשאי  הסוס  טרי,  דם  אין  לסוס  כי 

 המבחן.

ה .12.6.2 הדורבנות   מזהה   סטיוארדאם  באזור  או  הסוס  של  בפה  טרי  דם 

 צמד.שיפסול את ה,  C  -עליו להודיע לשופט ב המבחן,    יוםבמהלך הבדיקה בס

התחרות האם הסוס כשיר קבל אישור מווטרינר  על הסוס, יש לבמידה ונמצא דם  

 להמשיך להתחרות בהמשך האירוע. 

אם הסוס הורחק על פי האמור לעיל, או אם הסוס נפצע במהלך מבחן  .12.6.3

וטרינר   ידי  לפני  התחרות  ומתחיל לדמם לאחר סיום המבחן, עליו להיבדק על 

המקצה הבא כדי לקבוע אם הוא כשיר להמשיך לתחרות באירוע בימים הבאים.  

 אינה ניתנת לערעור. החלטת הווטרינר

 סיבות נוספות לפסילה .13

 מצליח לעמוד בדרישות הרמה.לא הצמד  .13.1

 ת.נירכיבה פוגעציגה ההופעה מנוגדת לרווחת הסוס ו/או מ .13.2
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למעט    ( שניות אחרי הפעמון.90התחרות תוך תשעים )מגרש  הצמד לא נכנס ל .13.3

 .על סיבה תקפה לכך C -במקרה בו הודיעו לשופט ב

 שאינו מורשה.רכיבה עם ציוד  .13.4

ומסתיים לאחר ההצדעה בסיום המבחן.   Aמבחן דרסז' מתחיל עם הכניסה לקו מרכז באות   .14

מאורע   כל  הסופית.  העצירה  לאחר  קדימה  לנוע  התחיל  שהסוס  ברגע  מסתיים  המבחן 

שהתרחש לפני הכניסה הראשונה לקו מרכז ו/או אחרי תחילת ההליכה שאחרי העצירה 

  ולא ישפיע על הציונים.  לא יילקח בחשבון –האחרונה 

עם זאת, באופן טכני ולצורך בדיקת הציוד ומצב הסוס בלבד, המבחן יסתיים רק לאחר 

 בדיקת הסוס ביציאה ממגרש התחרות.
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 ניקוד וחישוב תוצאות המבחן  -  9פרק 

 
 ממוספרים בטופס המבחן.   וסעיפי הציון  כל התרגילים .1

" הינו הציון הנמוך ביותר 0כאשר " ,  10עד    0-מעבור כל תרגיל שבוצע השופט יעניק ניקוד   .2

 " הינו הגבוה ביותר. 10" -ו

ובמבחנים הלאומיים ניתן לתת חצאי נקודות )לדוגמא ציון    FEI-בכל הסעיפים במבחני ה .3

6.5 .) 

ניתן     FEI childrenבחלק האומנותי במבחנים מוזיקליים, ובחלק הציונים הכלליים במבחני   .4

 (.6.8לתת ניקוד עשרוני )לדוגמא ציון 

 להלן סולם הנקודות:  .5

 Excellent     מצוין  –   10

 Very good    טוב מאוד  –  9

 Good     טוב –   8

 Fairly good    כמעט טוב  – 7

 Satisfactory    משביע רצון   –  6

 Sufficient     גבולי  –  5

 Insufficient    לא מספק   –  4

 Fairly bad     די רע   –  3

 Bad     רע  –  2

 Very bad    רע מאוד  –  1

 Not executed    לא בוצע   – 0

 פירושו שכמעט דבר מהתנועה הנדרשת לא נעשה.  –"לא בוצע" 

 

, בהתאם לסעיפים  " ויינתנו עם סיום רכיבת המבחן10" עד " 0ינוקדו מ "   הציונים הכלליים  .6

ים ובתנועות מסוימות במבחן יוכפל  יהניקוד בציונים הכללבי טופס המבחן. המופיעים על ג

 בטופס המבחן.מכפלות המצוינות ה  בעת חישוב המבחן, לפי

במבחנים הלאומיים הציונים הכלליים יכילו את סעיפי הציון: מקצבים, אקטיביות, צייתנות,   .7

 ישיבה, שימוש בעזרים. 

)   FEIבמבחני   .8 כללית  ציון בודד: התרשמות  לסעיף  מרוכזים   generalהציונים הכלליים 

impression .) 
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 :חישוב התוצאות .9

 הזנה וחישוב תוצאות באופן ידני:   .9.1

,  מתן הציונים הכלליים וחתימת השופט על טופס המבחן  ,לאחר סיום רכיבת המבחן

לחישוב   התחרות  למשרד  יועבר  התחרות. הטופס  מזכיר   ע"י 

ע הכלליים  והציונים  התנועות  יוכפלו  שנית  "פראשית  בטופס,  כל ,  המצוין  יסוכמו 

יוחסרו וכן  הציונים עבור כל תנועות המופיעות בטופס המבחן כולל הציונים הכלליים,  

 . (8)פרק  טעויות שנעשו במבחן

והתוצאה תוכפל   ,יקוד המרבי שמצוין על גבי הטופססה"כ הנקודות יחולק בנלסיום  

 במאה לקבלת הציון הסופי באחוזים.

 הזנה וחישוב תוצאות במערכת אלקטרונית: .9.2

שימוש במערכת אלקטרונית להזנה וחישוב יכול להתבצע לבקשת מארגן התחרות,  

או כדרישה של ועדת דרסז'. על המארגן להגיש בקשה לוועדה בזמן מספק מראש, 

מנת לבדוק את היתכנות השימוש במערכת בשטח התחרות, וכן על מנת ליידע  על  

ועדת   את המתחרים ע"י  ניתן להשתמש רק במערכת שאושרה מראש  בכל מקרה 

 (. EQUIPEדרסז' )לדוגמא 

חישוב הציונים יעשה באופן אוטומטי מיד עם חתימת השופט על הגיליון האלקטרוני,  

  בסיום כל מקצה. והתוצאות יהיו זמינות לכל המאוחר

השופט צריך לחתום על הרישום הידני   –במידה ובוצע רישום כפול )אלקטרוני וידני(  

 והוא הקובע. 

 השימוש במערכת אלקטרונית להזנה וחישוב ציונים באופן בלעדי )ללא עותק קשיח( .9.3

מותר. במידה והוועדה מעוניינת לעשות כן, יש לציין זאת במעמד ההרשמה לתחרות,  

החזיק בשטח התחרות ביכולת גיבוי ע"ב עותקים קשיחים )העתקים מוכנים  וכן יש ל

  של מבחנים או אפשרות משרדית להדפיס במקרה הצורך(. 

 

 : שובר שוויון .10

בעל הציון הגבוה ביותר באחוזים,    צמדההמקצה הוא  בכל התחרויות מנצח   .10.1

יוצאות מן הכלל הן   בעל הציון השני בגובהו באחוזים וכן הלאה.וא הצמד מקום שני ה

ציונים כמפורט בחוקי   תחרויות גמר ליגה או סדרה, בהן המנצח נקבע ע"ב שקלול 

 הסדרות.

של   .10.2 משלוש  שוויון במקרה  באחד  המקצה  באותו  המקומות   תבתוצאות 

ייקבע המיקום על פי   ציון  או    (USDF)  הציונים הכללייםהניקוד של  סך  הראשונים, 

  . (FEI) התרשמות כללית

וגם בסעיף זה הציון זהה והצמד הבא    מיקום זהה  הספורטאים  יקבלו שני  ,במידה 
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שובר   בוצע  כאילו  מקומו  את  מקבל  בציון  במקום    שוויון )לדוגמא,    שוויוןאחריהם 

הראש המקום  את  רוכבים  לשני  יעניק  את הראשון  יקבל  אחריהם  הבא  והרוכב  ון, 

 המקום השלישי(.

צאה הכללית וויון בתו, במקרה של שאו סדרה/ליגה  בתחרויות בנות מספר ימים .10.3

המחושביםשל   התחרות  פי    ,ימי  על  המיקום  האחרוןתוצאות  ייקבע  במידה היום   .

  סך הניקוד של הציונים הכלליים של היום האחרון זהה, יקבע  יום האחרון  ותוצאה ב

(USDF  )הכללית ההתרשמות  ציון  )  או  האחרון  היום   .  (FEIשל 

וגם בסעיף זה הציון זהה והצמד הבא    מיקום זהה  הספורטאים  יקבלו שני  ,במידה 

שובר   בוצע  כאילו  מקומו  את  מקבל  בציון  במקום    שוויון )לדוגמא,    שוויוןאחריהם 

הראש המקום  את  רוכבים  לשני  יעניק  את הראשון  יקבל  אחריהם  הבא  והרוכב  ון, 

 המקום השלישי(.

בהם לא מבצעים "שובר שוויון" הן  ,  FEI childrenמקצי  יוצאים מכלל זה הם   .10.4

שלישי( ניתן בצורה -בתחרויות לאומיות והן בתחרויות שיא. המקום שמשותף )ראשון

מקומו   את  מקבל  בציון  אחריהם  הבא  והצמד  הרלוונטיים,  הצמדים  לשני  משותפת 

במקום הראשון יעניק לשני רוכבים את המקום    שוויון. )לדוגמא,  שוויוןכאילו בוצע שובר  

 ון, והרוכב הבא אחריהם יקבל את המקום השלישי(.הראש
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 סמכויות  עבירות ו: משמעת,  10פרק 
 

 כללי  -משמעת  .1

על  .1.1 לשמור  והורים(,  עזר  צוות  מאמן,  )לרבות  ומלוויהם  בתחרות  המשתתפים  על 

הכללים  לכל  ולציית  ההתנהגות  קוד  את  לכבד  והוגנת,  ספורטיבית  התנהגות 

 המפורטים בספר החוקים בכלל, ולעניין תחרויות בפרט. 

