
 

 

 
 מבנה העונה: 

 
 : אירועי שיא ארבעהייערכו   2202-1202בעונת התחרויות  .1

 גמר גביע  .א
  הלאומיות ות קטגוריב תואר "מנצח רמה"  +  FEI קטגוריות" בהארץתואר "אלוף  –  אליפות הארץ .ב

 . )עפ"י טבלת קטגוריות הרכיבה שלהלן(
 .  12לרמות א )פתוח( + א' עד  הארץהכולל את אליפות  –  צעירה הליגגמר  .ג
 כללים מפורטים יפורסמו בנפרד.  – מכביה .ד
 

 .: סדרת גמר הגביע וסדרת האליפותולאומית( ייערכו שתי סדרות FEIבליגות הבוגרות ) .2
 
יערך גמר ליגה שבסיומו יוכתרו מנצחי    א' קל.-ו  קדם קשה  ,מורכבת מרמות קדם קל  -  צעירה  הליג .3

גם רוכבי רמה א' פתוח ורמה  יגה הצעירה יצטרפו  לשל ה  הגמר. לתחרות  בכל רמה  הצעירה  הליגה
( ומנצח רמה )א' פתוח( במתכונת גמר  12אשר יתמודדו על תואר אלוף ישראל )א' עד    ,12א' עד  
 )להבדיל מניקוד מצטבר לפיו מתנהלת הליגה(. לכל דבר ועניין  אליפות

 
 

 בקיץ הקרוב יתקיים ארוע המכביה בפעם השלישית.  –מכביה  .4
 II (Junior Team Test )( וסניור Children Individual Test) Iסניור במכביה יתחרו בשתי רמות: 

 
 : במהלך העונה יתקיימו  תחרויות כדלקמן .5

 .+ תחרות גמר גביע תחרויות דירוג לסדרת גמר הגביע 4
 . אליפות הארץגמר +   תחרויות דירוג לאליפות 9
 ה.תחרויות דירוג לליגה הצעיר 6

 הליגות/סדרות כמפורט בלו"ז העונה(.ימי תחרות לא כולל גמר האליפות )בחפיפה בין    12  לסך הכ
 
מבחן(             2 )צילום  אינטרנטית  במתכונת  יתקיימו  הליגות(  )בכל  בעונה   תחרויות 

 *לועדת דרסז' נתון שיקול הדעת להוסיף תחרויות אינטרנטיות במידת הצורך. 
 

 . רמות )למעט בליגה הצעירה(בכל ה רוכב השנההעונה ינתנו פרסי  .6
 

 תחרויות נפרדות( 2) צעירהה הבסדרת אליפות הארץ ובליג נבחרות תתתקיים תחרו העונה .7

 
 
 
 
 
 
 



 

 : 2022-2021לעונת  קטגוריות רכיבה ענף דרסז'
 

 מנצחי רמה לאומית  FEIרמות  –  אליפות הארץ

 12א' עד גיל 
 

 13ב' עד גיל 
 

 (CHILDREN) 15ילדים עד גיל 
 

  (JUNIOR) 19נוער עד גיל  
 

גיל  רוכבים   עד    23צעירים 
(YOUNG RIDERS)  
 

25U  רמת(INT I) 
 
 INT A/B+ INT II 

 
GP          

 

 רמה א' פתוח
 

 רמה ב' פתוח
 

 רמה ג' פתוח 
 

 רמה ד' פתוח 
 

 רמה ה' פתוח
 

PSG 
 

INT I      
   
 

 

 
 מבנה הסדרות: 

 
 סדרת גמר גביע: 

 דצמ'-ספט' –תחרויות דירוג  4
 יום אחד  -אמצע דצמ'  –תחרות שיא )גמר גביע( 

 
 סדרת האליפות:

 יוני -דצמ' –( במסגרת סדרת הגביע 2) תחרויות דירוג 9
 )רמות א' צמודות לגמר ליגה צעירה(  יומיים -יוני   –תחרות שיא )גמר אליפות( 

