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 :תקציר

 את לקדם  במטרה נבנה אשר הרכיבה לספורט הלאומית  ההתאחדות  של  הדגל פרויקט הינו האזורית  הליגה פרויקט

 בסיס לפתחו ניסיון לצבור צעירים  לרוכבים  הזדמנות  ניתנת  האזורית  הליגה במסגרת  .בישראל הרכיבה ספורט

 . האולימפית  הרכיבה בענפי ולהתפתח להמשיך להם  יאפשר אשר  ,רכיבה

 הליגה  ושופטי ,שלהם  הרכיבה במועדון בתחרויות  משתתפים  הרוכבים  בה תחרותית  מסגרת  הינה האזורית  הליגה

 בית  / חווה לכל ופתוחה הרכיבה לספורט הלאומית  ההתאחדות  בחסות  היא התחרות .  החוות  בין עוברים  הארצית 

 .להשתתף המעוניינים  לרכיבה ספר

  

 :האזורית הליגה  תכנית

 מראש יקבעו לתחרויות  תאריכים .  רוכבים  וכמות  גיאוגרפיים  אזורים  פי על לבתים  יחולקו לתכנית  הנרשמות  חוות 

 .החוות  של הקשר ואנשי הליגה רכזת  של בתיאום 

  .קפיצות  ומסלולי 'זסדר מבחני ירכבו בהם  סבבים  שישה יערכו )יולי – ספטמבר) התחרויות  עונת  במהלך

תוכנית   י"שר תוכנית  עם  משולבת  האזורית  הליגה בסיס  על  נבנתה  אשר  הישראלית  הרכיבה  שלבי  )תוכנית 

הצרפתית( שר"י   5 לבלש  עד  2 משלב רוכבים  ומלווה הגאלופ  תוכנית   הן ויישומיים  ברורים  שלבים  7 כוללת . 

 עבודה  תוכניות  ,ומוגדרים  קצרים  יעדים  כוללים  השלבים  .רטיאותי ידע מבחינת  והן בסוס הטיפול מבחינת 

 לחגורות  בדומה ,ותעודות  סיכות  חלוקת  כוללים  אשר שלב בכל סיום  ומבחני לילדים  מקצועיות  חוברות ,  למדריכים 

 . מעשי ומבחן תיאוריהמבחן  ,רכיבהמבחן  כוללים  השלב סיום  מבחני. ודו'גענף הב

מומלץ לעבור שלב בתוכנית   .י"שר בתוכנית  הרכיבה כמבחני לרוכבים יחשבו ית זורהאי בליגה התחרויות  מקצי**  

 שר"י פעם או פעמיים בשנה, בהתאם להתקדמות הרוכבים. 

 בתיאום מראש עם רכזת הליגה. לעשות זאת  ן תאוריה ומבחן מעשי יוכלומבחב חוות המעוניינות 

 תאחדות או על ידי רכזת הליגה. שרד ההורט במ מידע נוסף לגבי תוכנית שר"י ניתן לקבל באופן מפ

 תוכנית  ומבחני הליגה תחרויות  את  לשלב מומלץ.  ושבת  שישי לרבות  ,בשבוע יום  בכל להתקיים יכולים  התחרות  ימי

 . יומיומי  באופן להתאמן הרוכבים  יוכלו בהן שונות  וסדנאות  קיץ קייטנות  ,קורסים  כמו בחופשים  החווה באירועי י"שר
 

 

 :מומלצים חרויותת מועדי

 

 

 

 

 

 

 

 6 סבב 5 סבב 4 סבב 3 בבס 2 סבב 1 סבב

 יוני מאי אפריל  מרץ דצמבר נובמבר -אוקטובר
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 ירוק   2– שלב

 ( וטרוט הליכה)
 ול כח - 5 שלב אדום  – 4 שלב צהוב – 3 שלב

 

 

 

 מבחנים 

 

 

 

  קל קבוצתי קדם  •

 קל אישי קדם  •

 קורות  מסלול •

 בטרוט 

 

 קשה קבוצתי קדם  •

משולב מסלול •  קורות 

 בקנטר 

 