משמע עבירות שבוצעו במהלך יום התחרות ובשטחה,   –עבירות משמעת בתחרות   .1.2

 גרשי החימום, אזורי ההתארגנות, החניה והקשירה.לרבות מ

בהירות או חוסר בתקנות אלו, תפורשנה התקנות באופן המקדם  -בכל מקרה של אי .1.3

 התאחדות.לרווחת הסוס ואת מטרות ה  FEI-ככל האפשר את רווחת הסוס, את כללי ה

 .אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכותו של שופט בתחרות .1.4

ולהטיל  .1.5 להלן, תהיה הסמכות להסדיר את המשמעת  כפי שיפורט  לבעלי התפקיד, 

 :עבירות משמעתאמצעי אזהרה או ענישה לפי הצורך במקרים של 

לתחרות מסוימת. תפקידו לוודא את קיום   'דרסזממונה ע"י ועדת  –סטיוארד  .1.5.1

על   בדגש  לתחרות,  הנוגעים  הכללים  התנהגות    -כל  והציוד,  הלבוש  חוקיות 

 במגרש החימום, שמירה על כללי רווחת הסוס כולל מקרי התאכזרות לסוס. 

לשמש כשופט ראשי בתחרות    'דרסזשופט שמונה ע"י ועדת    –  שופט ראשי .1.5.2

 מסוימת. 

. הועדה  'דרסזמשופט ראשי, שופט נוסף ונציג ועדת  מורכבת    –  ועדת משמעת .1.5.3

ועדת   ע"י  מסוימת  לתחרות  להעביר 'דרסזממונה  הראשי  השופט  בסמכות   .

 הכרעה בנושא שהובא בפניו, להכרעת הרכב מורחב בוועדת המשמעת.

 . 8ביושבה כוועדת ערר לפי סעיף  – 'דרסזועדת  .1.5.4

זה,בנוסף לאמצעי המשמעת המפורטים   .1.6 לבית  בפרק  הדין של ההתאחדות   תהיה 

תקנון באם הובא עניין בפניו, והכל כקבוע  או אחרים  הסמכות להטיל עונשים נוספים  

 ההתאחדות.

 

 עבירה -סוס להתאכזרות  .2

בדרך הוגנת ומקובלת שאין בה שימוש מוגזם או    , בכל מקום, כל ספורטאי ינהג בסוסו .2.1

 ח.  ומיותר בכ

הת .2.2 של  מקרה  של   ,בסוס  אכזרותבכל  להתנהגות  כאחראי  הספורטאי  את  רואים 

התאכזרות   עבירת  של  במקרה  דהיינו,  שלו.  והעוזרים  ו/או  אותו  ע"י בהמאמן  סוס 

אופן ישיר הספורטאי, המאמן, עוזריו או מי מצוותו של הספורטאי, יישא הספורטאי ב

 באחריות ו/או בעונש. 
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הינה כל פעולה או מחדל הגורם לכאב או חוסר נוחות מיותר, והיא  התאכזרות לסוס .2.3

 המקרים הבאים: את  בין היתרכוללת 

 הכאת הסוס בצורה מוגזמת בשוט או כל אביזר אחר. .2.3.1

 מתן שוק חשמלי לסוס עם מכשיר כל שהוא.  .2.3.2

 רבנות.ושימוש מוגזם או מתמשך בד .2.3.3

גזם וחריף במתג כנגד פיו של הסוס, לרבות שימוש במתג פגום או  שימוש מו .2.3.4

 חלוד.  

 רכיבה על סוס מותש, צולע, פצוע או בלתי כשיר באופן אחר. .2.3.5

באופן מלאכותי  רגישות לסוס בכל אחד מחלקי גופו  -חוסרגרימת רגישות או   .2.3.6

 ע"י שימוש באמצעים שונים )חומרים, חפצים, וכו'(. 

 , במשך זמן ממושך.בהגבלת תנועההשארת הסוס ללא מים ו/או מזון ו/או  .2.3.7

בודדת.  .2.3.8 מושכה  משיכת  ידי  על  רבות  פעמים  המקום  על  הסוס   סיבוב 

 

 :  לדווח על כך מחויבכל אדם שהינו עד למקרה של התאכזרות לסוס  .2.4

לשופט הראשי )באמצעות   -, או בהעדרו  לסטיוארד  –במהלך ובשטחי תחרות   .2.4.1

 (.'דרסזנציג ועדת 

אשר תבחן את המקרה    'דרסזיש לדווח לוועדת    –בכל מקום או מועד אחר   .2.4.2

תלונה   הגשת  על מנת שתשקול  ובמידת הצורך תעבירו להנהלת ההתאחדות 

  לבית הדין המשמעתי של ההתאחדות.

 

 בריאות הסוס  .3

התחרות   לשטח  סוסים  כניסת  הסמוך אסורה  והאזור  הקשירה  החניה,  אזורי  )לרבות 

מחלות נגד  תוקף  בנות  חיסון  ותעודות  לסוס  בריאות  תעודות  הצגת  ללא   ,למגרשים( 

ו/או השירותים הו ע"י ההתאחדות  יש  טרינריים.  ושתקבענה מפעם לפעם  את התעודות 

 להציג למארגן התחרות.

 

 :ותעבירות משמעת בתחר .4

 לעבירות משמעת בתחרות:ייחשבו  ,המקרים המפורטים להלן .4.1

 (. 2מקרים של התאכזרות בסוס )ראה סעיף  .4.1.1

 בדבר הצגת תעודות.  3אי ציות להוראות סעיף   .4.1.2

תחרות .4.1.3 במהלך  לשופט/ים  במהלך  הפרעה  שופט/ים  עם  ויכוח  זה  בכלל   ,

 התחרות.

שופט, סטיוארד    –בעל תפקיד בתחרות, בכלל זה    או  אי ציות להוראות מארגן .4.1.4

 . סדרן מגרש החימוםו
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 ורטאי שלא שם מספר על הסוס לפי החוקים המפורטים, לאחר אזהרה.ספ .4.1.5

 הוראות ההתנהגות במגרש החימום.מחריגה  .4.1.6

צמד  ספורטאי או  מהרמה בה  או נמוכה  השתתפות במקצה דירוג ברמה גבוהה   .4.1.7

 וכללי ספר זה. רשאים להשתתף עפ"י שיטת הדירוג 

רם אחר הקשור  התנהגות בלתי הולמת למי מבעלי התפקיד בתחרות או לכל גו .4.1.8

עיתונאי,   ההתאחדות,  נציג  מדריך/מאמן,  אחר,  )ספורטאי  ,  קהללתחרות 

 .וכיוצ"ב(

 ספורטאי שממשיך בהתנהגות אסורה לאחר אזהרה.  .4.1.9

אי ציות להוראות הלבוש )כולל בעת סיום המבחן( או להוראות הציוד   .4.1.10

וכללי   לתקנות  בהתאם  התחרויות(,  ובמגרש  החימום  )בשטח  לסוס  המותר 

 ההתאחדות והענף.

סיום   .4.1.11 בטקס  השתתפות  אאי  או  שיא  כאיבתחרות  המוגדר  רוע  ירוע 

 אי ציות להוראות הנוהל הנוגעות לטקס.  , או'דרסזחובה ע"י ועדת 

 עבירה כלשהי על החוקים והנהלים המקובלים לגבי תחרות. .4.1.12

הסטיואד )אם קיים בתחרות( או השופט  רשאים  במקרה של ביצוע עבירת משמעת,   .4.2

 המשמעת: -או ועדתהראשי 

 . להוציא אזהרה )"כרטיס צהוב"( .4.2.1

של   .4.2.2 בגובה  קנס  לספורט 500₪עד  להטיל  הלאומית  להתאחדות  שישולם   ,

 .הרכיבה

הורה  להרחיק .4.3 )לרבות  ספורטאי  סוסיו  ומאמן,  או  וסוסו  עוזריו(  או  צוותו   ,

 .מהתחרות

ניתן להגיש ערר )בדרך של "תלונה"( שידון ע"י השופט   על החלטת סטיוארד .4.4

 . 6הראשי, בהתאם לכללי סעיף 

 

 :משמעותו –כרטיס צהוב )אזהרה(  .5

 הוצאת "כרטיס צהוב" אחד בתחרות תהווה אזהרה. .5.1

 כרטיס צהוב שני יגרור הרחקה מיידית מהתחרות וכן מהתחרות הבאה.   .5.2

בתחרויות נפרדות על פני עונה כרטיסים צהובים שנצברו במשך הזמן )(  3שלושה ) .5.3

 אחת( יביאו להרחקה מהתחרות הבאה.

ובא לידיעת נציג הועדה בתחרות. הועדה החלטה להוציא כרטיס צהוב אחד או יותר, ת .5.4

 תנהל רישום של כרטיסים צהובים. 
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 :(Protest) תלונה .6

יכול ותוגש כנגד כל אדם, ספורטאי או בעל תפקיד, אשר במהלך תחרות   –תלונה   .6.1

 ובשטחה הפר את כללי ספר זה, או כללי הגינות וספורטיביות כמקובל בענף.  