 
 : צעירה הליג
 מאי  -ספט' –תחרויות דירוג  6

 האליפות לרמות א'(.מאי )כוללת גם את גמר  –תחרות שיא )גמר ליגה( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חוקי סדרת גמר גביע: 
 

 במידה וקיימת סתירה בין חוקי העונה לבין האמור בספר החוקים הכללי, יגברו חוקי העונה. –שימו לב 

 . ולאומית  FEIבקטגוריות  רמות א' ומעלהבסדרת הגביע ירכבו  .1
 

התחרויות + תחרות   ארבעמתוך    אחוזיםהסדרה תערך במתכונת של ליגה, דהיינו, איסוף מצטבר של   .2
 הגמר.

 
 התוצאות ילקחו באחוזים. המבחנים שיחושבו לליגה יהיו המבחנים שהוכרזו לדירוג.  .3

 
)באחוזים( + ניקוד כפול   התוצאות הטובות ביותר  3לצורך החישוב הסופי של מנצחי הליגה יסוכמו   .4

ה הגמרשל  ביום  מתוצאה  פחות  לו  שיש  מי  ספק,  הסר  למען  להשתתף   לושש.  רשאי  תחרויות, 
 . 0בתחרות גמר הגביע, כשהתחרויות החסרות מחושבות לפי ציון 

 
 

 יובהר כי התמודדות על הגביע תתאפשר רק לצמדים שישתתפו ביום הגמר.  .5
 

מותר רק לרוכב המתחרה. במידה ולרוכב   תחרות הגמרחימום הסוס ברכיבה במשך    -   בכל הרמות .6

 יש יותר מסוס אחד מותר לאדם אחר לסייע בלונג'.

במידה ובשקלול תוצאות הגביע, יהיה שוויון בסך תוצאות הסדרה במקומות ראשון   -  נוהל שובר שוויון .7

עד שלישי בכל מקצה, ייקבע המנצח ע"פ תוצאות תחרות הגמר, במידה ויהיה שוויון גם בתוצאות  

לו, יקבע המנצח ע"פ הציונים הכלליים מתחרות הגמר, במידה וגם אז יהיה שוויון ייקבע המנצח ע"פ  א

בין הזוכים. במידה    Ride-offהציונים על הישיבה מתחרות הגמר. במידה ועדיין יהיה שוויון, יתקיים  

זכותו ל יוותר על  ויהיה    Ride-off  -ואחד הרוכבים  ב יוכרז הרוכב השני כמנצח. במידה  גם    - שוויון 

Ride-off    בין שווה  במידה  יחולקו  והפרסים  תיקו  יוכרז  האפשרות,  על  יוותרו  הרוכבים  ששני  או 

 הרוכבים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 חוקי סדרת אליפות הארץ: 
 

 במידה וקיימת סתירה בין חוקי העונה לבין האמור בספר החוקים הכללי, יגברו חוקי העונה. –שימו לב 

המתאים לגיל ולרמה ) FEIמקצה  –ד בלב בקטגוריה אחת  אליפותתחרות גמר צמד יורשה לרכב ב .1

למען הסר ספק, במהלך הסדרה ניתן לרכב (. שמתאים לרמה של הצמד) לאומי או מקצה (של הצמד

 יותר ממקצה אחד.

הגיע    שטרם , היינו מי  31.12.2021ביום    יקבע לפי גילוגיל הרוכב לצורך התמודדות במקצי הגיל   .2

 לגיל הרלוונטי למקצה ביום הנ"ל. 