 קשה אישי קדם  •

איקסים ל  מסלו •

 בקנטר 

 קדם ארצי  •

 ס"מ  50 מסלול •

 ס"מ  60מסלול  •

 פי על ,הליגה  של התחרות סבבי  כל ובסיום סבב כל בסיכום זה  לצד זה  ויתברגו רכיבה  רמות 4-ב ייבחנו החניכים

  :הבאה  הטבלה 

 

 .למדריכים כמקצה 5-ו 4 ברמות ליגהעצמם בב להשתתף רשאים (1 רמה)לימוד  תעודת בעלי מדריכים •

יקבלו  : י"שר תכנית ההתאחדות החוות  באתר  החוברות  למיקום  עם   גישה  לעבוד  יוכלו  שהמדריכים  מנת  על 

 הרוכבים.

 שלבי את  התואמים  בנושאים  באורווה  ממשק תכני על גם  החניכים  לבחינת   שר"י,  שלב מעבר מבחן לתאם  יתןנ 

 י"שר לתכנית  ומעשיים  תאורטיים  מבחנים  יום תיאום  .שר"  בשל סיכת  ךניהח יקבל בתום אותו היום,  .רי"ש תכנית 

 .הליגהמול רכזת  החווה באחריות 

 

   ם:פרסי

  – אישיים  יומיים  פרסים 

  .קצהמ בכל פרסים  לחלק סבב בכל החווה באחריות 

  .הרוכבים  לכל השתתפות  ופרס ם הראשוני המקומות  לשלושת  רוזטות  לחלק מומלץ

  – אישיים  סבב פרסי

 רוכבים 4 עד  במקצה הרוכבים  מספר לפי)עד למקום שישי(   ההתאחדות  מטעם  רוזטות  יינתנו ,האזורי הסבב בסיום 

 למקום  גם  רוזטה תינתן רוכבים  8 מעל ,ניוש ראשון למקום  רוזטות  יינתנו רוכבים  8 עד  ,הראשון למקום  רוזטה תינתן

 .ההתאחדות  באתר יפורסמו ם הסבבי כל תוצאות   .השלישי

 

 :)דרסאז'( תנבחרו סיפר

 גביע לנבחרת המנצחת של הסבב. ינתן י, בכל בית , בכל סבב

 .סבב לכל לפחות  רמות  3 מתוך ביותר הטובות  תוצאות  4 קחולי הנבחרת  חישוב לצורך

 . לרמה ביותר ות הגבוה התוצאות  את  שיוציאו ובלבד  לתוצאות  להתברג ויכולים  כנבחרת  נחשבים  החווה  רוכבי כל

ואישי קשהמינימום  ו  ום מיק י"פע יעשה החישוב רמות אישי קל נקודות למקום ראשון,    20לפי רמה )רמות א' קל 

 נקודות למקום הראשון(  10וקבוצתיים מינימום 

ואישי קשהרמות   ויהיו מעל    19ת, מקום שני  נקודו  20מקום ראשון    -א' קל  וכן הלאה. במידה  רוכבים   20נקודות 

נ', מקום שני   30רוכבים במקצה יקבל המקום הראשון    30לדוגמא:  בים ומטה  במקצה  ינתנו נקודות כמספר הרוכ

 נק' וכן הלאה. 29
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וקבוצתיים  ויהי  .הלאה וכן נקודות  9 שני מקום  ,נקודות  10 ראשון מקום  -רמות אישי קל  רוכבים   10ו מעל  במידה 

נ', מקום שני   20ון  ם הראשל המקורוכבים במקצה יקב  20:  לדוגמא  ה  ינתנו נקודות כמספר הרוכבים ומטהבמקצ

 נק' וכן הלאה. 19

 יש ועדיין במידה  .שיויון שובר יהווה וכבים רה ארבעת  של איכות /הישיבה ונייצ סכום  נבחרות  ישת  בין שיויון יש אם ב