וראיות תומכות ככל שיש כאלה   בצרוף חתימת המתלונן  ,את התלונה יש להגיש בכתב .6.2

  (, 6.4המפורטים בסעיף  )בהתאם למועדים    ביום התחרות )כולל שמות עדים וכיוצ"ב(,  

 . שופט הראשיל

שופט ראשי רשאי להחליט בתלונה בעצמו או להעבירה לדיון בפני הרכב מורחב של   .6.3

 . משמעת-ועדת

  –רק המנויים מטה רשאים להגיש תלונה  .6.4

מי שכנגדו הופנתה החלטה משמעתית של סיוטארד במהלך תחרות )ערר על  .6.4.1

 החלטת סטיוארד(.

 ' דרסזנציג ועדת  .6.4.2

 מארגן התחרות .6.4.3

 וטרינר התחרות  .6.4.4

 מאמן או מדריך  .6.4.5

 בנושאים הקשורים בהתאכזרות לסוס.  –כל אדם  .6.4.6

 המועדים המחייבים להגשת תלונה:  .6.5

למקצה   .6.5.1 לרישום  מוקדמים  לתנאים  הנוגעים  לפני    30עד    –בנושאים  דקות 

 תחילת המקצה.

 במהלך כל זמן התחרות. –בנושאים הנוגעים לתנאי המגרש  .6.5.2

מקצה   .6.5.3 במהלך  לאירועים  הנוגעים  פרסום    30עד    -בנושאים  לאחר  דקות 

 תוצאות המקצה.

עד  סוף    –בנושאים הנוגעים לתוצאות מקצה )כולל טעויות חישוב לכאורה(   .6.5.4

 יום התחרות. 

  –כל השגה על פרשנות או יישום של כללי ספר זה )כולל החלטות סטיוארד(   .6.5.5

 יידוע המתלונן בדבר ההחלטה נשוא התלונה.דקות לאחר   30עד 

דקות מרגע היוודע המקרה    30עד    –בנושאים הקשורים בהתאכזרות לסוס   .6.5.6

 לידיעת מגיש התלונה.

 להגיש תלונה בנושאים הבאים: לא ניתן .6.6

 (. penaltyבדבר ניקוד, כולל נקודות שליליות )  –החלטות שופט המקצה  .6.6.1

 בריאותי. פסילת סוס או רוכב על רקע ווטרינרי או  .6.6.2

 אמצעים משמעתיים נוספים.  ללאמתן אזהרה )כרטיס צהוב( ע"י סטיוארד,  .6.6.3
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ועדת .6.7 או  ראשי  בתלונה  -שופט  שדנו  לאחר  שונות   -משמעת,  הנחיות  ליתן  רשאים 

התחרות  התנהלות  לאופן  באשר  הנחיות  זה  בכלל  תפקיד,  ולבעלי  לספורטאים 

 . 4.2 ותוצאותיה וכן רשאים להטיל אמצעי ענישה כמפורט בסעיף

ועדת .6.7.1 משמעת, רשאים להיוועץ או להיעזר בגורמים נוספים  -שופט ראשי או 

, ווטרינר התחרות,  'דרסזמזכיר התחרות, נציג ועדת    – לצורך מילוי תפקידם )כגון  

 רופא התחרות ועוד(. 

הכל לפי    – שופט ראשי או ועדת משמעת רשאים לקבל ראיות ולשמוע עדים   .6.7.2

 שיקול דעתם.

ועדת .6.7.3 או  ראשי  שופט  תינתן -החלטת  בפניהם  שהוגשה  בתלונה  משמעת 

ההחלטה   נימוקי  את  ובכתב.  האפשרי  תום    –בהקדם  לאחר  להשלים  ניתן 

התלונה.  מגיש  לידיעת  תועבר  המנומקת  ההחלטה   התחרות. 

 

בתחרות, דו"ח הכולל את כל   'דרסז: בסיום יום תחרות, יעביר נציג ועדת  דו"ח משמעת .7

שאירעו בתחרות וכיצד טופלו )ע"י סיוטארד/שופט ראשי/ועדת משמעת(.    אירועי המשמעת

לוועדת   יועבר  צהובים.   'דרסזהדו"ח  כרטיסים  אחר  מעקב  תבצע   אשר 

 

 ( APPEALערר ) .8

בתלונה שהוגשה ביום  החלטה של שופט ראשי/ועדת משמעת,  ערעור על  הינו  ערר   .8.1

 (. 6)לפי סעיף  התחרות

ניתן   .8.2 החלטת לא  על  ערר  שעניינה  בתלונה  ראשי  שופט  החלטת  על  ערר  להגיש 

 סטיוארד.

לועדת   .8.3 יש להגיש בכתב  יאוחר    400בצירוף תשלום בסך    דרסז'את הערר  ₪, לא 

 .הרלוונטיתמשבוע לאחר מועד התחרות 

לפי שיקול דעת   -הנוגעים לעניין יוזמנו להציג טענותיהם בפני הוועדה )בכתב או בע"פ   .8.4

אחר קיום דיון תיתן הועדה את החלטתה הסופית בעניין. החלטת הוועדה הוועדה( ול

 תתקבל ברוב רגיל. במקרה של שוויון קולות תכריע דעת יו"ר הוועדה.  

 ון:כגמוסמכת לבטל או לשנות את ההחלטות שניתנו ולקבוע הוראות  'דרסזועדת  .8.5

  .הרחקה מתחרויות עתידיות  .8.5.1

 . מחיקת תוצאות .8.5.2

   .4אזהרה או קנס בהתאם לסעיף הטלת עונשי  .8.5.3

במקרים חמורים או חוזרים על עצמם רשאית הועדה להעביר את הנושא לבית  .8.5.4

 .ההתאחדותשל הדין 

הינן סופיות והן  ועדת ערר לנושא משמעת וענישה  וביושבה כ  דרסז'החלטות ועדת ה .8.6

 חברי הענף.תפורסמנה לידיעת 
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  הסמכת שופטים - 11פרק 
 

ה .1 שופטי  למניין  להצטרף  המעוניין  ויקבל  הלאומיים    דרסז'כל  הענף  לרכזת  בכתב  יפנה 

 ממנה את דרישות ההסמכה והטפסים המתאימים. 

 תנאי הסף, וכן פירוט כל הדרישות עבור הסמכה כשופט לאומי מפורטים בטבלה המצורפת.  .2

הן לשופטים פעילים והן    ת התחרויות,מינוי שופטים יתקיים אחת לשנה לפני תחילת עונ .3

בדגש על השתתפות   פטים חדשים שעמדו בדרישות. שופט שלא יעמוד בדרישות הסףולש

 לא יחודש המינוי שלו.   ענון,יבסדנאות הכשרה ור

על   .4 וכן  לשופטים  האתי  הקוד  על  שנתי  באופן  חתום  להיות  צריך  שופט  מינוי  כל  מסמך 

 שופטים של מנהל הספורט )דרך משרד ההתאחדות(.

מיוחדים,   .5 ה במקרים  מתנאי  לחרוג  הוועדה  זאת   קבלהרשאית  החלטה  רמה.  לשיפוט 

 תתקבל על סמך חוות דעת רלוונטיות ותפורסם בפרוטוקול.  

 בינלאומי קריטריונים לשיפוט  .6

הקריטריונים .6.1 בכל  לעמוד  חייבים  בינלאומיים,  שופטים  להיות  המעוניינים   שופטים 

 . הארגון של  דרסז'ומפורסמים בספר חוקי ה FEI -שנקבעו על ידי ה

 2022-2023תנאי העסקת שופטים לעונת התחרויות  .7

₪ לשעה בקפיצות של רבע שעה )+מע"מ   110מקבל  מגרש גדול  שופט    –  תשלום .7.1

₪ לשעה   100מקבל   ('ארמה    +  שופט מגרש קטן )ליגה צעירה  במידה ואינו פטור(. 

 בקפיצות של רבע שעה )+ מע"מ במידה ואינו פטור(. 

₪ לקילומטר כולל מע"מ ועד   1שופט מקבל החזר נסיעות על פי    –  החזרי נסיעות .7.2

  ₪ לא כולל מע"מ לתחרות. שופט יקבל החזר נסיעות רק במידה  300למקסימום של  

 והגיע לתחרות במיוחד על מנת לשפוט.

במידה ויש במהלך היום הפסקה ליישור קרקע, הזמן אינו נחשב לצורך    –  הפסקות .7.3

 דקות פעם אחת בתחרות. 20עד  –תשלום 

על   –   אימון .7.4 תשלום  יקבל  לא  יום  באותו  שיפוט  מקטעי  בין  תלמיד  שמאמן  שופט 

 ההפסקה.

)בגלל נפילות, מזג אוויר וכן הלאה(,   במידה והתחרות מתעכבת עד שעה  –   עיכובים  .7.5

מהתשלום על   50%העיכוב הוא על חשבון השופט; בשעה השנייה השופט מקבל  

 העיכוב. בעיכוב של למעלה משעתיים השופט משוחרר מתפקידו. 