יורשו   13ומעלה, במקצה ב' עד גיל    2010יורשו לרכב ילידי    12במקצה א' עד גיל    -למען הסר ספק  

ומעלה, במקצה הנוער יורשו לרכב    2007ומעלה, במקצה הילדים יורשו לרכב ילידי    2009לרכב ילידי  

יורשו לרכב    25Uובמקצה    ומעלה  1999במקצה רוכבים צעירים יורשו לרכב ילידי  ,  ומעלה  2003ילידי  

 ומעלה.  1997ילידי 

הצמדים .3 ידורגו  דירוג,  תחרות  באותה    בכל  לאליפות  דירוג  כמבחן  שייקבע  המבחן  תוצאות  עפ"י 

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

 בנפרד.  

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

כניסות במקצה, המקום    10-ן הלאה עד נקודה אחת. במידה ויהיו יותר מנק' וכ  9נק', מקום שני    10

הלאה.  וכן  פחות  נקודה  השני  המקום  הכניסות,  מספר  לפי  נקודות  מספר  יקבל   הראשון 

 

יילקחו .4 התוצאות הטובות    5  עבור חישוב הדירוג של הצמד לצורך כניסה לתחרות גמר האליפות, 

 תחרויות הדירוג.  9מתוך  ביותר

יוכתר מי שניצח את תחרות גמר האליפות (  לעיל  )ראה טבלה   FEIבמקצי  בתואר "אלוף ישראל"  

תחרויות הדירוג. רוכב שנפסל באחד    9  )בסיכום שני ימי התחרות(, ללא קשר לדירוגו הסופי בתום

  מימי האליפות, רשאי להתחרות ביום השני לפרס יומי בלבד.

תר "מנצח רמה" מי שניצח את תחרות גמר האליפות )בסיכום  ( יוכראה טבלה לעילבליגה הלאומית )

בתום   הסופי  לדירוגו  קשר  ללא  התחרות(,  ימי  הדרוג.  9שני  מימי   תחרויות  באחד  שנפסל  רוכב 

 האליפות, רשאי להתחרות ביום השני לפרס יומי בלבד.

 

 

 

 



 

 :קריטריון מינימום לכניסה לאליפות .5

מ  תחרויות  4יש לרכב לפחות   .א קשה   1מבחן  מבחנים( במהלך העונה,  מתוכן    4  -)להבדיל 

מבחן רביעי   (.לדירוג לאליפות  אחד מהםלפחות  )  מבחנים מוזיקליים  2  -לדירוג לאליפות ו

 יכול ויהיה קל או שלא לדרוג לאליפות.

לקבל   .ב מעל  יש  הדירוג    60%ציון  מממבחני  אחד  הגיללאליפות  בלפחות  )במקצי   -הקשים 

INDIVIDUAL  או TEAM) 

לפחות   60%יש לקבל ציון של  ו  מכלל תחרויות הדירוג לאליפות  50%-ברמה א' יש לרכב ב .ג

 .לקולא(קריטריון יקבע )בהינתן מספר אי זוגי של תחרויות, ה מתחרויות הדירוג באחת

 

לפני גמר    ותת הדירוג האחרוניותחרו שתי  מקצה מוקדמות יתקיים ב  –  אליפות הארץ  מקצה מוקדמות .6

)הצמד    אליפות הארץ ומטרתו לאפשר לספורטאי אשר הסוס עימו התחרה במהלך העונה אינו כשיר

   . )הצמד החלופי( עם סוס חלופיבגמר האליפות , להתחרות המקורי(

 התנאים לכך הם כדלקמן:

 .התחרות באליפות הארץהצגת אישור וטרינרי לפיו הסוס אינו כשיר ל .א

את   .ב השלים  המקורי  )סעיף  הצמד  לאליפות  המינימום  מוזיקלי  6קריטריון  מבחן  לו  שחסר  או   )

 להשלמת קריטריון המינימום.

במהלך המקורי  בה התחרה הצמד  ברמה זהה לזו ש  בעונה הנוכחיתהתחרה    –הסוס החלופי   .ג

 העונה או נמוכה ממנה.

ציון של    -הצמד החלופי   .ד לדירוג    60%השיג במקצה המוקדמות  לאליפות  לפחות במבחן קשה 

 )שאינו מוזיקלי(, ברמה בה התחרה הצמד המקורי במהלך העונה.

