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 קוד התנהגות
 

אלו המעורבים בספורט הרכיבה להישמע לקוד מכל  דורשתמצפה ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה 

בכך שבכל זמן שהוא, רווחתו של הסוס היא הערך החשוב ולהכיר ולקבל להכיר  FEI-ההתנהגות של ה

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

 

 רווחה כללית: .1

 סוסים טוב ממשק ניהול (א

 גס מזוןסוסים.  ממשקלהיות תואם את הנהלים הטובים ביותר לניהול חייב  והזנהבאורווה  שיכון

 חייבים תמיד להיות זמינים.ומים  מזוןנקי ואיכותי, 

 שיטות אימון (ב

 נפיםהעאימונים התואמים את היכולות הגופניות שלהם ואת רמת הבגרות עבור  יעברוסוסים 

 .או גורמות לפחד מתעללות, חשופים לשיטות שפוגעות אסור להם להיות. המשוייכיםהם  אליהם

 ציודו פרזול (ג

למנוע  בכדי ומותאם מתוכנן יהיה ציודברמה גבוהה.  להתבצע נעלים חייבבמו סותבפרטיפול ה

 את הסיכון לכאבים או פציעות.

 הובלה (ד

וסיכונים בריאותיים אחרים. על כלי  פציעותבמהלך ההובלה יש להגן על סוסים באופן מלא מפני 

 ונהוגיםבאופן קבוע  טאיםמחוברמה גבוהה,  מתוחזקיםרכב להיות בטוחים, מאווררים היטב, ה

 חייבים תמיד להיות זמינים לניהול הסוסים. מתאימים. מטפלים מתאיםאדם  בידי

 דרך (ה

עם גישה למזון ומים  תכופותסוסים תקופות מנוחה ל ולאפשרבקפידה,  הנסיעותיש לתכנן את כל 

 הנוכחיות. FEIבהתאם להנחיות 

 

 כושר להתחרות: .2

  וכשירותכושר  (א

יש להגביל את ההשתתפות בתחרות כך שתתאים לסוסים ולספורטאים בעלי יכולת מוכחת. יש 

לאפשר לסוסים תקופת מנוחה מתאימה בין אימונים לתחרויות; יש לאפשר תקופות מנוחה נוספות 

 לאחר נסיעה.

 בריאותימצב  (ב

יש ספק שישנו  בכלאו להמשיך להתחרות,  להתחרותרשאי  אינו רותלהתחסוס שנחשב לא כשיר 

 לפנות לייעוץ וטרינרי.

 סמים ותרופות (ג

ולא  החמוררווחה  סוגייתסמים ושימוש לא חוקי בתרופות מהווים ב לשימושכל פעולה או כוונה 

 זמן מספק להחלמה מלאה לפני התחרות. פרק. לאחר כל טיפול וטרינרי, יש לאפשר תנסבל היהת

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,בודד :שורות   ,ללא מרווח בין  ,ימין  :מעוצב  
:טאב לא ב  97.0" עצירות 

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  :לפני  52.0", מרווח בין  :כניסה  :מעוצב  
1.5  שורות

:שורות  :לפני  52.0", מרווח בין  :כניסה  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0" ,שורות עצירות    1.5

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  
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 הליכים כירורגיים (ד

ו/או  יםהמאיים על רווחת הסוס המתחרה או על בטיחותם של סוס כירורגי ךכל הליכיאסור להתיר 

 ספורטאים אחרים.

 לאחרונה שהמליטו סוסותסוסות בהריון /  (ה

 .אמו עם הרץ יונקאסור לסוסות להתחרות אחרי החודש הרביעי להריונן או עם סייח 

 שימוש לרעה בעזרים (ו

שוטים, דרבנות  דוגמאעזרי רכיבה טבעיים או בעזרים מלאכותיים )ל באמצעותהתעללות בסוס 

 .תתקבלוכו'( לא 

 

 אסור לאירועים לפגוע ברווחת הסוסים: .3

 אזורי תחרות (א

על משטחים מתאימים ובטיחותיים. כל המכשולים ותנאי התחרות  התקיימו תיוותחרון סוסים ומיא

 .בראששל הסוס  בטיחותו כאשר יתוכננו

 משטחי קרקע (ב

כדי להפחית ב ויתוחזקו יתוכננומשטחי הקרקע עליהם סוסים הולכים, מתאמנים או מתחרים 

 גורמים העלולים להוביל לפציעה.