יכולים השופטים הלאומיים להתנסות   שופטים  בתחרויות בהן שופטים .7.6 בינלאומיים, 

 לשבת בסמוך לשופטי התחרות  . ניתן  קה עצמיתב"שיפוט צל" בשולחן נפרד לשם בדי

 בתיאום ואישור מראש של ועדת דרסז'.
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 טבלת הכשרת שופטים  .8
 
 

 GPרמה  Dרמה  Cרמה  Bרמה  Aרמה  

גיל 
 מינימום

21 21 23 30 30 

תנאיי 
 קבלה

שלב   ו/או    2מדריך 
התחרה   מאמן, 

 ומעלה   Bבקטגורית 

שיפוט    תייםשנ לפחות  
 . Aבקטגורית 

בקטגורית     Bהתחרה 
 ומעלה. 

 

שיפוט   שנתיים  לפחות 
מקצים    15לפחות  
 . Bבקטגורית 

בקטגורית     Cהתחרה 
 ומעלה. 

שנים שיפוט,    3לפחות  
מקצים    20לפחות  
 Cבקטגורית 

בקטגורית     Cהתחרה 
 ומעלה. 

שיפוט   4לפחות     שנים 
מקצים    20לפחות  ו

 . Dבקטגורית 
בקטגורית     Dהתחרה 

 ומעלה. 

הכשרה  
 קודמת

+   קליניקת שיפוט כללית  כללית  שיפוט  קליניקת 
ספציפית   קליניקה 

 Bלשיפוט קטגורית 

שיפוט +  קליניקת    כללית 
שיפוט  לקליניקה ספציפית  

 Cקטגורית  

שיפוט כללית    קליניקת 
ספציפית    +  קליניקה 
 Dקטגורית שיפוט ל

  כללית +  קליניקת שיפוט
ספציפית   קליניקה 

 GPקטגורית שיפוט ל

ישיבה 
עם 

 שופט

לפחות שני מקצים עם  
מתחרים    6לפחות  

מהרמות   אחת  בכל 
בלפחות     2בקטגוריה 

 תחרויות 

עם    8לפחות   מקצים 
מתחרים    5לפחות  

 Bבמקצה בקטגורית  

עם   8לפחות   מקצים 
מתחרים    4לפחות  
 Cבקטגורית 

עם    8לפחות   מקצים 
מתחרים    3לפחות  
 Dבקטגורית 

מקצים    8לפחות  
 GPבקטגורית 

שיפוט 
 צל 

שלושה   לפחות 
אחת   בכל  מבחנים 

 מהרמות בקטגוריה  

עם    3לפחות   מקצים 
מתחרים    5לפחות  
 Bבקטגורית 

עם   3לפחות   מקצים 
מתחרים    4לפחות  
 Cבקטגורית 

עם    3לפחות   מקצים 
מתחרים    3לפחות  
 Dבקטגורית 

עם    3לפחות   מקצים 
 GPבקטגורית 

 בחינה תיאורטית  בחינה תיאורטית  בחינה תיאורטית  בחינה תיאורטית  בחינה תיאורטית  בחינה

פעולות 
המשך  
לאחר  

הכשרה  
מנת   על 
להמשיך  

 לשפוט 

כל   ריענון  קליניקת 
 שנה. 

ימי    4שיפוט בלפחות  
לפחות     3תחרות, 

בתוך   יום,  בכל  שעות 
עד   של    24תקופה 

 חודשים.  

 קליניקת ריענון כל שנה. 
בלפחות   ימי    4שיפוט 

לפחות   שעות    3תחרות, 
בכל יום, בתוך תקופה של  

 חודשים.  24עד 

 קליניקת ריענון כל שנה. 
בלפחות   ימי    8שיפוט 

לפחות   שעות    3תחרות, 
ה של  בכל יום, בתוך תקופ 

 חודשים.  24עד 

 קליניקת ריענון כל שנה. 
בלפחות   ימי    8שיפוט 

לפחות     3תחרות, 
בתוך   יום,  בכל  שעות 

עד   של    24תקופה 
 חודשים. 

 קליניקת ריענון כל שנה. 
בלפחות   ימי    4שיפוט 

שעות    3תחרות, לפחות  
תקופה   בתוך  יום,  בכל 

עד   חודשים.    24של 
לפחות   מקצי    8מתוכם 

GP 

מה  
נדרש על  

מנת  
להתחיל  
לשפוט  
ברמה  
 הבאה 

של   שנתיים  לפחות 
  Aברמות  פעיל  שיפוט  

שיפוט  שנתיים    לפחות 
 Bבקטגורית  פעיל

שיפוט   3לפחות     שנים 
 Cבקטגורית  פעיל

שיפוט   4לפחות     שנים 
 פעיל 

 Dבקטגורית 
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 טבלת רמות הרכיבה בהתאם לקטגוריות השיפוט  .9
 
 

A B C D GP 

USDF Introductory 

Test A   

USDF Introductory 

Test B  

USDF Introductory 

Test C 

USDF Training level 

Test  

USDF Training level 

Test 2 

USDF Training level 

Test 3 

USDF 1st level Test 

1   

USDF 1st level Test 

2   

USDF 1st level Test 

3   

USDF Freestyle 1st 

level 

FEI Children 

Preliminary B 

FEI Children Team 

Test 

FEI Children 

Individual Test 

USDF 2nd level Test 

1  

USDF 2nd level Test 

2  

USDF 2nd level Test 

3  

USDF Freestyle 2nd 

level 

USDF 3rd level Test 

1  

USDF 3rd level Test 

2  

USDF 3rd level Test 

3  

USDF Freestyle 3rd 

level  

FEI Junior 

Preliminary Test  

FEI Junior Team 

Test  

FEI Junior 

Individual Test 

FEI Junior Freestyle 

USDF 4th level Test 1  

USDF 4th level Test 2  

USDF 4th level Test 3  

USDF Freestyle 4th level 

PSG  

FEI Young riders’ 

Preliminary Test 

FEI Young riders’ Team 

FEI Young riders’ 

Individual Test 

FEI Young rider´s 

Freestyle 

FEI Intermediate 1 

FEI Intermediate 1 

Freestyle 

U25 

FEI Intermediate A/B 

FEI Intermediate A/B 

Freestyle 

FEI GP 

FEI Short GP 

FEI GPS 

FEI GP Freestyle 

 

 

 :הבהרות 

נוספת, .9.1 דורש הכשרה  מוזיקליים  דרסז' שיעודכנו   שיפוט מקצים  ועדת  ע"פ הנחיות 

 מעת לעת.

אשר    דרסז'אמן  מ .9.2 רלוונטית  הסמכה  ומעלהבעל  ד'  ברמה  לגשת   ,התחרה  יכול 

 קודם.   A היות מוסמך לרמהבלי למ Bלהכשרה לקטגוריה 

ככלל, שופטים המעוניינים לבצע שיפוט צל/ישיבה לצד   -  " ישיבה עם שופט" מנטורים ל .9.3

שופט רשאים לעשות זאת בתיאום אצל שופטים המוסמכים לפחות קטגוריה אחת 

ולקבל אישור על  מעל הקטגוריה שלהם. עם זאת, יש לתאם זאת עם רכזת הענף 

 ישיבה עם מנטור זה או אחר.

לשפוט .9.4 המתלמד  לשופט  לאפשר  מנת  על  נועד  צל:  במקביל   שיפוט  בפועל  מבחן 

לשיפוט הרשמי המתקיים באותו זמן. באחריות השופט המתלמד והשופט המנטור  

לעבור ביחד על טפסי שיפוט הצל ולהעלות נקודות חשובות במשך אותו יום התחרות.  

באחריות השופט המנטור לעדכן את רכזת הענף במסקנותיו מהדיון ובהתקדמותו של 

 השופט המתלמד.
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 Freestyle Test -יקלי  ז בחן פריסטייל מומ - 12פרק 
 

 מבוא .1

יקה, בו הספורטאי יכול להציג את הסוס ז( הינו מבחן לצלילי מוFreestyleהפריסטייל ) .1.1

יקלי. מטרת המבחנים המוסיקליים להרחיב את החשיפה זבמיטבו בהקשר אומנותי מו 

לקהל רחב יותר. תכלית המבחן היא להגדיל את   דרסז'והפופולאריות של ספורט ה

הספורטאי אמנותי והקהל  הנאת  באופן  לרמה  המתאימות  התנועות  ביצוע  תוך   ,

 והרמוני, מבלי להתפשר על האיכות הטכנית של ביצוע התרגילים.  

גיל )מרמת ברמות הברמות הלאומיות )מרמה ב' ומעלה( תקיים מבחן פריסטייל מ .1.2

 לכל רמה מבחן משלה. .בינלאומיותילדים ומעלה( ובכל הרמות ה

 USDF  -ו  FEIהכללים החלים לגבי הרכב ושיפוט מבחנים מוזיקליים הם כללי   .1.3

בהתאמה. טפסי הניקוד העדכניים בכל רמה הם המחייבים מרגע פרסומם ע"י 

 )עדכונים בד"כ מתפרסמים בינואר של כל שנה קלנדרית(.   הארגונים הנ"ל

אך    FEI  -(, שאיננו קיים בChildrenחריג לכלל זה הוא מבחן פריסטייל ילדים ) .1.3.1

 .FEIהכללים המנחים לגביו )מבחינת שיפוט( הינם בהשראת כללי 

  . במקרה של סתירה, גוברים הכללים המנויים בפרק זה .1.4

 

 כללי .2

 . 20X60ודל המבחנים יערכו במגרש בג  .2.1

המבחן .2.2 מותרות    -  הרכב  תנועות  חובה,  תנועות  ישנן  רמה  אסורותבכל    .ותנועות 

 .בהקשר זה FEI -ו USDFיש לשים לב להבדלים בין 

על הספורטאי לכלול במבחן את כל תנועות החובה בהתאם   -  תנועות חובה .2.2.1

 . טופס הניקודלרמה המבוצעת. חלק מהתנועות יבוצעו בשני הכיוונים, כמפורט ב

מותרות   .2.2.2 בטופס   –תנועות  המנויות  תנועות  או  יותר  נמוכה  מרמה  תנועות 

 הניקוד באופן מפורש כתנועות מותרות. 