 .יותר הגבוהה ברמה הישיבה של התוצאה תלקח שיויון

 .הנבחרות  לדירוג להיחשב תוכל לא לפחות  רמות  3 אין שבה חווה

 אותיה עם חוות נוספות לא תוכל להיחשב לדירוג נבחרות. ו תוצחושב שלא חווה

 

 

 :שיפוט

 על ייעשה והשיפוט ,כיבהר ה לספורט  אומית לה ההתאחדות  ידי על הוסמכו אשר שופטים  ידי על יישפטו התחרויות 

 .ההתאחדות  כללי יפ

 .לימוד  רכי לצ אישי שיפוט דף יקבל רוכב כל

 .'וכו מים  ,רושם  ,שיפוט טפסי ,מוצל שולחן :טלשופ  ים למהו שיפוט  תנאי לספק החווה על

  .ת התוצאו לחישוב לדאוג החווה על

 :שיפוט טפסי

 שמות  עם  לסרקב  מסודרים (  תאחדותאתר ההדפיסו מי)אותם   יפוטשה טפסי את  מראש להכין המארחת  החווה על

 .התחרות  ומקום  תאריך ,הרוכבים 

ההרשמה  בס בטופס  למלא  המארחת  החווה  על  התחרות  ולשלוח  יום  ישיבה  כולל  הרוכבים  תוצאות  את  המקוון 

 גה תכניס את התוצאות לצורך חישוב נבחרות. שור. לאחר אישור השופט רכזת הליתק לשופט לאיעו

 פצוע ,צולע הינו הסוס אם  או ,הליגה לחוקי תואם  נושאי ד יובצ שימוש של במקרה סוס לפסול רשאי יהיה שופטה

 .ההתאחדות  לחוקי ובהתאם  השופט של תועד  שיקול לפי לרכיבה כשיר אינו או

 

 :שיפוט עלויות 

 באופן חלקית  לשופט הנסיעות  תשלום . יום  באותו הרוכבים  מספר לפי יחושבו בנפרד  חווה לכל השיפוט עלויות 

 להלן המחירים אשר כוללים מע"מ :   .תחרות  ם יו באותו החוות  בין שווה

 ₪  250 - רוכבים  10 עד  עלות 

 ₪   350 - שעות  3 עד  ם רוכבי 10 מעל עלות 

 ₪   120 - שעות  3 מעל נוספת  שעה כל

 . התחרות  יום  לפני בויחוש יום  באותו תחרות  שעושות  חוות  בין שווה ופןאב יתחלק , מ"₪ לק 2 לפי – נסיעות  עלות 

 שיבטלו חוות  .האירוע מועד  לפני חודש עד  התחרות  מועד  ביטול/ לשינוי בקשה להגיש ןנית  – ם ביטולי מדיניות 

 הסופית השיפוט מעלות  50% של טולי ב בדמי יחויבו ('וכד  אוויר מזג תנאי) עליון כוח שאינה סיבה מכל יות רותח

 . )נסיעות + מ"מע + שיפוט(

 :ותלהתאחד הרשמה 

 בתשלום מחויבים אינם הליגה  רוכבי  ,התאחדות כחברי רשומים ותלהי םחייבי בליגה  המשתתפים הרוכבים  כל

  .להתאחדות מאוחר רישום דמי
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  .אופציונלי נוהי נוסף וביטוח ך החינו משרד  מטעם  בביטוח מכוסים  ספר בבתי תלמידים 

 חברות  סוג
 ללא

 ביטוח 

 כולל

 ביטוח 

 ₪   300 ₪  200  בלבד  אזורית  יגהבל מתחרה  19 גיל עד  רוכב

 אזורית ליגה  ענפי בשיוך לסמן יש הרישום בטופס  -לב ושימ

 .בהתאחדות  רשומים  להיות  צריכים  אינם  האזורית  בליגה המשתתפים  סוסים

 

)מדריך    ספורטיבית  הדרכה תעודת  ובעלי ביטוח כולל התאחדות  חברי להיות  מחויבים  ת האזורי הליגה  מדריכי  כל

 .פית(רכיבה אולימ

   .לתחרות  מחוץ או בתוך ,אזורית  ליגה בתחרות  להשתתף יוכלו לא חדות להתא רשומים  אינם  אשר רוכבים 