 מזג אוויר קיצוני (ג

אסור שתחרויות יתקיימו בתנאי מזג אוויר קיצוניים העלולים לפגוע ברווחתו או בבטיחותו של 

 .התחרותהסוס. יש להקפיד על תנאי קירור וציוד לסוסים לאחר 

 באירועים באורוות שיכון (ד

האורוות חייבות להיות בטוחות, היגייניות, נוחות, מאווררות היטב ובגודל מספיק לסוג הסוס 

 אזורי שטיפה ומים חייבים להיות זמינים תמיד.. ואופיו

 

 בסוסים: הומאניטיפול  .4

 טיפול וטרינרי (א

מומחיות הווטרינרית חייבת להיות זמינה תמיד באירוע. אם סוס נפצע או מותש במהלך תחרות, 

 על הספורטאי להפסיק להתחרות ויש לבצע הערכה וטרינרית.

 מרכזי הפניה (ב

באמבולנס ולהעביר אותם למרכז הטיפול הרלוונטי הקרוב להמשך , יש לאסוף סוסים נדרש כאשר

 הערכה וטיפול. יש להעניק לסוסים פצועים טיפול תומך מלא לפני שהם מועברים.

 פציעות בתחרות (ג

יש לעקוב אחר שכיחות הפציעות שנגרמו בתחרות. יש לבחון היטב את תנאי שטח הקרקע, 

 די לציין דרכים למזער פגיעות.תדירות התחרויות וכל גורמי סיכון אחרים כ

 המתת חסד (ד

אם הפציעות חמורות מספיק, יתכן שיהיה צורך להרדים את הסוס על בסיס הומני על ידי וטרינר 

 בהקדם האפשרי, במטרה היחידה למזער את הסבל.

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  
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 פרישה (ה

 יש לטפל בסוסים באהדה ובאנושיות כאשר הם פורשים מהתחרות.

 

 חינוך: .5

לכל העוסקים בספורט רכיבה להגיע  יםקוראלספורט הרכיבה  אומיתהל וההתאחדות FEI -ה 

 ילרמות השכלה הגבוהות ביותר האפשריות בתחומי התמחות הרלוונטיים לטיפול וניהול של סוס

 התחרות.

בברכה. תשומת  ותשל כולם מתקבל והדעותתנהגות לרווחת הסוס עשוי להשתנות מעת לעת הקוד ה

 מעודד מימון נוסף ותמיכה במחקרי רווחה. FEI -לב מיוחדת תושם לממצאי מחקר חדשים וה

 

 במהלך כל שלבי הכנת ואימון סוסי תחרות, על רווחת הסוס לקבל קדימות על פני כל דרישה אחרת. 

 מתאימה.רווחת הסוס כוללת ממשק ושיטות אימון נאותות, התאמת ציוד ופרסות כראוי, ותובלה 

 

 .על הסוסים והמתחרים להיות בכושר ובמצב בריאותי טוב, טרם ובמהלך השתתפותם בתחרות

 

 התעללות מכל סוג שהוא אסורה בזמן התחרות או בכל זמן אחר. "התעללות " פרושה פעולה או חוסר 

 : אך לא רק ,לגרום כאב או אי נוחות בלתי נחוצים לסוס. כולל ,או עלולה ,פעולה אשר גורמת

 חפץ אחר בצורה מוגזמת או אכזרית, להכות או להרביץ בשוט או בכל

 רה שהיא במכשיר הגורם לשוק חשמלי,להשתמש בכל צו

 או בלתי פוסקת בדורבנות, להשתמש בצורה אכזרית

 פה הסוס עם המתג או כל אמצעי אחר,משיכות אכזריות ונמשכות ב

 חולה או פצוע עם סימני דם טריים, להתחרות על סוס מותש,

 רגישויות של הסוס באמצעים שונים, להגביר או לטשטש

 להשאיר סוס ללא מזון, מים או פעילות מספיקים.

 

 להרחיק את אשר יחליט אם יש  ,כל מקרה של חשד להתעללות יובא לידיעת נציג הועדה בתחרות

 הסוס והרוכב מהתחרות. 

              

 אסור שרווחתו של הסוס תפגע כתוצאה מהתחרות. תנאי זה כולל תשומת לב קפדנית לאזורי 

 התחרות, משטחי האדמה, תנאי מזג האוויר, התנאים באורוות, בטיחות המתקן וכשירותו של הסוס 

 לתובלה לאחר התחרות.

 

 רו וכי הם יש לעשות כל מאמץ כדי להבטיח שהסוסים יקבלו את תשומת הלב הראויה לאחר שהתח

 מקבלים יחס אנושי לאחר שקריירת התחרות שלהם נגמרה. תנאי זה כולל טיפול וטרינרי מתאים, 

 פציעות כתוצאה מהתחרות, המתת חסד במקרה הצורך ופרישה.