יותר מזו של המבחן המבוצע.    בד"כ תנועות מרמה גבוהה  –תנועות אסורות   .2.2.3

 USDF -ו FEIהכל בהתאם לטפסי השיפוט והכללים של 

כל הצורות והדוגמאות מותרות בכל רמה, לרבות מעגלים, עקלתונים,    -צורות   .2.2.4

 . 'מעברים, שינויי כיוון וכו

לפי ראות   צורותכל ספורטאי ירכיב את המבחן שאותו הוא מבצע בסדר התנועות וה .2.3

יקה המלווה, בכפוף לכללים בדבר תנועות החובה, תנועות זהמו  עיניו לרבות בחירת

 .  נועות אסורותמותרות ות
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יגיש את תוכנית המבחן והשופט לא יראה את התוכנית   לאהספורטאי    -בכל הרמות   .2.4

 טרם השיפוט.  

 ולבוש מותרים(,כולל ציוד  שבספר זה )במבחן מוסיקלי חלים כל החוקים והכללים   .2.5

 כמו במבחנים רגילים.

 הזיכרון. מיש לרכוב את המבחן  .2.6

 מוזיקה הינה חובה.  .2.7

יקה מוכנה ותקינה להפעלה ולא גורמת  זבאחריותו של הספורטאי לוודא שהמו .2.7.1

 לעיכובים במהלך התחרות.

המו .2.7.2 להגיש  זאת  יש  מארגן  יקה  להנחיות  ובהתאם  במועד  דיגיטלי,  בקובץ 

 התחרות.

 לבדיקת קבצי המוזיקה, יום לפני או ביום התחרות. המארגן יפרסם מועדים  .2.7.3

לספק נציג משלו, ליד מערכת ההגברה, שיעזור לפקח על    ספורטאימותר ל .2.7.4

 הפעלה נכונה. אסור לנציג להתערב בעבודת הכרוז ו/או מארגן התחרות. 

 

 ביצוע הטכני  .3

פונים לכיוון  מבחן חייב להתחיל ולהסתיים בהצדעה בקו המרכז, כאשר פני הספורטאי   .3.1

 ".  Cהאות " 

זמן המבחן  בהתאמה.    USDF  -ו  FEIיקבע בהתאם להנחיות    –אורך המבחן   .3.2 את 

 מודדים בין ההצדעות. 

כניסת הצמד למגרש או לאחר ההצדעה בתחילת זאת המו .3.3 ניתן להתחיל לפני  יקה 

יקה לפני כניסה למגרש, עליו להיכנס  זהמבחן. אם ספורטאי בחר להתחיל את המו

 יקה. זות מרגע תחילת השמעת המושני 30תוך 

יקה עליו להרים את ידו באוויר כסימן למפעיל  זכאשר הספורטאי מוכן להפעלת המו .3.4

 יקה. זהטכני להשמעת המו

 

(, ביניהם  FEIאו    USDFמתייחס למספר מרכיבים בהתאם לסוג המבחן )  –  ביצוע אומנותי .4

המוזיקה   – לרוכב,  הסוס  בין  הרמוניה  הטכני,  הקושי  דרגת  המבחן,  של  כוראוגרפיה 

 ופרשנותה.

 

 שיפוט  .5

 בהתאמה למבחן הנשפט.   FEI  -ו  USDFהכללים החלים הינם הכללים העדכניים של   .5.1

. כל קבוצה מחושבת בנפרד ובסוף יהשיפוט מתחלק לביצוע הטכני ולרושם האומנות .5.2

 הטופס משקללים את סך הציונים וממירים לאחוזים.  
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במקרה שהתוצאה הכוללת שווה בין מספר צמדים, מנצח הצמד בעל הציון האומנותי   .5.3

 הגבוה יותר. 

על השופט לצלצל בפעמון ולעצור את   –  יקה באמצע המבחןזבמקרה של תקלה במו .5.4

 , יוכל הספורטאי:  C-ב יקול דעתו של השופטהספורטאי. בתאום עם המארגן ולש

  .להתחיל מיד את המבחן מחדש .5.4.1

 להמשיך את המבחן בתנועה בה הופסק.  .5.4.2

 מאוחר יותר בזמן התחרות. מבחן במועדלרכוב את כל ה .5.4.3

 בשיפוט רק את הקטע שעדיין לא נרכב.  השופט יחשיב בכל מקרה, .5.4.4
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 חוקי ליגה צעירה -נספח א  

 בתחילת העונה.  'דרסזע"י ועדת רמות הרכיבה בליגה הצעירה יפורסמו 

 לספר החוקים.  1ראה פרק  – הגדרות .1

 ספורטאים  .2

חבר  .1.1 שהינו  ובלבד  אלו  בתחרויות  להשתתף  רשאי  גיל  בכל  מתחיל  ספורטאי 

 התאחדות.

המאמן .1.2 לקביעת  בהתאם  רמה  בכל  להתחיל  יוכל  חדש  רשאי   .ספורטאי  ספורטאי 

לעלות רמה בכל עת אך אינו יכול לרדת רמה )למעט ספורטאי שעמד בהגדרות כפי  

 שיצוינו בהמשך(.

בליגה האזורית.   באותה הרמהספורטאי בליגה הצעירה רשאי להשתתף במקביל   .1.3

  

 הדרוגכללי  .2

)ולא של צמד(. ספורטאי רשאי להחליף    דירוג אישי של הספורטאיהדירוג בליגה הינו   .2.1

 במהלך העונה ובלבד שיהיו מתאימים לליגה הצעירה )כפי שיצוין בהמשך(.  ים/סוס

 ספורטאי אשר יעבור רמה יתחיל את צבירת הנקודות מחדש. .2.2

ספורטאי המעוניין להתנסות ברמה גבוהה יותר במהלך העונה )"רכיבת התנסות"(,   .2.3

פעמים במהלך   3מקסימום    -י( רמה אחת מעל רמתויוכל להתחרות )על הפרס היומ

לעלות רמה(. המעקב על   יחויבתחרויות דירוג ברמה מעל,    4העונה )במידה ורכב  

 מס' התחרויות באחריות הספורטאי ו/או המאמן!  

תוצאות הספורטאי )ברכיבת התנסות( לא יחושבו לצורך דירוג גמר הליגה שלו או של   .2.4

 הנבחרת שאליה הוא שייך.

ידה ובחר לעלות רמה יחושבו תוצאותיו מתחרויות קודמות רטרואקטיבית לצורך במ .2.5

 לצורך דירוג הנבחרת.  לאדירוגו האישי בלבד אך 

וניצח )מקום   .2.6 גבוהה משלו   חייב יהיה    ,( בשני מבחנים1ספורטאי שהתנסה ברמה 

 לעלות לרמה זאת. 
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ו שהוא מתחרה חשוב לציין כי בכל תחרות בה נרשם ספורטאי לרמה גבוהה יותר מז .2.7

בטופס  בבירור  זאת  לציין  יש  התנסות"(,  )"רכיבת  בגמר  בה  להשתתף  ומעונין  בה 

 ההרשמה לתחרות. רישום זה באחריות המדריך והספורטאי. 

 שהסוס אינו מתחרה בעונה הנוכחית ספורטאי יכול לרכב בליגה על כל סוס ובלבד   .2.8

 ברמה ג' ו/או במקצה הילדים ומעלה.

 דירוגהשיטת  .3

נק'   14נק' למקום הראשון,    15:  נקודות הדירוג לגמר יצברו עפ"י המפתח הבא .3.1

נק'.   5למקום שני וכן הלאה עד המקום העשירי. מהמקום העשירי ומטה יקבלו כולם  

ספורטאים יינתנו נק' עפ"י מספר המשתתפים ומטה,   15-במידה והמקצה היה גדול מ

 נק' לכולם. 5כאשר גם במקרה כזה ממקום עשירי ומטה יינתנו 

יוכפל הניקוד .3.2 וכן    28נק', מקום שני    30, כלומר, מקום ראשון  בתחרות הגמר  נק' 

 הלאה. 

שני   על  רכב  ספורטאי אשר  תחרות.  בכל  בלבד  אחת  פעם  לליגה  ידורג  ספורטאי 

 סוסים בתחרות אחת, תחושב לו לצורך הדירוג התוצאה הטובה יותר מבין השתיים. 