 

דורג   בה  ברמה  האליפות  בגמר  להתחרות  החלופי  הצמד  יוכל  לעיל,  התנאים המצטברים  בהמלא 

לגמר   דירוג  לצרכי  המקורי  הצמד  לתוצאות  יתווספו  המוקדמות  ממקצה  ותוצאותיו  המקורי  הצמד 

 . נבחרות()כולל דירוג רוכב השנה ו אליפות

 

, )למעט רמה א'(  לצורך קביעת משתתפי גמר האליפות בכל רמה  שיטת "המפל"גם השנה תונהג   .7

בהתאם לדירוגם בתום תחרויות הדירוג לאליפות. במידה והרמות לא יהיו מלאות, הקצאת הרוכבים  

רמה   בכל  כאשר  ביותר(,  הנמוכה  לרמה  ביותר  הגבוהה  )מהרמה  הסדר  לפי  הבאות  לרמות  תרד 

ההקצאה מועברת קודם למקצה הגיל ולאחר מכן למקצה הפתוח. למען הסר ספק, רמת ילדים קודמת 

 INT Iקודמת לרמת   25U, ורמת  לרמה ג פתוח

 

 



 

  לפי החלוקה הבאה:צמדים ברמות ב' ומעלה  67סה"כ יכנסו לאליפות 

GP +INT II–  3  צמדים 

INT I ּּּ PSG +– 3  צמדים 

 צמדים  FEI –  6 מקצי גיל

 צמדים  5  –מקצים פתוחים לאומיים 

 צמדים  6  – 31מקצה ב' עד גיל 

 

ימי גמר האליפות ברמות אלה יוצמדו לגמר   בקריטריון המינימום.  ושעמד  הצמדיםיכנסו כל    –רמות א'  

 הליגה הצעירה.

 

 הכללי()בהתאם לכללי הדירוג והמעבר בין רמות שבספר החוקים    צמד שעולה רמה באמצע הסדרה .8

לעמוד  – עלהב  צריך  אליה  ברמה  לאליפות  לכניסה  מינימום  הרמה  קריטריון  מן  הדירוג  נקודות   .

 הקודמת ימחקו. 

 

על מנת לאפשר לספורטאי התנסות ברמה עוקבת, יוכל ספורטאי לרכב   –  FEIבקטגוריות גיל/ .9

  11, לאחר שעמד בתנאים למעבר בין רמות )כמפורט בפרק  ברמה גבוהה מזו שבה מדורג הצמד

 חייב ,  ומעלה בשתי תחרויות ברמה העוקבת  60%. אם קיבל הצמד ציון של  לספר החוקים הכללי(

ב הגבוהה  ברמה  באליפות  להשתתף  ל.  לבדהצמד  הצמד  על  ספק,  הסר  קריטריון  ב  עמודלמען 

  נקודות הדירוג מן הרמה הקודמת ימחקו.  מינימום לאליפות ברמה העוקבת.

 

מוזיקליים  .10 ומקצה   –  מבחנים  ב'  מרמה  מוזיקליים  מבחנים  ירכבו  הארץ  אליפות  סדרת  במסגרת 

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

 

מרמה ג' ומקצה ילדים ומעלה, יוכלו רוכבים שלא עמדו בקריטריונים להשתתפות באליפות )מכל   .11

, ביום הראשון של האליפות, על בסיס מקום פנוי,  בלבד סיבה שהיא(, לרכב ולהתחרות על פרס יומי  

לאחר מילוי כל המקומות באליפות ע"י רוכבים שעמדו בקריטריונים בשיטת המפל. לתחרות על הפרס  

לו"ז   רמה, מס' כניסות במהלך העונה,  – היומי תינתן עדיפות עפ"י שיקול דעת של הועדה )על בסיס  

 עוד(.ציונים ממבחנים אחרונים והאליפות, 

 

, החל מרמה ג' וממקצה הילדים ומעלה, מותרת רכיבה של הרוכב המתחרה במהלך כל הסידרה .12

רוכבים ברמות המצוינות למעלה אשר מכל סיבה שהיא צריכים רכיבת רוכב אחר על הסוס בלבד.  