 

 מפציר בכל אלו המעורבים בענף זה להגיע לרמת הידע וההשכלה הגבוהה ביותר בתחום   FEI -ה

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  :לפני  52.0", מרווח בין  :כניסה  :מעוצב  
,שורות  ללא תבליטים או מספור   1.5

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:לפני  52.0" :כניסה  :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  
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 התמחותם.

 

 :FEI  -ניתן למצוא באתר של ה  FEI -ההתנהגות של ה עותק מלא של קוד

WWW.FEI.ORG.orgfeiwww. 

 

 

 

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

שדה השתנה קוד 

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

,רגיל ממורכז :מעוצב  

http://www.fei.org/
http://www.fei.org/
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 מושגים ופירושם - 1פרק 

 

 בקובץ חוקים זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה מטה: 

 

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

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

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

 קצב של שלוש. –, קנטר קצב של שתיים –בעלת קצב של ארבע פעימות, טרוט 

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

 במקצב מסוים חוזר על עצמו בצורתו הנכונה, בכל פעם באותה צורה ובאותו אורך צעד.

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

בטמפו גבוה  -)לדוגמא רות במובן של קמ"ש או אורך צעד )מספר פעימות בדקה(, ואין הכוונה למהי

 .יהיו יותר צעדים בדקה(

 
 (empoEMPOT מהירות הקצב ) הבלטת הקצב היא תוצאה של –( CADENCE) ההשהיה קצבית .5

של הרגליים באוויר לעומת  ההשהיהקבוע ומתאים בהרמוניה עם אימפולסיה ואלסטיות והדגשת שלב 

 זמן שהייתם על הקרקע. 

 
לנוע ללא  ווהיכולת שלטווח התנועה של הסוס  – (FREEDOM OF MOVEMENTחופש התנועה ) .6

 התנועה, כך שרגליו האחוריות תחת גופו ורגליו הקדמיות שלוחות קדימה.הגבלת 

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

 

רגליו האחוריות של הסוס  ,בשלב נשיאת המשקל של המקצב –( ENGAGEMENT)אנגייג'מנט  .8

כתוצאה מכך, ישנה הנמכה יחסית של  פוסעות היטב תחת גופו, עם כיפוף מוגבר של מפרקיהם.

 האחוריים והחלק הקדמי נעשה קל ונישא יותר.

 
אנרגיה הנאגרת בכינוס. הסוס מראה רצון שימוש ב ,כוח הדחיפה –( IMPULTIONאימפולסיה ) .9

לשאת עצמו קדימה תוך שמירה על קלילות ומבלי למהר. תנאי לאימפולסיה הוא תנועת הרגליים 

האחוריות קדימה ומתחת לגופו של הסוס , בעודן נושאות את משקלו 

(gagementnEENGAGEMENT אימפולסיה אפשרית רק במקצבי הטרוט והקנטר בהם יש רגע .)

 של השהייה ואינה חלה על מקצב ההליכה. 

 
יכולתו הפיסית של הסוס לשנות באופן חלק – ( SUPPLENESS, FLEXIBILITY)גמישות ורכות  .10

של התנועה בשטף  ,את מרכז הכובד שלו קדימה ואחורה ואת הכיפוף )הצידה( מבלי לפגום בזרימה

 להזיז את המפרקים בחופשיות. וובשווי המשקל של הסוס, וכן, יכולת
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(, אלסטיים, Supplesupple(מצב בו שריריו של הסוס רכים  – (THROUGHNESS"דרך הגוף" ) .11

דבר המאפשר זרימה, ללא הגבלה, של  , )onnectedCconnected(ם םומחוברימשוחררים, 

עוברים  ספורטאירוכבאנרגיה מאחור לקדימה ומקדימה לאחור. במצב זה העזרים/השפעתו של ה

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

 .""Durchlässigkeitהאחוריות של הסוס( מקביל למונח הגרמני 

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

הכיפוף הדרוש למעגלים ותנועות הצידה. דוגמאות לכיפוף שגוי הן: כיפוף של הצוואר בלבד, כיפוף 

 לכיוון הנגדי.

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

מתייחס לרב לכיפוף בקודקוד )המפרק בין החוליה  .ית בין העצמות קטנהבמפרקים השונים כך שהזוו

 הראשונה בצוואר לקודקוד(.

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

)ENGAGEMENTngagementE( דבר  באקטיביות מוגברת עם מפרקים גמישים ומכופפים היטב

הצעד ו שהרגל שוהה זמן רב יותר באוויר ,כך ,יוצר אנרגיה מוכלת. אנרגיה זו משפיעה על הצעדה

 מכסה פחות שטח.