ים במהלך התחרות. פניה לשופטים יכולה להיעשות חל איסור מוחלט לפנות לשופט .3.3

בכתב דרך המזכירות או נציג הועדה )כפי שמצוין בספר החוקים(. ספורטאי שיפנה 

בעצמו או מי מהמלווים שלו )מאמן/מדריך/הורה( באופן בלתי הולם לבעלי תפקידים  

לצעדים מש עצמו  חושף את  כמפורט בספר    מעתייםבתחרות,  הועדה,  ע"י  שינקטו 

 . בפרק משמעת החוקים

 הופעה :  .4

 מכנס רכיבה שחור/כחול כהה/בז' או לבן .4.1

 מגפי רכיבה או צ'אפס בצבע שחור ונעלי רכיבה תואמות בצבע שחור .4.2

 כפפות שחורות או בהירות  .4.3

 קסדת רכיבה תקנית עם רתמה  .4.4

חולצה ניתן לבחור: פולו לבנה או חולצה לבנה מכופתרת עם צווארון או חולצת מועדון   .4.5

 לו לבנה של הנבחרת של המועדון אליו הספורטאי שייך( )חולצת פו

 לא חובה  –מותר עניבת סטוק בצבע לבן  .4.6
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 לא חובה –מותר ז'קט רכיבה בצבע כהה  .4.7

 ס"מ והם כהות בקצה. 1.5מותר שימוש בדורבנות ובלבד שאורכן לא יעלה על  .4.8

 מ'  1.2מותר בכל רמות הליגה, באורך מקסימלי של  –שוט  .4.9

 סוסים :  .5

סוס   .5.1 בעונה כל  מתחרה  כסוס  בהתאחדות  רשום  להיות  מחויב  בליגה  שמתחרה 

 הנוכחית.

שמתחרה   .5.2 סוס  על  בליגה  לרכב  איסור  הנוכחיתחל  המקצה   בעונה  ו/או  ג'  ברמה 

 הילדים ומעלה.  

 מספר הכניסות המותרות לסוס בתחרות הן לפי המפתח הבא: .5.3

 כניסות למקצי הקדם  5 .5.3.1

 כניסות ליגה צעירה 4( + FEIכניסה למקצה א' או ב' )בליגה הלאומית/ 1 .5.3.2

 כניסות ליגה צעירה 2( + FEIכניסות למקצה א' או ב' )בליגה הלאומית/ 2 .5.3.3

 ציוד חובה לסוס:  .5.4

   .אוכף ספורט .5.4.1

 מותר שימוש בזנביה. .5.4.2

מותרת מטעמי טובת הסוס ומותנית באישור   –(  Breast plateשימוש בחזיה ) .5.4.3

 .'דרסזועדת 

הרגל   .5.4.4 כניסת  להגבלת  ואמצעים  בטיחות  בארכובות  שימוש  )מותר  ארכובות 

 . לארכובה(

 . שמיכה לבנה .5.4.5

 ראשיית רכיבה עם מתג שבר פשוט וחוטמית תקנית.   .5.4.6

 לכל סוס מתחרה יש להצמיד מספר סוס תיקני.  .5.5
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 נבחרות ליגה צעירה:  .6

תחרות   –התחרויות של הליגה הצעירה תתקיים בנוסף תחרות קבוצתית  במסגרת    .6.1

 נבחרות.

 במעמד הגמר יוכרזו הנבחרות המנצחות. .6.2

 בתחרות. המועדון אחד יוכלו לייצג את נבחרת למועדון כל הספורטאים השייכים  .6.3

נבחרת תהיה מורכבת ממינימום ארבעה ספורטאים בלפחות שתי רמות שונות  .6.4

 .של הליגה

  מועדון להרכיב נבחרת באופן המפורט לעיל, יוכל להתאחד עם    ושאין ביכולתמועדון   .6.5

נבחרת משותפת.   ולהקים  יישארו מועדונים  אחר  נבחרת  לצורך הקמת  שהתאחדו 

 כנבחרת אחת לכל עונה. 

התוצאות הטובות ביותר )באחוזים( של ספורטאי הנבחרת   3בכל תחרות יילקחו   .6.6

 ות )באחוזים( יהיה תוצאת הנבחרת באותה תחרות., וסך התוצאמלפחות שתי רמות

 סיכום הנקודות יחושב וייקבע את הנבחרת המנצחת באותה תחרות. .6.7

ילקחו  יבתחילת העונה יפורסם כמה תוצאות משוקללות מתוך סך התחרויות בסדרה  .6.8

ליגה  לנבחרות  הקובעות  "התחרויות  )להלן:  המנצחת  הנבחרת  לחישוב  בחשבון 

התוצאות המשוקללות הטובות   4לקחו  יתחרויות, מתוכן י   7בליגה    –לדוגמא  צעירה"(.  

 תחרויות קובעות(. 4ביותר של הנבחרת )

 שלוש הנבחרות המנצחות יזכו בפרסים קבוצתיים.  .6.9

 גמר ליגה צעירה:  .7

יקבע כמה תחרויות מתוך סך תחרויות ה .7.1 מינימום לצורך ליגה הן  בתחילת העונה, 

תחרויות סך   8  ליגה ב  –"(. לדוגמא  תחרויות המינימוםמספר  , )להלן: " העפלה לגמר

 תחרויות מינימום(.  4תחרויות ) 4כשתנאי להשתתפות בגמר הינה הכל, 

 תחרות הגמר תישפט ע"י שופט לאומי בכיר.  .7.2

 תחרות הגמר תזכה ספורטאים בניקוד כפול.  .7.3
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יחושבו לצורך קביעת בתחילת העונה, יקבע כמה תחרויות מתוך סך תחרויות הליגה,   .7.4

תחרויות סך   8בליגה    –)להלן: "התחרויות הקובעות לליגה צעירה"(. לדוגמא    המנצח

 תחרויות קובעות(.  5התוצאות הטובות ביותר )  5הכל, מתוכן יסוכמו עבור הספורטאי  

יס .7.5 הצעירה  הליגה  לגמר  הניקוד  ביותרלסיכום  הטובות  הקובעות  התוצאות   וכמו 

תוצאות קובעות + ניקוד כפול    5  –)לדוגמא  ובנוסף התוצאות הכפולות מיום הגמר  

 מיום הגמר(. 

יובהר כי התמודדות על התואר "מנצח הליגה הצעירה" תתאפשר רק לספורטאי אשר  .7.6

 השתתף בתחרות הגמר. 

שתתף בתחרויות הדירוג  ספורטאי יוכל לרכב בתחרות הגמר גם עם סוס שעמו לא ה .7.7

 ובלבד שהסוס עומד בתנאים שצוינו לעיל. 

 בתחרות הגמר חובה לרכב את המבחנים מהזיכרון.  .7.8

מדריכים וספורטאים מרמה ב' ומעלה רשאים לרכב על הסוסים המשתתפים אך  .7.9

ורק במגרש פתוח בבוקר יום התחרות ועד תחילתה ובלבד שהם חברי התאחדות 

חימום סוסים במה ע"י הספורטאים המתחרים מבוטחים.  יהיה  יום התחרות  לך 

 בלבד. 

תחרות הגמר יהיה תיקו בסה"כ תוצאות הסדרה סיום  במידה וב  –  נוהל שובר שוויון  .7.10

הגמר תחרות  תוצאות  עפ"י  המנצח  יקבע  רמה,  בכל  שלישי  עד  ראשון   .במקומות 

יינתן המקום הראשון לשני ספורטאים ואחריו  גם בתוצאות אלו,    שיוויוןבמידה ויהיה  

 המקום השלישי וכך הלאה.
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 נוהל תחרויות -נספח ב 
 

מטרת נוהל זה לייצר מסגרת מחייבת לקיום תחרויות מבחינת מועדי הרישום, פרסומים וקבלת 

 לכל חברי הענף.   תכנוניתהחלטות ע"י הועדה, לטובת קידום וודאות 

. אם ההזמנה מתפרסמת קודם, המועדים הבאים  מינימוםהם מועדי    המצוינים המועדים   .1

 י מזג אוויר. לאחריה יקבעו בהתאמה, למעט מועד ההחלטה לגב

יום   .2 בכל  הקובע  ביום    – )לדוגמא    12:00  – המועד  רישום   ( 12:00בשעה    -11סגירת 

 

 :להלן לוחות הזמנים המחייבים .3

 = יום התחרות 0יום  .3.1

 -14הזמנה: מתפרסמת ביום  .3.2

   -11סגירת רישום:  .3.3

פרסום אזהרה בדבר מספר כניסות )ככל הנדרש( + פרסום נרשמים לפי חוות ודוח   .3.4

 - 10בעייתיים: 

 - 8קבלת החלטת ביטול על רקע מספר כניסות ופרסומה:  .3.5

 - 8פרסום נרשמים סופי ודוח חוסרים מעודכן:  .3.6

 -4קבלת החלטה על רקע מזג אוויר ופרסומה:    .3.7

 - 3פרסום לוז מפורט:  .3.8

 

 (. 0) 7.5.21תחרות נקבעה ליום שישי  : לדוגמא .4

 (;-14)  23.4.21ההזמנה תתפרסם לכל המאוחר ביום שישי  

 (-11) 26.4.21סגירת הרישום ביום שני  

  27.4.21ביום שלישי    – פרסום אזהרה )ככל שאין מספיק נרשמים( + נרשמים + בעייתיים  

(10-) 

 (-8) 29.4.21ביום חמישי  –קבלת החלטת ביטול )אם לא התווספו מספיק נרשמים( 

 (-8) 29.4.21ביום חמישי  –פרסום נרשמים סופי + חוסרים 

 (-4) 3.5.21עד יום שני   –קבלת החלטה על רקע מזג אוויר  

 ( -3) 4.5.21עד יום שלישי  –פרסום לוז מפורט 

  (0) 7.5.21שישי  – יום התחרות 
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 : שיקולים לביטול .5

נרשמים הוא מספר מינימאלי של נרשמים שיש   57  -מיעוט כניסות וכדאיות כלכלית    .5.1

לערך )כלומר מינימום    15%טולים בגובה  לחייב בו את המארגנים. זה לוקח בחשבון בי

 כניסות סופיות, כולל ביטולים בחיוב מלא(.  50

וספורטיביות   .5.2 כניסות  זהו   – מיעוט  עוד המדובר בתחרות שתוכננה בלוז השנתי  כל 

כניסות בתשלום )כולל ביטולים( יש לקיים    50כל עוד יש    – . להבהיר  לא רלוונטישיקול  

 את התחרות.