 

 :הופעה 

 :ם הרוכבי לבוש

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

 . חום  או שחור בצבע מעור תואמות  הרכיב ונעלי ,שחור בצבע ר וע אפס'צ או יבהכר  מגפי •

 .בהירות  / שחורות  כפפות  •

 .מהת ר עם  תקנית  רכיבה קסדת  •

 :הבאות  האפשרויות  בין לבחור ניתן – חולצה •

 בצבע רכיבה קט'ז בלי או עם  .לבן בצבע סטוק או ועניבה (וףהס עד  מכופתרת ) צווארון עם  לבנה חולצה •

 .כהה

 .לבנה  ופול חולצת  •

 .החולצה של האחורי או\ו קדמיה בחלק המועדון סמל עם  צבעונית  או לבנה פולו לצת וח – מועדון חולצת  •

 ושאורכן  ם כהי קצוות  בעלות  פלסטיק או  מתכת  עשויות  שיהיו בתנאי אך דורבנות  עם  לרכב  ,חובה א ל אך ,רמות **

 .מ"ס 1.5 על יעלה לא

 .ת ההתאחדו באתר הרלוונטי הענף של החוקים  פריסב לעיין יש נוסף לפירוט**

 

 :לסוס חובה ציוד 

-רב באוכף לרכב ניתן בו סגנון למקצה פרט ,המקצים  בכל 'דרסז או תכליתי-בר אוכף – ספורט אוכף •

  .קפיצות  וא תכליתי

  .פשוט שבור מתג עם  רכיבה ראשיית  •

 (. דרסז )במקצי לבנה שמיכה •

  

 .ההתאחדות  באתר החוקים  יפרבס לעיין יש נוסף לפירוט

 

  :קפיצות קצישיפוט מ
  ב נבחן עפ"י מספר פרמטרים מקצה סגנון קפיצות הוא מבחן רכיבה הכולל בתוכו מכשולים, ואשר במהלכו הרוכ

 ( ותופני )קוים  , הדרך אל המכשולים יד ,שיווי משקל ון ואחקצב נכ  יכות הביצוע :א 
 לפני, מעל ואחרי המכשול. ישיבת הרוכב
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 .שימוש נכון בעזרים
 במגרש.  דיוק ושימוש נכון

 : ישולבו במסגרת הליגה האזורית לפי ארבע רמות הקפיצותמקצי 
 מה(מעל הקורות יש לבצע טרוט קי) וטמקצה קורות קרקע בטר

 ט וקנטרקרקע משולב טרו קורות  מקצה
 מקצה קורות ואיקסים בקנטר

 בקנטר  ס"מ 50צה מק
 ס"מ בקנטר  60מקצה 

 
 מעגלי התרשמות 

מעגל  לאחר הצלצול על הרוכב לבצע.שיפוט המסלול מתחיל עם צלצול הפעמון ולאחר הצדעת המתחרה 
 ,שמטרתו ביסוס הקצב והכנה לתחילת המסלול.   מ' קוטר 20 -של כ התרשמות 

 . טבטרוו רשמות יהיההת  ילמעג בכל המקצים 
 ומעבר להליכה בסופו.בטרוט ל, ובכל המקצים ,המתחרה יבצע מעגל התרשמות נוסף ועם סיום המסל

 .לאחר מכן יצא מהמגרש ללא הצדעה 
 .הלי הליגה האזוריתנתנאי השתתפות ,חוקי לבוש וציוד ,נוהלי הרשמה וביטול הינם לפי 

 שיפוט:
  במסלול ימוש נכון במגרשוש רים זהרוכב, שימוש בעהתרשמות, ישיבת  למכשול,מעג לכל  כולל ציוןדף השיפוט 

 נים בעשריות בנקודה( תת ציו)ניתן ל  :עפ"י המפתח הבא
מצויין =  10  

= טוב מאוד  9  
= טוב 8  
= כמעט טוב  7  
= משביע רצון  6  

אה...וכן הל  
 . ברות ומשוכללות לציון באחוזים חונקודות אלו מ

 יבת הרוכב הוא המנצח.שן הגבוה יותר ביוכב שקיבל את הציויון בתוצאות , הרבמקרה של שיו
 