יתאפשר להם לרכב מחוץ לתחרות בלבד. במקרה שיש שני רוכבים המתחרים על    –ביום התחרות  



 

במקרה והסוס מתחרה ברמות נמוכות מרמה ג'  כל רוכב ירכב לפני המקצה שלו בלבד.    –אותו סוס  

יהיה רשאי רק הרוכב שמתחרה ברמה הגבוהה לעלות לרכב על הסוס לפני   ומעלה,  ג  לפני רמה 

טיים לא נחשב המקצים הנמוכים במידת הצורך.   פייד  מתחרה הינו כל מי שרוכב במקצה רישמי, 

 למקצה בתחרות.

 

 : הנחיות מיוחדות לתחרות גמר האליפות .13

פתוח .א במהלך    –  מגרש  שייראה  כפי  שייראה  במגרש  להתאמן  האפשרות  תינתן  למתחרים 

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

 )בהתאם להחלטת המארגן(.

 קראה. המבחנים בתחרות גמר האליפות ירכבו מהזיכרון בלבד, ללא ה .ב

 אסור לרכב את המבחן עם שוט.  – ברמות ג' ומקצה ילדים ומעלהבתחרות גמר האליפות  .ג

מותר רק לרוכב המתחרה.   תחרות גמר האליפותחימום הסוס ברכיבה במשך    -   בכל הרמות .ד

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

 

יפחת  –  כללי .14 ועדת דרסז' 7  -מ  בפועל  רק במידה ומספר תחרויות הדירוג לאליפות בעונה  , תוכל 

 לשנות את הקריטריונים להשתתפות בתחרות גמר האליפות.  

 
 חוקי הנבחרות: 

 
הרוכבים   .1 בנבחרתכל  להיות  יכולים  מועדון  לאותו  ילקחו    .השייכים  הנבחרת  התוצאות    4לחישוב 

 הגבוהות ביותר באחוזים באותה תחרות.

העונה )עד לתחרות שניה    תניתן לבנות נבחרת מכמה מועדונים ובלבד שיודיעו לרכזת הענף בתחיל .2

 בעונה(.

 צמד יכול להיות חלק מנבחרת אחת בלבד.  .3

)הגבוהה    י מקצים באותה תחרות תלקח רק תוצאה אחת לחישוב הנבחרתבמידה וצמד מתחרה בשנ .4

 .ביניהן(

רמות שונות לחישוב תוצאת    3-התוצאות הטובות )באחוזים( מ  4מתוך רשימת צמדי הנבחרת יילקחו   .5

 הנבחרת לפי המפתח המפורט בטבלה הבאה: 



 

 כפולה רמה 

 X 1 12א' עד +  א'

 X 1.1 13ב' עד +  ב'

 1.1X ג'

 1.1X ילדים 

 1.1X ד'

 1.1X נוער

 1.15X ה'

 1.15X רוכבים צעירים 

U25 1.15X 

PSG ּּ 1.15X 

INT I + INT II 1.15X 

GP 1.2X 

 

הדירוג    תחרויות  9מתוך    הטובות ביותר  התוצאות המשוכללות  5לחישוב הנבחרת המנצחת יילקחו   .6

 .לאליפות

 
 דירוג רוכב השנה: 

  12כולל מקצי א' עד גיל    המקציםבמעמד טקס הסיום של אליפות ישראל, יינתן פרס רוכב השנה לכל   .1

 א' פתוח. -ו

יילקחו .2 כך  ביותר  6  לצורך  הטובות  המבחנים    התוצאות  מכלל  )באחוזים(  לאליפותלצמד    לדירוג 

 . לדירוג לאליפות( מבחנים המוזיקליים)כולל שירכבו במהלך כל העונה 

יילק .3 בחשבון התוצאות  יילקחו  ולא  )כולל(  הדירוג האחרונה  לתחרות  עד  בעונה  מכל התחרויות  חו 

 המבחנים מהאליפות.