וועצות י ע"י הועדה בה - 4החלטה סופית בדבר קיום תחרות תתקבל ביום  – מזג אויר  .5.3

 עם מארגן התחרות.  

וטרינר הסוסים מטעם משרד החקלאות שיקול דעת בלעדי למתן ו ל  –משרד החקלאות   .5.4

הנחיות בדבר קיום תחרויות )ביטולן או התנייתן בתנאים שונים(, בעיקר על רקע מזג 

לכל   -3בקת. יש לשאוף לקבלת הנחיות עד יום  אוויר קיצוני או חשש לתחלואה מד

 המאוחר.

חרום(   .5.5 )מצבי  ממשלה  ככל   – החלטות  להן  כפופה  והיא  הועדה  בשליטת  אינן 

 רשות/אזרח במדינה.
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 נוהל תחרויות מצולמות  - גנספח 
 

 :תחרות מצולמת .1

כל תחרות המתקיימת במסגרת אינדיבידואלית בה עובר צלם בין החוות, או תחרות הינה  

תחרות   לצורך שיפוט ע"י שופט. משותפת בחווה מארחת ובמסגרתה המקצים מצולמים  

   בתוך תחרות רגילה. מקצים/מצולמת יכולה להיות מקצה

 קיימים שני סוגי תחרות מצולמת:

1.1. LIVE  –  מאפשר שיפוט מיידי ע"י שופט שאיננו צילום המקצים או חלקם באופן ש

 נמצא באופן פיזי באתר התחרות.

1.2. OFF LINE  –   צילום המקצים יכול ויהיה באתרים שונים ובימים שונים, כשהשיפוט

)מכונה יותר  מאוחר  במועד  מרוכז  באופן  אינטרנטית"(.    -נעשה   "תחרות 

 

 כללי: .2

י .2.1 לאומיות  בתחרויות  החלים  התקין  והמנהל  הספורט  כללי  תחרויות  כל  על  חולו 

וכללי   הסוס  לרווחת  הנוגעים  חוקים  והציוד,  הלבוש  חוקי  כך  בתוך  מצולמות, 

 השיפוט והדירוג. 

על הצמדים המתחרים בתחרויות מצולמות להיות רשומים להתאחדות הלאומית  .2.2

 לספורט הרכיבה, להיות מחוסנים ומבוטחים כנדרש בתחרויות לאומיות. 

ועדת   .2.3 ע"י  ימונו  מצולמות  בתחרויות  המנחים   דרסז'השופטים  לקווים  בהתאם 

 לשיבוץ שופטים. 

 

 :OFF LINE תחרויות מצולמות .3

הרשמה לתחרות מצולמת תתבצע בדומה להרשמה לתחרויות לאומיות, בטופס  .3.1

ההרשמה יצוין טווח תאריכים בו תתקיים התחרות. לאחר סגירת ההרשמה רכזת 

הענף/מזכיר התחרות יבנו לו"ז בו ישובצו החוות לימים ושעות עבור צוות הצילום, 

 ע"ב צרכים טכניים ופרקטיים הנוגעים לצילום וכן לזמינות החוות המשתתפות.

ויקבל הנחיות לאופן ביצוע הצילום לפני יום   דרסז'צלם התחרות ימונה ע"י ועדת   .3.2

, הוועדה יכולה להעסיק יותר מצלם  התחרות הראשון. במידת הצורך ומשיקולי לו"ז

 אחד במסגרת אותה תחרות.
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תחילת כל מבחן יש להציג את הצמד )שם הרוכב, שם הסוס, מספר הסוס, רמה ב .3.3

ניתן לעשות זאת מגב הסוס או  ובקול רם מול המצלמה.  ומספר מבחן( בבירור 

 בעזרת אדם אחר שעומד בקרבת המצלמה. 

)צי .3.4 המתג  יצולמו  הצמד,  הצגת  ואזור  במסגרת  הפה(,  פתיחת  ללא  חיצוני,  לום 

הדורבנות כך שניתן יהיה לראות אותם בבירור. הצילום יכול להיות בצד אחד של 

 הסוס. 

יובהר כי רוכב שיבצע פעולות הגוררות פסילה )טעויות במבחן, רכיבת מבחן לא  .3.5

בנקודת   יופסק  והשיפוט  ייפסל  הלאה(  וכן  מורשים  לא  בעזרים  שימוש  נכון, 

ב כמקובל הפסילה.  בשיפוט  תגובה  תגרור  אסורה  חיצונית  עזרה  כל  נוסף, 

 בתחרויות לאומיות. 

על המגרש בתחרויות מצולמות להיות מגרש במידות סטנדרטיות התואם לדרישות  .3.6

מ' לרמות ב' ומעלה(. בנוסף    60X20מ' לרמות קדם וא',    40X20המבחן המצולם )

 ין בהן מנקודת הצילום. יש לוודא כי האותיות מסומנות היטב וכי ניתן להבח

מומלץ למנות "מלווה זירה" בכל חווה שיעקוב אחר המבחן לצד טופס ויוכל להתריע  .3.7

על טעות במבחן כדי לאפשר לרוכב לתקן את הטעות בזמן, ולהימנע מפסילה. על 

מלווה הזירה לעמוד בסמוך למצלמה כך שהערותיו יישמעו בצילום. במקרה של 

וכן להקריא /טעות במבחן הוא רשאי לצלצל להתריע מילולית לרוכב על הטעות, 

 לרוכב את המשך המבחן. 

כעזרה  תיחשב  זה,  הזירה שתחרוג מתחום  מלווה  הערה של  כל  לב:  לתשומת 

לאומיות.  תחרויות  בשיפוט  כמקובל  פסילה,  עד  נקודות  אובדן  ותגרור   חיצונית 

 

 : LIVEמצולמות  תחרויות  .4

 דדים בתוך תחרות לאומית.יכולה להיות תחרות שלמה או מקצה/ים בו  .4.1

בהרשמה יתבקשו הנרשמים לצרף כתובת מייל אליה יישלחו צילומי טפסי השיפוט  .4.2

חווה/מאמן   כל המבחנים מאותה  את  לרכז  מומלץ  ייעול  לצורך  לאחר התחרות. 

 לכתובת אחת. 

ויקבל משופטי המקצה הנחיות לאופן ביצוע   דרסז'צלם התחרות ימונה ע"י ועדת   .4.3

רות: הנחיות כלליות בבדיקת התקשורת טרם תחילת התחרות,  הצילום ביום התח

הצורך  במידת  צורך(.  יהיה  )אם  המקצה  במהלך  ספציפיות/תיקונים  והנחיות 

 ומשיקולי לו"ז, הוועדה יכולה להעסיק יותר מצלם אחד במסגרת אותה תחרות.

מנהל זירה במסגרת   - למנות שופט לאומי כ"מנהל זירה"  דרסז'על המארגן/ועדת  .4.4

ציונים   LIVEתחרות   מתן  למעט  הרגילות,  השיפוט  סמכויות  כל  בעל  הוא 

 תפקידו:   למתחרים.

 מעקב אחר לו"ז התחרות ושמירה על סדר הכניסות. .4.4.1
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שמירה על קשר רציף )וידאו במידת האפשר( עם שופטי המקצה. בתוך כך   .4.4.2

ת טכניות, הפרות חוקים שמתרחשות בשטח ולא ניתן דיווח על תקלות, בעיו

 לראותן דרך וידאו, וכן בדיקת מוכנות השופטים טרם תחילת כל מבחן.

 צלצול פעמון לתחילת המבחן, לפסילה/הערה וכדומה.  .4.4.3

הצורך   .4.4.4 ובמידת  אחר התנהלות המבחן  רציף  באופן  לעקוב  הזירה  מנהל  על 

 להעיר על טעות במבחן, מוקדם ככל הניתן.

 ל יזהה את הצמדים הנכנסים למגרש התחרות ויציג כל צמד לשופטים. מנה .4.4.5

האפשר,   .4.5 באמצעות במידת  למתחרים  אמת  בזמן  יועברו  השיפוט  תוצאות 

אקוויפ אימות אפליקציית  לצורך  התחרות  למשרד  יועברו  המצולמים  הטפסים   .

שצוינו  המייל  תיבות  אל  התחרות  יום  בסוף  מרוכז  באופן  ויישלחו  התוצאות 

יפ לבין וו בהרשמה לתחרות. יובהר כי במידה וקיימת סתירה בין ציוני המבחן באק

 טפסי השיפוט, יילקחו בחשבון הציונים מטפסי השיפוט.
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 מצטיינים ופעילים ספורטאים  - נספח ד 

בקשתו של ספורטאי לקבלת מעמד   ברמה הענפיתנספח זה מרכז את הכללים לפיהם נבחנת  

של ספורטאי מצטיין או פעיל במהלך שירותו בצה"ל, וכן הכללים השונים החלים על הספורטאי 

( הינה רק שלב 'מרגע שזכה במעמד הנ"ל. יש לזכור כי המלצת הועדה המקצועית )ועדת דרסז

שונים   גורמים  והחלטת  להמלצת  הכפוף  בתהליך  הלאומית    - ראשון  לספורט  ההתאחדות 

 הרכיבה בישראל, מנהל הספורט )במשרד התרבות והספורט( וצה"ל.