   –של סירוב  במקרה 
 נקודות -2= סירוב ראשון 
 נקודות  -4סירוב שני= 

 סירוב שלישי= פסילה 
 = פסילהקפיצת מכשול לא נכון

 ( מחשש לפציעה לא יוכל להשלים את המסלול נפילה= פסילה ) לאחר הנפילה הרוכב
 

 –במקרה של סירוב או טעות במסלול  
ילה להבסיר לרוכב  פס או במקרה של ולהסביר לרוכב במה טעה ומה עליו לבצע כעת  ןעמוופט לצלצל בפ השעל 

נפסל ועפ"י שיקול דעתו של השופט להחליט אם לאפשר המשך רכיבת המבחן או יציאת הרוכב ממגרש  מדוע 
 תחרות. ה
 

 מיקום ופרסים  
 עפ"י ציון הישיבה.  קבעהמיקום י  ים באחוז במקרה של שוויוןהמתחרים ימוקמו לפי הציון באחוזים ,

 .לאחר המתחרים עם ניקוד ,ו יקבלו מדליה/רוזטה השתתפותוה וקמו באופן שוימ "מתחרים" ללא ניקוד
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 :(קפיצותת )נבחרו סיפר

 חרת המנצחת של הסבב. גביע לנבינתן י, בכל בית , בכל סבב

 .סבב לכל לפחות  רמות  3 מתוך ביותר הטובות  תוצאות  4 קחולי הנבחרת  חישוב לצורך

 . לרמה ביותר ות הגבוה התוצאות  את  שיוציאו ובלבד  לתוצאות  להתברג ויכולים  כנבחרת  נחשבים  החווה  רוכבי כל

 נקודות למקום הראשון(   35   4-6רמות נקודות למקום ראשון,  30 2-3ום ולפי רמה )רמות מיק י"עפ יעשה החישוב

רוכבים במקצה  ינתנו   30נקודות וכן הלאה. במידה ויהיו מעל    29ת, מקום שני  נקודו  30מקום ראשון    -  2-3רמות  

כ לדוגמא:  נקודות  ומטה  הרוכבים  הראשון    40מספר  המקום  יקבל  במקצה  שני    40רוכבים  מקום  וכן   39נ',  נק' 

 הלאה.

ה  ינתנו רוכבים במקצ  35ו מעל  במידה ויהי  .הלאה וכן נקודות  34 שני מקום  ,נקודות  35 שוןרא מקום  -  4-6רמות  

ומטה הרוכבים  כמספר  יקב  40:  לדוגמא  נקודות  במקצה  הרוכבים  המקום  שני    39ראשון  ל  מקום  וכן   38נ',  נק' 

 הלאה.

 
 

 :חוקים

 למעט ,ביטוח כולל התאחדות  חבר שהינו ובלבד  אלו בתחרויות  להשתתף רשאי גיל בכל מתחיל רוכב לכ •

כן  הקפיצות  בענף הלומע 'סמ 70ו,  סזהדר נףבע  ומעלה 'ב רמה  שמדורגים  רוכבים  כמו   רכיבה מדריכי . 

,  ד לימו מדריכי וכן ת בקפיצו מ"ס 60 או 'בדרסז 'וא אישי קדם  מדורגים  כבים רו. אולימפית  תעודה בעלי מוסמכים 

 .מדורגים  הם  בה הרמה באותה הארצית  בליגה גם  האזורית  לליגה בנוסף להשתתף רשאים 

יכול לרכב בליגה על כל סוס ובלבד שהסוס אי • במקצה הילדים   נו מתחרה בעונה הנוכחית ברמה ג' ו/או רוכב 

 . על הסוס להיות מסורס/נקבה בלבד ומעלה

 ת לרד  יוכל  לא  אך ,שלב בכל  רמה לעלות  יכול  רוכב .ריךהמד  קביעת  י פ על רמה  ל בכ להתחיל כליו חדש רוכב •