רגיל .4 קשה  ומבחן  מוזיקלי  מבחן  )דוגמא:  לאליפות  לדירוג  מבחנים  שני  יש  בה  )שהוכרזו   בתחרות 

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

 
 
 



 

 : ליגה צעירהחוקי 
 במידה וקיימת סתירה בין חוקי העונה לבין האמור בספר החוקים הכללי, יגברו חוקי העונה. –שימו לב 

 

  . גמר הליגה תחרותו  לליגה הצעירהתחרויות דירוג  6השנה מתוכננות  .1
 

נבחרות בין בתי הספר השונים, הנבחרות המנצחות יוכרזו במעמד גמר  גם השנה תתקיים תחרות   .2
 הליגה.

 

 :פירוט רמות הרכיבה .3

 מבחנים ללא קנטר  –רמה קדם א' קל 

 מבחנים עם קנטר  –רמה קדם א' קשה 

 רמה א' קל 

 

התאחדות. .4 חבר  שהינו  ובלבד  אלו  בתחרויות  להשתתף  רשאי  גיל  בכל  מתחיל  רוכב   כל 
 

להתחיל בכל רמה בהתאם לקביעת המאמן, רוכב רשאי לעלות רמה בכל עת אך אינו  רוכב חדש יוכל   .5
 יכול לרדת רמה )למעט רוכב שעמד בהגדרות כפי שיצוינו בהמשך(.

 

  בליגה האזורית. באותה הרמהרשאי להשתתף במקביל  צעירהה הרוכב בליג .6
 

להחליף סוסים במהלך העונה  הדירוג בליגה הינו דירוג אישי של הרוכב )ולא של הצמד(. רוכב רשאי .7
 )כפי שיצוין בהמשך(.  ה הצעירהובלבד שיהיו מתאימים לליג

 

 רוכב אשר יעבור רמה יתחיל את צבירת הנקודות מחדש. .8
 

רוכב המעוניין להתנסות ברמה גבוהה יותר במהלך העונה )"רכיבת התנסות"(, יוכל להתחרות )על   .9
תחרויות דירוג    4עמים במהלך העונה )במידה ורכב  פ  3מקסימום    -הפרס היומי( רמה אחת מעל רמתו

 ברמה מעל, יחויב לעלות רמה(. המעקב על מס' התחרויות באחריות הרוכב ו/או המאמן! 

לא יחושבו לצורך דירוג גמר הליגה שלו או של הנבחרת שאליה  )ברכיבת התנסות(  תוצאות הרוכב  
 הוא שייך. 

יחושבו תוצאותיו מתח לעלות רמה  ובחר  דירוגו האישי  במידה  רטרואקטיבית לצורך  קודמות  רויות 
 לצורך דירוג הנבחרת.  לאבלבד אך 

 ( בשני מבחנים יהיה מחויב לעלות לרמה זאת. 1רוכב שהתנסה ברמה גבוהה משלו וניצח )מקום 

חשוב לציין כי בכל תחרות בה נרשם רוכב לרמה גבוהה יותר מזו שהוא מתחרה בה ומעונין להשתתף 
)"רכיבת התנסות"(, יש לציין זאת בבירור בטופס ההרשמה לתחרות. רישום זה באחריות בה בגמר  

 המדריך והרוכב. 

 

ברמה ג' ו/או    בעונה הנוכחיתרוכב יכול לרכב בליגה על כל סוס ובלבד שהסוס אינו מתחרה    .10
 במקצה הילדים ומעלה. 