 
 לפה הסוס. ספורטאירוכבמגע עקבי יציב ואלסטי מידיו של ה – (CONTACTקשר ) .15

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

כינוס הצעדים, או  להתארכותוהצוואר מורם ומקומר בהתאם לשלב האימון  אורכי וצידי כנדרש. כיפוף

על ראשו של הסוס להישאר בתנוחה יציבה, ככלל מעט לפני מגע קל ורך. את המתג ב קבלוהסוס מ

 .ספורטאירוכבהגבוהה ביותר, וללא שום התנגדות להאנך, כאשר הקודקוד גמיש והינו הנקודה 

 
תנוחה של הראש בה הסוס נמנע לקבל את הקשר ע"י הרמת  –( ABOVE THE BIT"מעל המתג" ) .17

 הראש  כלפי מעלה וקדימה.

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

 נוקשה.

 

 

  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:לפני  52.0" :כניסה  :מעוצב  
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 , ((BEHIND THE BIT"מאחורי המתג"  .19

 (, (BEHIND THE AIDS"מאחורי העזרים"  

התחמקות של הסוס בה הוא נסוג או נרתע מהמתג/   -((BEHIND THE LEG"מאחורי הרגל"  

התנגדות או התחמקות לנוע חוסר רצון של הסוס לעבוד מאחור קדימה לתוך קשר עם המושכות. קשר.

 (.ספורטאירוכב)המושב ורגליי ה ספורטאירוכבקדימה ברצון מעזריו של ה

 

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

 מאחורי הקו האנכי לקרקע.

 

מתייחס לקלילות הכתפיים . 1לילות הנה מרכיב בנשיאה העצמית. הק –( LIGHTNESSקלילות ) .21

 .)ContactCONTACT(קלילות הקשר  .2 והחלק הקדמי של הסוס. 

 

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

 . ספורטאירוכבלהיתמך או להישען על ידיו של ה

 
הארכה של הצעדים והמסגרת של הסוס, תוך  – (LENGTHENING) והמסגרת הארכה של הצעד .23

 כמו במקצב העבודה. ,שמירה על אותו טמפו ושווי משקל

 
בטרוט וקנטר הסוס מראה את אורך  – (EXTENDED)רך ואורך, קנטר מאורכת, טרוט מאה מהליכ .24

תוך שמירה על שווי משקל ונשיאה עצמית. בהליכה  ,יחד עם דחיפה חזקה קדימה המקסימאליהצעד 

של הצוואר, כאשר הרגליים  מקסימאליתוכן הארכה  המקסימאלימראה הסוס את אורך הצעד 

 האחוריות נוגעות בקרקע לפני עקבות הפרסות הקדמיות באופן ברור.

 
מקצב של הרגעות בו ניתן לסוס להנמיך ולמתוח קדימה את  – (FREE WALK) משוחררתהליכה  .25

תוך הצוואר והראש. הן צעדיו של הסוס והן המסגרת שלו מתארכים. מתבצע עם מושכות ארוכות 

 . הקשר עם הפה של הסוסשמירה על 

 
. משמעת ספורטאירוכבנכונותו של הסוס לציית לרצונו של ה – (SUBMISSIONצייתנות ) .26

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

ושווי  ספורטאירוכבשמפגין הסוס בביצוע התרגילים השונים, כולל כיפוף נכון, קבלה וציות לעזרי ה

 משקל המתאים לתנועה המבוצעת. 

 
המגבירים את הקשב, מעבירים את  ספורטאירוכבהשפעה של עזרי ה – (HALF HALT)חצי עצירה  .27

 כינוס מוגבר.הסוס אחורנית, ובכך יוצרים  ו שלמשקל

 
גופו של הסוס תואם את קו המתאר של הצורה בה הוא נע.  – (STRAIGHTNESS)סוס ישר  .28

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

 
 מרכיב גיאומטרי במבחן דרסז', כגון מעגל, שינוי כיוון, צורת שמונה וכדומה. – (FIGURE)צורה  .29



 
 

 

 

02 

 
תנועה במבחן: קטע במבחן  .2 האופן בו הסוס נע על פני הקרקע.  .1  – (MOVEMENT)תנועה  .30

תנועה בדרסז': תרגיל, בניגוד לצורה, דוגמה/תבנית,  .3  דרסז' המוערך ע"י ציון אחד בטופס המבחן.