 (.  7 סעיף ראו – (משךבה בהגדרות  שעמד  רוכב למעט, ברמה

 .יותר הנמוכה ברמה התחרה בה תחרות  יום  תואו במהלך זאת  לעשות  וכלי לא ,רמה לעבור ןמעוניי אשר  רוכב •

 מעל אחד  בשלב במבחן להתחרות  ליוכ העונה ךבמהל יותר גבוה בשלב ים בחנ במ להתנסות  המעוניין רוכב •

 יביחו ,מעל ברמה תחרויות  4-ב ורכב במידה .יהיומ הפרס  לצורך העונה במהלך ים פעמ 3 מקסימום  ,רמתו

 או\ו הרוכב באחריות  הנו כך  על המעקב)  היומי  הפרס עבור  ות התחר בתוך להתחרות  יוכל ולא  רמה לעלות 

 יוכל ולא זאת  לרמה לעלות  מחויב יהיה מבחנים  בשני צח וני ,שלומ ההגבו מהבר שהתנסה כברו   .  (המדריך

 ומזו בה מתחרה שהוא זומ גבוהה לרמה רוכב נרשם  בה תחרות  בכל ,יןלצי חשוב .קודם  משלב ים מבחנ  רכבל

 באחריות  זה רישום  .לתחרות  ההרשמה טופס ג"ע בבירור זאת  לציין יש ,בליגה מדורג ת להיו  מעוניין שהוא

 .רוכבוה ריךהמד 

 רמה לות לע יחויב ,1-3 במקומות  הסופי וגבדיר הקודמת  בעונה בליגה מוקם  אשר רוכב ,הליגה של מות הר בכל •

 .עת  בכל זאת  ת לעשו  יכול רמה לות לע  המעוניין רוכב .שלאחריה בעונה

 לקחויי ולא מפיים וליהא בענפים  האישי הדירוג משיטת  חלק אינן האזורית  הליגה תחרויות  – שיאי דירוג •

 .ןחשבוב

 .ית האזור גההלי רכזת  ובאחריות  ההתאחדות  דרך יתנהל  הסבבים  צאות תו ריכוז •

 הטובה התוצאה לו בתחש ,אחת  בתחרות  ד אח מסוס יותר על שירכב רוכב .בלבד  אחת  עם פ לליגה ידורג רוכב •

 .נההראשו הכניסה את תוצ תילקח ,הסוס אותו על פעמיים  מתחרה אשר רוכב .יום  באותו השתיים  מבין
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 נוסף שיפוט זמן ראשמ לתאם  ןנית  .התאחדות  לדירוג או  הליגה מתכנית  כחלק נוספות  מות ר לרכב ןנית  לא •

 את  פוטלש מוסמך הסבב אותו של והשופט בהתאחדות  רחב שהרוכב בתנאי ,האזורית  בליגה שאינן ות לרמ

 .המבוקשת  הרמה

 מזכירת  דרך ,קים החו בספר רטת המפו הבצור לפנות  ןנית  ,התחרות  במהלך לשופטים  לפנות  מוחלט איסור  חל •

 (הורה/מדריך/מאמן) שלו ים לוומהמ מי  או  בעצמו שיפנה רוכב .נףהע של המקצועית  הוועדה נציג  או הליגה

 כמפורט ,הוועדה י"ע שינקטו משמעתיים  עדים לצ עצמו  חושף ,בתחרות  ם תפקידי לבעלי הולם  בלתי באופן

 .החוקים  בספר

 שנים בלבד.  4עד רוכב יוכל לרכב בליגה האזורית  •

 

 

 :ותלתחר הרשמה 

 ד ועד שבוע לפני מועד התחרותבלב שמה הרה  סטופ  גבי על ה תיעש  תלתחרו הרשמה 

 . ות חד להתא נרשם  איתו לשם  זהה הרוכב ששם  לוודא יש

או   ודאולו התחרות  מועד  לפני ימים  עשרה עד  וחולשל למלא יש הטופס את  הטופס  ש מצעות המייל,באטלפונית 