 

 )לספורטאי פעיל או מצטיין( :  דרסז'להמלצת ועדת  מינימוםקריטריון  .1

 YOUNGאו רוכב צעיר )(  JUNIORברמת נוער )  -פעיל ברמות הגיל    ספורטאי מתחרה .1.1

RIDER), הבינלאומיות מרמה  וכן ברמותInter 1 .ומעלה 

של  ציון מש .1.2 לפחות    35וכלל  של    –נקודות  משוכלל  ציון  פעיל,  נקודות    40לספורטאי 

 לספורטאי מצטיין. –לפחות 

המלצת מאמן ותוכנית   –בקשה לקבלת מעמד ספורטאי מצטיין/פעיל תכלול בין היתר   .1.3

 אימונים לשנתיים הבאות.

המועמדים .2 של  ההמלצה  שיכלול    סדר  לתוצאת  בהתאם  ישראליקבע  אליפות    תוצאות 

 כל זאת תוך מתן משקל לרמת הרכיבה של כל ספורטאי.    –וצאות מבחנים ממהלך העונה  ות

באופן כללי, הישגים    –  FEIהועדה תיתן משקל מוגבר להישגים בתחרויות בינ"ל של   .2.1

ברמה הבינלאומית מגבירים את הסיכוי לקבלת מעמד של ספורטאי מצטיין )להבדיל 

 מפעיל(.

 ילקחו בחשבון:ילצורך שכלול הישגי הספורטאים המועמדים   .2.2

( ממבחנים שרכב הספורטאי 10התוצאות הטובות ביותר )באחוזים חלקי    4  .2.2.1

כולל ציון גמר אליפות( כפול   )בכל צמד( במהלך השנה הקלנדרית האחרונה )לא

 :"מקדם רמה" שנועד לאפשר השוואה בין רוכבים ברמות שונות אל מול הישגיהם

JUNIOR –  1מקדם 

YOUNG RIDER –  1.1מקדם 

INT1 –  1.1מקדם 

INT2 –  1.2מקדם 

GP –  1.2מקדם 

גמר   .2.2.2 )ממוצע באחוזים של מבחני  ישראל  הציון שהשיג הספורטאי באליפות 

  1.5מקום ראשון תוספת    –( ומיקומו הסופי בסדרת האליפות  10י  האליפות חלק

 נקודה )מקום שלישי ללא תוספת נקודות(. 1נקודות, מקום שני תוספת  

 ניתן למצוא באתר ההתאחדות. –לחישוב הציון המשוקלל של הספורטאי  מחשבון .2.3
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ע .3 לעיל,  האמור  על  הספורטאי  נוסף  הספוהמועמד  ל  מנהל  של  בקריטריונים  רט,  לעמוד 

 בסופו של דבר, האישור תלוי ברשויות צה"ל ובצרכי הצבא. המתעדכנים מעת לעת.

ספורטאים שהוכרו כספורטאים פעילים או מצטיינים זכאים לתנאי שירות כמפורט בפקודות   .4

המעמד הנ"ל הינו המשך השתתפות פעילה בעונות התחרויות שבמהלך    לשימורצה"ל. תנאי  

 .1.1 יףברמת קריטריון המינימום הנזכר בסעת בעונה,  תחרויו 4השירות במינימום של 

חופשות מיוחדות ודחיות שירות לצרכים ספורטיביים כפופים לאישור ההתאחדות אשר ניתנת  .5

. ההמלצה הנ"ל כפופה לקריטריונים של מנהל הספורט המשתנים מעת 'דרסזבהמלצת ועדת  

 לעת.
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 ספורטאים המתחרים בחו"ל   -נספח ה 
 

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בישראל מברכת כל ספורטאי המבקש להתחרות 

שאז הרישום נעשה ע"י   –בחו"ל    לאומיותמחוץ לגבולות ישראל. יש להבחין בין תחרויות  

, שאז הרישום נעשה ע"י ההתאחדות הישראלית בינלאומיותהספורטאי עצמו, לבין תחרויות  

 מדינת ישראל לכל דבר ועניין. בלבד, והספורטאי מייצג את 

 

 :רכיבה בתחרויות לאומיות בחו"לאישור ל קבלת .1

 . תשלום דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה .1.1

לרכוב ה .1.2 הישראלי  הספורטאי  בוחר  בה  הרמה  את  מגבילה  אינה  ישראל  תאחדות 

המקומיים. בחוקים  מותנה  זה  דבר  ההתאחדות   בחו"ל.  תשלח  הנדרש,  במידת 

 ראל פירוט באיזו רמה רכב הספורטאי בארץ. ביש

ל .1.3 יינתן לאחר שהבקשה תועבר  כל   דרסז'ועדת  ואישור ההתאחדות  את  וזו תאשר 

 הפרטים הנוגעים בדבר.  

 :קריטריון לקבלת אישור רכיבה בתחרויות בינלאומיות .2

 תשלום דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה.  .2.1

 פן שוטף בתוצאות המושגות.באו דרסז'יש לעדכן את ועדת  .2.2

 .  FEI -יש לציין כי באליפויות אירופה/עולם הקריטריון יהיה הקריטריון של ה .2.3

הרישום לתחרויות הבינלאומיות נעשה ע"י ההתאחדות ולא ע"י הספורטאי עצמו. ראה  .2.4

 תיק נהלים של ההתאחדות לגבי הכללים החלים על רישום זה.

 וס צעיר קריטריונים לייצוג ישראל בתחרויות ס .3

 תשלום דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה.  .3.1

 על הסוס להיות רשום בארגון המגדלים/ספר העדר הרלוונטי אליו הוא משתייך.  .3.2

עדה בתוצאותיהם וכל הספורטאים הפעילים בחו"ל מתבקשים לעדכן את ההתאחדות והו .4

 באופן שוטף.  
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 לשימוש מתגים מותרים ראשיות ו  –נספח ו  
 

 מגוון מתגים לראשייה כפולה

 :Bridoonמתג שבור 

 מתג שבור עם טבעת חופשיות. .1

2. a, b, c   .מעוגל להיות  האמצעי  החלק  על  מפרקים,  שני  בעל  שבור   מתג 

d    .מתג שבור עם חלק אמצעי מסתובב 

e .מתג שבור מסתובב עם חלק אמצעי מסתובב 

 (.Eggbutt bridoon bitמתג שבור עם טבעות קבועות ) .3

 .(bridoon bit with hanging cheeks)מתג שבור תלוי מהזרועות  .4

 :Curbsמתג מנוף 

 סהר.-מתג מנוף חצי .5

 מתג מנוף עם זרועות ישרות ותושבת לשון. .7+  .6

 מתג מנוף תושבת לשון, פיסת פה הנעה למעלה ולמטה על הזרועות. .8

 . 8- ו 7, 6וריאציות של מתגים   .9

 S (S-curved cheeks.)מתג מנוף עם זרועה מתעקמת בצורת  .10

 שרשרת למתג מנוף )מתכת או עור או שילוב(.  .11

 (.Lip strapרצועת שפה ) .12

 כיסוי עור לשרשרת למתג מנוף.  .13

 כיסוי גומי לשרשרת למתג מנוף.  .14

 

 מגוון מתגים לראשייה פשוטה

 :Snaffleמתג 

 מתג שבור פשוט עם טבעות חופשיות.  .1

2. a,b,c,d,e ג שבור פשוט בעל שני מפרקים, על החלק האמצעי להיות מעוגל. מת 

 (.Egg butt Snaffleמתג שבור פשוט עם טבעות קבועות ) .3

 . Dמתג מרוצים בעל טבעות בצורת  .4
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 מתג שבור פשוט עם טבעות קבועות וזרועות.  .5

 מתג שבור פשוט עם טבעות חופשיות וזרועות.  .6

 וזרועות עליונות בלבד.מתג שבור פשוט עם טבעות קבועות  .7

 .(Hanging cheek Snaffle)מתג שבור פשוט תלוי מהזרועות  .8

 מתג פשוט ישר.  .9

 מתג פשוט שבור עם פיסת פה מסתובבת. .10

 מתג פשוט שבור עם חלק אמצעי מסתובב. .11

 מתג פשוט שבור מסתובב עם חלק אמצעי מסתובב. .12
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 . 1איור   –מגוון מתגים לראשייה כפולה 

 

 :Curbsמתג מנוף      : Bridoonמתג שבור 

 

 

 . 2איור   –מגוון מתגים לראשייה פשוטה 
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 . 3איור   –חוטמיות מותרות לשימוש  

 

 אינן מורשות לשימוש עם ראשייה כפולה.  6-ו  4, 3, 1חוטמיות 

 , בשימוש בראשייה כפולה, הרצועה התחתונה אסורה. 5חוטמית 
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 . 4איור 

 

 , מתג שבור ומתג מנוף. פשוטהדוגמא לראשייה כפולה עם חוטמית 

 

 