מעברים או קומבינציה שלהם. תנועות בדרסז' הן: כניעה לרגל, הליכה אחורה, כתף פנימה, אחוריים 

בקנטר, פירואט וסיבוב על רגליים  פאס בטרוט וקנטר, החלפת רגל באוויר-האף, Renversפנימה, 

 אחוריות, פיאף ופסאג'.

 

 :מתוך הספר (שינויים קלים)ב בפרק זה לקוחים ופירושםהמושגים 

"DRESSAGE HANDBOOK GUIDELINES FOR JUDGING" של ה- FEI 
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 הדרסז' ם של ימטרתו ועקרונותיו הכללי - 2פרק 

 ( FEI)מתורגם מספר החוקים של ה 

 

 ים של  הדרסז' ימטרתו ועקרונותיו הכלל : 1סעיף 

מטרת הדרסז' היא פיתוח הסוס לאתלט מרוצה באמצעות חינוך הרמוני. כתוצאה מכך, הסוס  .1

נעשה רגוע, משתף פעולה, גמיש וחופשי, אך גם מלא בטחון, קשוב ונלהב, ובכך משיג הבנה 

  שלו.  ספורטאימושלמת עם ה

 איכויות אלה מתבטאות על ידי:

 ואחידות הצעדים חופשיות 

 הרמוניות, קלילות וקלות התנועות 

  קלילות כתפיו ורגליו הקדמיות של הסוס והעברת משקל לרגליים האחוריות, שמקורם

 מלאת חיות. )Impulsion(באימפולסיה 

  בצייתנותקבלת המתג( דרך הגוף ,Durchlässigkeit) .וללא כל התנגדות או מתח 

 

 נענההנדרש ממנו מרצונו החופשי. הוא מלא בטחון וקשב,  כך נותן הסוס רושם שהוא עושה את .2

ברצון, נשאר יציב וישר בתנועה על קווים ישרים, ומכופף גופו בהתאם כאשר  ספורטאילדרישות ה

 נע בקווים קמורים. 

 

הליכתו של הסוס אחידה, חופשית ובלתי מוגבלת. מקצב הטרוט חופשי, רך, אחיד ואקטיבי.  .3

אוזן. הרגליים האחוריות לעולם אינן בלתי פעילות או נרפות. הן מגיבות הקנטר מאוחד, קליל ומ

 לסימן הקל 

 ובכך נותנות רוח וחיות לכל שאר הגוף. ספורטאיביותר של ה  

 

 בזכות האימפולסיה מלאת החיות וגמישות המפרקים, החופשיים מהשפעתה המשתקת של  .4

ההתנגדות, הסוס מציית ברצון ובלי היסוס ומגיב לסימנים השונים ברוגע ודיוק, ומפגין איזון נפשי  

 פיזי בצורה טבעית והרמונית. 

 

 בכל זמן העבודה, אפילו בזמן העצירה, על הסוס להיות "על המתג".  .5

 

ברורה, כתוצאה מההרמוניה שהסוס  )Cadence(בטרוט ובקנטר צריכה להיות השהייה קצבית  .6

 ובשווי משקל.  )Impulsion((, מלא דחף  Regularityמציג כשהוא נע באופן אחיד )

 

 .לרכיבה הבסיסי היסוד היא המקצבים של האחידות .7

 

  

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 
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ז' היא פיתוח הסוס לאתלט מרוצה באמצעות חינוך הרמוני. כתוצאה מכך, הסוס מטרת הדרס .1

 נעשה 

רגוע, משתף פעולה, גמיש וחופשי, אך גם מלא בטחון, קשוב ונלהב, ובכך משיג הבנה מושלמת 

 עם 

  הרוכב שלו.

 איכויות אלה מתבטאות על ידי:

  הצעדים ואחידותחופשיות 

 הרמוניות, קלילות וקלות התנועות 

  קלילות כתפיו ורגליו הקדמיות של הסוס והעברת משקל לרגליים האחוריות, שמקורם

 מלאת חיות. (Impulsion)באימפולסיה 

  דרך וללא כל התנגדות או מתח.לאורך כל הקבלת המתג 

 נענה כך נותן הסוס רושם שהוא עושה את הנדרש ממנו מרצונו החופשי. הוא מלא בטחון וקשב,  

  מכופף גופו בהתאם כאשר נעברצון, נשאר יציב וישר בתנועה על קווים ישרים, והרוכב לדרישות  

  מורים.קבקווים  

 ואקטיבי. הקנטר  אחיד, חופשית ובלתי מוגבלת. מקצב הטרוט חופשי, רך, אחידההליכתו של הסוס  

 מאוחד, קליל ומאוזן. הרגליים האחוריות לעולם אינן בלתי פעילות או נרפות. הן מגיבות לסימן הקל  

 ביותר של הרוכב ובכך נותנות רוח וחיות לכל שאר הגוף.