  .התקבל

 ולהם רשכנד  תאחדות הב חברים  שהינם  ובלבד  ,התחרות  לפני ים ימ חמישה עד  לתחרות  רוכבים  להוסיף ניתן

 (. הליגה רכזת  מול לבדוק ניתן) בתוקף רפואית  בדיקה

 כבים רו לשפוט רשאים  יו יה ולא הליגה מרכזת  משתתפים  רשימות  הם לידי השופטים  יקבלו ההרשמה ת סגיר לאחר

  .בה כלולים  שאינם 

 

 יקהבד  ם לה איןש וא התאחדות  ריחב שאינם  רוכבים  – פוללטי  בעייתיים  רשימת  החווה תקבל ההרשמה לאחר

 .התקבלו והאישורים  ם סישהטפ ולוודא ההתאחדות  משרד  מול בבעייתיים  לטפל יש .בתוקף ית רפוא

 ליגה בתחרות  להשתתף בתוקף רפואית  יקהבד  ללא או התאחדות  חבר שאינו רוכב לאף יתאפשר לא ביטוח מטעמי

  .אזורית 

 

 הקשורים ובירוקרטיה  קה בלוגיסטי כותהכרו תווה גב עלויות וךולחס הליגה  מסגרת את  רלאפש בכדי - לב שימו

 בין  סוסים  של  שינוע יאושר לא  .ווה הח סוסי על  ורק  אך  תתאפשר  יתהאזור הליגה  בתחרויות השתתפות ,לנושא

 .האזורית ליגה ב השתתפות לצורך תחוו

 

 

 :התחרות מגרש

 ,לחה  ,רכיבהל נוחה תהיה המגרש רקעק  .'מ 20X40 בגודל יהיה ים הענפ בשני הליגה בתחרויות  התחרות  מגרש

 .וגושים  נים אב ,ות מבור נקייה ,המגרש בכל שווה בגובה ישרה ,אוורירית 

 C האות  מול ימוקם  השופט מושב .מגרשמה 'מ 3-5 של מרחקב וימוקם  ורשם  לשופט מקום  יכלול השיפוט שולחן

 .שרבמג שההנע  את  לראות  פטלשו תפריע לא המגרש שגדר כך הקרקע פני מעל מוגבה ויהיה

 הפרעות  ללא יות הפרט במיר את  לו לאפשר ויש לשמש פניו עם  ישב שלא כך והשופט המגרש את  למקם  יש

  .השיפוט עמדת ל נוחה ולגישה ושתייה לצל לדאוג יש .מהקהל

 .מקצה  בזמן סגור המגרש שער כי ולוודא ולסוסים  לרוכבים בטיחותי למגרש  לדאוג שי
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 :הבא ם רשיהת פי על יות לאות  לדאוג יש

 
 

  :ן קפיצות  סגנו במקצה

 :לבאים  לדאוג יש ,'מ 20X40 במגרש ייבנה המסלול

 תקניים סטנדים  זוגות  6 •

  מטר 3 באורך קורות  12 •

דגלון  אדום ד בנ איזוליר •  קפיצת  כיוון לסימון)  או 

   (המכשול

 ( A4 דף יגב-על מודפסים ( מכשולים  מספרי •

 

 מפורש  אישור  ולקבל  האזורית ה הליג לרכזת מראש  להודיע יש ,גרשהמ בדרישות ת דעומ ה אינ והחווה  מידה ב

 .המקצועית דה הוועמ

 

 

 

 

 

 

 

 :לליגה  הרשמה 

 ,הליגה  לרכזת במייל המצורף ההרשמה  טופס העברת ידי על ירשמו האזורית בליגה  חלק  לקחת המעוניינות חוות

 omliga@gmail.c.efrat  3765068-052 אפרת שחר 

 

 ייםמפ האולי  הרכיבה  ענפי של המקצועיות  עדות הוו

 לעונת ומצפות  והרוכבים  החוות  לכל הצלחה מאחלות

 !ת ומוצלח  יהפורי  יות תחרו 
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