 

 

 

נק' למקום שני וכן    14הראשון,  נק' למקום    15:  נקודות הדירוג לגמר יצברו עפ"י המפתח הבא  .11
-נק'. במידה והמקצה היה גדול מ  5הלאה עד המקום העשירי. מהמקום העשירי ומטה יקבלו כולם  

יינתנו נק' עפ"י מספר המשתתפים ומטה, כאשר גם במקרה כזה ממקום עשירי ומטה    15 רוכבים 
 נק' לכולם.  5יינתנו 

 

ראש  .12 מקום  כלומר,  הניקוד,  יוכפל  הגמר  שני    30ון  בתחרות  מקום  הלאה.   28נק',  וכן   נק' 
 

. רוכב אשר רכב על שני סוסים בתחרות אחת, תחושב בכל תחרות  רוכב ידורג לליגה פעם אחת בלבד  .13
 לו לצורך הדירוג התוצאה הטובה יותר מבין השתיים. 

 

דרך   .14 בכתב  להיעשות  יכולה  לשופטים  פניה  התחרות.  במהלך  לשופטים  לפנות  מוחלט  איסור  חל 
מי מהמלווים שלו  המזכי או  בעצמו  שיפנה  רוכב  החוקים(.  בספר  )כפי שמצוין  הועדה  נציג  או  רות 

)מאמן/מדריך/הורה( באופן בלתי הולם לבעלי תפקידים בתחרות, חושף את עצמו לצעדים משפטיים  
 שינקטו ע"י הועדה, כמפורט בספר החוקים. 

 

 הופעה:  .15
 

 מכנס רכיבה שחור/כחול כהה/בז' או לבן .א

 רכיבה או צ'אפס בצבע שחור ונעלי רכיבה תואמות בצבע שחורמגפי  .ב

 כפפות שחורות או בהירות  .ג

 קסדת רכיבה תקנית עם רתמה  .ד

חולצה ניתן לבחור: פולו לבנה או חולצה לבנה מכופתרת עם צווארון או חולצת מועדון )חולצת   .ה
 ( פולו לבנה של הנבחרת של המועדון אליו הרוכב שייך

 לא חובה  –בן מותר עניבת סטוק בצבע ל . ו

 לא חובה –מותר ז'קט רכיבה בצבע כהה  .ז

 ס"מ והם כהות בקצה. 1.5מותר שימוש בדורבנות ובלבד שאורכן לא יעלה על  .ח

 

 סוסים:  .16
 

 כל סוס שמתחרה בליגה מחויב להיות רשום בהתאחדות כסוס מתחרה בעונה הנוכחית.  .א

סוס שמתחרה   .ב על  בליגה  לרכב  איסור  הנוכחיתחל  הילדים    בעונה  ו/או המקצה  ג'  ברמה 
 ומעלה. 

)ראה ספר החוקים הכללי פרק   מספר הכניסות המותרות לסוס בתחרות הן לפי המפתח הבא .ג
4):   

 הקדם כניסות למקצי  5

 יגה צעירהכניסות ל 4+ ( FEIאו ב' )בליגה הלאומית/ כניסה למקצה א' 1

 ליגה צעירה ותכניס 2( + FEIאו ב' )בליגה הלאומית/כניסות למקצה א'  2



 

ציוד חובה לסוס: אוכף ספורט, שמיכה לבנה, ראשיית רכיבה עם מתג שבר פשוט וחוטמית  .ד
 תקנית. 

 לכל סוס מתחרה יש להצמיד מספר סוס תיקני.  .ה

 

 נבחרות:  .17
 

 תחרות נבחרות. –תתקיים בנוסף תחרות קבוצתית   הליגה הצעירהבמסגרת התחרויות של  .א

 במעמד הגמר יוכרזו הנבחרות המנצחות. .ב

 כל הרוכבים השייכים לבית ספר אחד יוכלו לייצג את נבחרת ביה"ס בתחרות.  .ג

 .של הליגהשונות שתי רמות  לפחות רוכבים ב ארבעהנבחרת תהיה מורכבת ממינימום  .ד

ן המפורט לעיל, יוכלו להתאחד עם בית ספר  יכולתם להרכיב נבחרת באופבבתי ספר שאין   .ה
אחר ולהקים נבחרת משותפת. בתי ספר שהתאחדו לצורך הקמת נבחרת יישארו כנבחרת 

 אחת לכל עונה. 