 בזכות האימפולסיה מלאת החיות וגמישות המפרקים, החופשיים מהשפעתה המשתקת של  

 יב לסימנים השונים ברוגע ודיוק, ומפגין איזון נפשי ופיזי ההתנגדות, הסוס מציית ברצון ובלי היסוס ומג

  בצורה טבעית והרמונית.

 העצירה, על הסוס להיות "על המתג". בכל זמן העבודה, אפילו בזמן 

 הרמוניה שהסוס מציג ה,כתוצאה מברורה (Cadence) צריכה להיות השהייה קצביתבטרוט ובקנטר 

 ובשווי משקל.  (Impulsion)(, מלא דחף  Regularity) אחידכשהוא נע באופן 

 

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  5.0" 52.0" + כניסה 

:ראשונה  0", :לפני  5.0", שורה  :כניסה  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0" עצירות 

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  5.0" 52.0" + כניסה 

:תלויה  52.0", מספור :לפני  0",  :כניסה  :מעוצב  
:מ :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון   +
:ב  :ב  52.0" + כניסה  :יישור לימין + מיושר   +  1

:טאב  52.0", כרטיסיית רשימה 5.0", עצירות 

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  5.0" 52.0" + כניסה 
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 (THE TRAINING SCALEסולם האימון ) :2סעיף 

 
 
 

 ים ושופטים.ספורטארוכבלמאמנים, סולם האימון הוא הקו המנחה החשוב ביותר 

 . Grand Prixסולם האימון תקף לאימון סוסים צעירים וכן סוסים ברמות אימון מתקדמות עד רמת 

 מטרות ועקרונות הדרסז'. בנוסף, סולם האימון לו, ניתן להשיג את עקרונות קלאסיים אשמירה על ב

 ת.יווהקו המנחה לשופטים בתחרו ההופעההוא קנה המידה לאיכות 

 לקים:סולם האימון נחלק לשלושה ח

  ,על קצב,  דגשפיתוח ההבנה והאמון( גמישותSuppleness) .וקשר 

  קשר וקבלת המתג, אימפולסיה וסוס ישר.גמישותעל  דגשהדחיפה,  כוחפיתוח , 

  על אימפולסיה, כינוס וסוס ישר. דגשהנשיאה,  כחפיתוח 

 באופן מוחלט. )מתמסר בכל גופו(התוצאה היא סוס מגיב בחיוב ודרך הגוף 

 לפיתוח הכושר הגופני והנפשי  ,תוכנית התעמלותלסוס,  ימוד פיזיתשיטת לסולם האימון היא 

ונח עם אימון בסיסי  גמישמקבל סוס צייתן,  ספורטאירוכבהטבעי של הסוס. בשמירה על עקרונות אלו, ה

 טוב.

 מבטיח שהסוס יהיה  ,לסוס דרסז', האיכויות המתקבלות מתוכנית זו נחוצות. האימון הבסיסי השיטתי

 ודרך הגוף בכל זמן. סולם האימון פותח לאורך המאות כשיטה לאימון סוסים בצורה  גמישמספיק 

 תוך שמירה על בריאות הסוס.   ,הרמונית

 מצורפים האחד לשני. המטרה להיות לו חייבים צעדים א ,אף אחד מששת הצעדים לא ניתן לבידוד

ללא  ספורטאירוכבמוכן לציית מיידית לעזרי הודרך הגוף העובד העיקרית של האימון היא לפתח סוס 

 ההתנגדות 

 הקלה ביותר בכל התרגילים, התנועות והמעברים.

 קצב

 גמישות

 קשר

 אימפולסיה

 סוס ישר

 כינוס

dlO namkooB מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,נטוי גופן עבור עברית ,מודגש  ',נק    11 ,elytS

,מודגש נטוי ',נק    11 ,lairA אחרות: ושפות 

לא סמן :מעוצב  
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 סולם האימון מתייחס לכל הסוסים, לא חשוב למה משתמשים בהם, ולא רק לסוסי דרסז'.

 (HALT)העצירה  :3 סעיף

בעצירה על הסוס לעמוד קשוב, דרוך, ישר וחסר תנועה, כשמשקלו מחולק בצורה שווה בין ארבע  .1

יהיה מורם כאשר הקודקוד הנקודה הגבוהה ביותר וקו האף  הצווארהרגליים, כשהן בזוגות זו לצד זו. 

