
 

 

 
  5החוקים של סדרות העונה מובאים בפרק  – שימו לב 

של ספר החוקים העדכני.    ובנספח א' )ליגה צעירה(
מטרת הודעה זו הינה להביא בפני חברי הענף את מבנה  

2022-העונה ואת הפרטים הייחודיים לעונת התחרויות 
0232 

 
 מבנה העונה: 

 
 : אירועי שיא שלושהייערכו  3202-2202בעונת התחרויות  .1

 גמר גביע
  הלאומיות ותקטגורי ב תואר "מנצח רמה" +  FEI קטגוריות" בהארץתואר "אלוף  – אליפות הארץ

 .)עפ"י טבלת קטגוריות הרכיבה שלהלן(
 . 12לרמות א )פתוח( + א' עד  הארץהכולל את אליפות  – צעירה הליגגמר 

 אליפות ישראל, באותו המתקן. * הארוע עשוי להתקיים במקביל לארוע 
 

 . : סדרת גמר הגביע וסדרת האליפותולאומית( ייערכו שתי סדרות FEIבליגות הבוגרות ) .2
 
  ,12גם רוכבי רמה א' פתוח ורמה א' עד יגה הצעירה יצטרפו לשל ה הגמר לתחרות  - צעירה הליג .3

לכל   ( ומנצח רמה )א' פתוח( במתכונת גמר אליפות12אשר יתמודדו על תואר אלוף ישראל )א' עד 
 . דבר ועניין

 

 : במהלך העונה יתקיימו  תחרויות כדלקמן .4
 . + תחרות גמר גביע  תחרויות דירוג לסדרת גמר הגביע  5

 .  אליפות הארץגמר +  תחרויות דירוג לאליפות 10
 ה. לליגה הצעיר תחרויות דירוג  10

 ימי תחרות לא כולל גמר האליפות )בחפיפה בין הליגות/סדרות כמפורט בלו"ז העונה(. 14ל סך הכ
 

 .  רמות )למעט בליגה הצעירה(בכל ה רוכב השנההעונה ינתנו פרסי   .5
 

 תחרויות נפרדות(  2) צעירהה הבסדרת אליפות הארץ ובליג נבחרות תתתקיים תחרו העונה .6

 
 
 
 
 
 



 

 

 :3202-2202לעונת  קטגוריות רכיבה ענף דרסז'
 

רמות   –  אליפות הארץגביע/ 
FEI 

 מנצחי רמה לאומיתגביע/ 

 12א' עד גיל 
 

 (CHILDREN) 15ילדים עד גיל 
 

  (JUNIOR) 19נוער עד גיל 
 

 23רוכבים צעירים עד גיל 
(YOUNG RIDERS)  
 

INT I 
 

INT A/B + INT II 
 

GP          
 

 פתוח רמה א' 
 

 רמה ב' פתוח 
 

 רמה ג' פתוח 
 

 רמה ד' פתוח 
 

 רמה ה' פתוח 
 

PSG 
 

 
 

 

 
הגיע   שטרם, היינו מי 231.12.202ביום  יקבע לפי גילו  - גיל הרוכב לצורך התמודדות במקצי הגיל .7

 2011יורשו לרכב ילידי  12במקצה א' עד גיל  -למען הסר ספק  לגיל הרלוונטי למקצה ביום הנ"ל.

 2004ומעלה, במקצה הנוער יורשו לרכב ילידי  2008ומעלה, במקצה הילדים יורשו לרכב ילידי 

 . ומעלה 2000ומעלה, במקצה רוכבים צעירים יורשו לרכב ילידי 

 

 : בכל סדרה או קטגוריה "התחרויות הקובעות"
 

 
  התוצאות 3יסוכמו  בכל רמה, לצורך החישוב הסופי של מנצחי הליגה - סדרת גביע המדינה .8

   + ניקוד כפול של התוצאה ביום הגמר.תחרויות הסידרה  5מתוך )באחוזים(  ביותר  הטובות
 

לצורך דירוג הרוכבים בסדרה )כתנאי להשתתפות בתחרות   – )ומנצחי רמה( סדרת אליפות ישראל .9
 תחרויות הדירוג.  10הטובות ביותר מתוך  התוצאות 6הגמר(, ילקחו בחשבון 

 
ברמות ב' ומעלה לפי   צמדים 45סכ"ה יכנסו לאליפות  – מכסות לפי "שיטת המפל" באליפות ישראל .10

 החלוקה הבאה: 
GP + INT II – 4  צמדים 

INT I + PSG – 3 צמדים 
 צמדים  FEI – 6מקצי גיל 

 צמדים  5 –מקצים לאומיים )פתוחים( 
 



 

 יכנסו כל הצמדים שעמדו בקריטריון המינימום. –רמות א' 
 

  התוצאות  6לחישוב הנבחרת המנצחת יילקחו בחשבון  –תחרות נבחרות בסדרת אליפות ישראל  .11
 תחרויות הדירוג )ללא חישוב תוצאות תחרות הגמר(. 10המשוקללות הטובות ביותר מתוך 

 
לחישוב פרס רוכב השנה, בכל הרמות, ילקחו בחשבון   – תחרות רוכב השנה בסדרת אליפות ישראל .12

)ללא חישוב תוצאת תחרות   תחרויות הדירוג 10הגבוהים ביותר )באחוזים( מתוך  הציונים 7
 .הגמר(

 
הטובות ביותר של כל רוכב   התוצאות 6לצורך חישוב מנצחי הליגה בכל רמה, יסוכמו  –עירה ליגה צ .13

תנאי להשתתפות בתחרות הגמר הינה   ניקוד כפול מתחרות הגמר.תחרויות הסידרה, ו 10מתוך 
 תחרויות הסידרה. 10לפחות מתוך  תחרויות 4-רכיבה ב

 
המשוקללות הטובות   התוצאות 6לסיכום הניקוד לנבחרת השנה יילקחו  –נבחרות ליגה צעירה  .14

 תחרויות הסידרה.  10ביותר, מתוך 
 

 
 