,  התוצאות הטובות ביותר של רוכבי הנבחרת מלפחות שתי רמות  3בכל תחרות יילקחו   . ו
 וסך התוצאות )באחוזים( יהיה תוצאת הנבחרת באותה תחרות.

 הנקודות יחושב וייקבע את הנבחרת המנצחת באותה תחרות. סיכום .ז

   התחרויות. 6, מתוך התוצאות הטובות ביותר 4לסיכום הניקוד לנבחרת השנה יילקחו  .ח

 שלוש הנבחרות המנצחות יזכו בפרסים קבוצתיים.  .ט

 

 : צעירה  ה גמר ליג .18

לפחות   תחרויות  4-בשהתחרה    הרלוונטיותתחרות גמר פתוח לכל מתחרה המדורג ברמות   .א
   , ברמות הקדם.במהלך העונה

 
יצטרפו לתחרות גמר הליגה הצעירה אך הכללים החלים    –   12א' עד גיל  -רמות א' פתוח ו .ב

האליפות בכלל  עליהם הם כללי סדרת האליפות לכל דבר ועניין )כללים מיוחדים לעניין גמר  

 זה(. 

 תחרות הגמר תישפט ע"י שופט לאומי בכיר.  .ג

 

 תחרות הגמר תזכה רוכבים בניקוד כפול. .ד
 

התוצאות הטובות ביותר של כל רוכב מתוך    4יילקחו  ה הצעירה  ליגהלסיכום הניקוד לגמר   .ה
הגמר    6 מיום  הכפולות  התוצאות  ובנוסף   הדירוג,  רגילות   4)סה"כ  תחרויות  תוצאות 

 ותוצאה כפולה(.
 

" תתאפשר רק לרוכב אשר השתתף  הצעירה  הליגהיובהר כי התמודדות על התואר "מנצח   . ו
 בתחרות הגמר.

 



 

ובלבד   .ז הדירוג  בתחרויות  השתתף  לא  שעמו  סוס  עם  גם  הגמר  בתחרות  לרכב  יוכל  רוכב 
 שהסוס עומד בתנאים שצוינו לעיל.

 

 המבחנים מהזיכרון. בתחרות הגמר חובה לרכב את  .ח
 

מדריכים ורוכבים מרמה ב' ומעלה רשאים לרכב על הסוסים המשתתפים אך ורק במגרש  . ט
פתוח בבוקר יום התחרות ועד תחילתה ובלבד שהם חברי התאחדות מבוטחים. חימום  

  סוסים במהלך יום התחרות יהיה ע"י הרוכבים המתחרים בלבד. 
 

יהיה תיקו בסה"כ תוצאות הסדרה במקומות ראשון   במידה ובתחרות הגמר  –  נוהל שובר שוויון . י
גם   תיקו  ויהיה  במידה  הגמר,  תחרות  תוצאות  עפ"י  המנצח  יקבע  רמה,  בכל  שלישי  עד 
בתוצאות אלו, יקבע המנצח עפ"י הציונים הכלליים מתחרות הגמר. במידה וגם אז יהיה תיקו  

ן יהיה שוויון יינתן המקום  במידה ועדיי  יקבע המנצח עפ"י הציונים על הישיבה מתחרות הגמר.
 הראשון לשני רוכבים ואחריו המקום השלישי וכך הלאה.

 
במסמך זה נועדו להקל על הקורא לצורך הדגשת השינויים שחלו בעונה זו,    הדגשות בצהובה  –  הערה כללית

 אך אין לראות בהם כלי לפרשנות. הנוסח המילולי הוא המחייב לכל דבר ועניין. 
 

 