 סהסוייתכן ש ספורטאימעט לפני האנך. בעוד הסוס נשאר "על המתג" ושומר קשר קל ורך עם ידי ה

. יש ספורטאיילעס בשקט את המתג ועליו להיות מוכן לתזוזה בהינתן הסימן הקל ביותר על ידי ה

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

 

העצירה מתבצעת על ידי העברת משקל הסוס אל האחוריים, באמצעות המושב ורגלי הספורטאי,  .2

ידיים סגורות ברכות, מה שמביא לעצירה כמעט מיידית, אבל לא פתאומית במקום והבאת הסוס אל 

 קבוע מראש. העצירה מוכנה על ידי סדרה של חצי עצירות )ראה מעברים(.

 

 ואחריה היא חלק בלתי נפרד מההערכה. העצירהלפני  המקצביםאיכות  .3

 

 בעצירה על הסוס לעמוד קשוב, דרוך, ישר וחסר תנועה, כשמשקלו מחולק בצורה שווה בין ארבע 

 

 ילעס בשקט את המתגשהוא ייתכן  ,הרגליים, כשהן בזוגות זו לצד זו. בעוד הסוס נשאר "על המתג"

 ועליו להיות מוכן לתזוזה בהינתן הסימן הקל ביותר על ידי הרוכב.

 הסוס אל האחוריים, העצירה מתבצעת על ידי העברת משקל עצירות. -קודמת סדרה של חצאי ,לעצירה

 המושב ורגלי הרוכב, והבאת הסוס אל ידיים סגורות ברכות, מה שמביא לעצירה כמעט  באמצעות

 אבל לא פתאומית במקום קבוע מראש.  ,מיידית

 

 (WALKה )ההליכ :4סעיף 

פעימות בעל פרקי זמן שווים בין כל פעימה. יש לשמור  4וברור של ההליכה היא מקצב צעידה אחיד  .1

 על אחידות זו, בהעדר מתח, לאורך כל תנועות ההליכה.

 כאשר הרגל הקדמית והרגל האחורית של אותו צד נעות כמעט על אותה פעימה, ההליכה נוטה להפוך .2

 דרדרות חמורה של המקצב.ומהווה הי Amblingאו  Pacingדית. חריגה זו, נקראת ילתנועה כמעט צ

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 11   :מעוצב  
',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: ושפות 

:רמה 1  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

:ב  52.0" :ב  0" + כניסה  + מיושר 
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מבדילים בין סוגי ההליכה הבאים: הליכה בינונית, הליכה מכונסת, הליכה מאורכת והליכה חופשית.  .3

( בין סוגי Over Trackingיש לשמור על הבדל ברור במסגרת, באורך הצעד וכיסוי השטח שלו )

 ההליכה השונים.

ורך צעד בינוני. הסוס, תוך הישארות "על הליכה נקייה, אחידה ולא מוגבלת בא - הליכה בינונית .3.1

המתג", פוסע באופן אנרגטי אך רגוע, בצעדים שווים ומלאי ביטחון, כאשר הרגליים האחוריות 

שומר על מגע קל, רך ויציב עם  ספורטאינוגעות בקרקע מעבר לעקבות הפרסות הקדמיות. ה

 הפה, ומאפשר תנועה טבעית של הראש והצוואר.

הסוס, תוך הישארות "על המתג", נע קדימה בהחלטיות, בצוואר מורם ומקומר  - הליכה מכונסת .3.2

ומפגין נשיאה עצמית מובהקת. הראש מתקדם לעבר המצב האנכי, והמגע הקל עם הפה נשמר. 

. יש לשמור על קצב )Hocks(הרגליים האחוריות פועלות תוך כיפוף מוגבר של מפרקי הקפץ 

ם מונחות על הקרקע בסדר קבוע. הצעדים מכסים פחות נמרץ בעל אופי של צעידה, כשהרגליי

קרקע והם גבוהים יותר מאשר בהליכה בינונית, משום שהמפרקים מתכופפים במידה ניכרת 

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

 למרות שהיא מראה פעילות רבה יותר.

סוס מכסה כמה שיותר קרקע, ללא חיפזון ומבלי לאבד את אחידות הצעדים, ה - הליכה מאורכת .3.3

 ספורטאיוכאשר הרגליים האחוריות נוגעות בקרקע בבירור לפני עקבות הפרסות הקדמיות. ה

 מאפשר לסוס למתוח את הראש והצוואר קדימה מבלי לאבד מגע עם הפה ושליטה בקודקוד.

מקצב של הרגעות בו ניתן לסוס להנמיך ולמתוח קדימה את הצוואר והראש.  -הליכה משוחררת  .3.4

תוך שמירה על הן צעדיו של הסוס והן המסגרת שלו מתארכים. מתבצע עם מושכות ארוכות 

 . הקשר עם הפה של הסוס

 

 עם שמונה שלבים. פעימות 4ההליכה היא מקצב צעידה של 
 )מספרים בעיגול מציינים את הפעימה(

 

מעוצב

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
',נק מודגש :אחרות 16  
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הגוף" של הסוס  דרך"ל ברור רושם ותןנ זה תרגיל - הארוכ העל מושכ ולמטה קדימה הארכה .3.5

 מושכה על ולמטה קדימה הארכה" תרגיל לבצע מנת על. ורגיעה צייתנות, משקל שיוויומוכיח 

הסוס נמתח בהדרגה קדימה  בעודלהאריך את המושכות  הספורטאינכונה, על  בצורה" ארוכה

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

קצב חייב לשמור על מלנקודת הכתף. יש לשמור על קשר אלסטי ועקבי עם ידיו של הספורטאי. ה

ב. היט (Engaged) משולביםהקצב שלו, והסוס צריך להישאר קל בכתפיים כשהאחוריים 

 .בקודקודל הסוס לקבל את המגע ללא התנגדות בפה או עמחדש המושכות  לקיחתבמהלך 

 לאורך כל  אחידות זו, בהעדר מתח, יש לשמור על פעימות. 4של  אחידא מקצב צעידה ההליכה הי

 תנועות ההליכה. .1

כאשר הרגל הקדמית והרגל האחורית של אותו צד נעות כמעט על אותה פעימה, ההליכה נוטה  .2

  להפוך

 הווה הידרדרות חמורה של המקצב.מו Amblingאו  Pacingנקראת נועה כמעט צדית. חריגה זו, לת

 ( בין Over Trackingבאורך הצעד וכיסוי השטח שלו )במסגרת, יש לשמור על הבדל ברור 

 שונים.ההליכה ה סוגי

  :מבדילים בין סוגי ההליכה הבאים

ולא מוגבלת באורך צעד בינוני. הסוס, תוך הישארות "על המתג",  אחידההליכה נקייה,  - הליכה בינונית

פוסע באופן אנרגטי אך רגוע, בצעדים שווים ומלאי ביטחון, כאשר הרגליים האחוריות נוגעות בקרקע 

עקבות הפרסות הקדמיות. הרוכב שומר על מגע קל, רך ויציב עם הפה, ומאפשר תנועה טבעית ל מעבר

 של הראש והצוואר.

הסוס, תוך הישארות "על המתג", נע קדימה בהחלטיות, בצוואר מורם ומקומר ומפגין  - מכונסת הליכה

נשיאה עצמית מובהקת. הראש מתקדם לעבר המצב האנכי, והמגע הקל עם הפה נשמר. הרגליים 

. יש לשמור על קצב נמרץ בעל אופי של (Hocks)האחוריות פועלות תוך כיפוף מוגבר של מפרקי הקפץ 

צעידה, כשהרגליים מונחות על הקרקע בסדר קבוע. הצעדים מכסים פחות קרקע והם גבוהים יותר 

 אחידה-מאשר בהליכה בינונית, משום שהמפרקים מתכופפים במידה ניכרת יותר. כדי שלא תיהפך ללא

 או חפוזה, ההליכה המכונסת קצרה יותר מההליכה הבינונית, למרות שהיא מראה פעילות רבה יותר.

הצעדים, וכאשר  אחידותהסוס מכסה כמה שיותר קרקע, ללא חיפזון ומבלי לאבד את  - רכתואליכה מה

הרגליים האחוריות נוגעות בקרקע בבירור לפני עקבות הפרסות הקדמיות. הרוכב מאפשר לסוס למתוח 

 את הראש והצוואר קדימה מבלי לאבד מגע עם הפה ושליטה בקודקוד.

מקצב של הרגעות בו ניתן לסוס להנמיך ולמתוח קדימה את הצוואר והראש. הן  - משוחררתהליכה 

תוך שמירה על הקשר עם צעדיו של הסוס והן המסגרת שלו מתארכים. מתבצע עם מושכות ארוכות 

 . הפה של הסוס

 

 

 פעימות עם שמונה שלבים. 4מקצב צעידה של ההליכה היא 
 )מספרים בעיגול מציינים את הפעימה(

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

מעוצב

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  
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 (TROT)הטרוט  :5סעיף 

הטרוט הוא מקצב בן שתי פעימות של רגליים אלכסוניות, לסירוגין )שמאלית קדמית וימנית אחורית,  .1

 ה.יולהיפך( המופרדות על ידי רגע של השה

 .ואחידים אקטיבייםאמור להראות צעדים משוחררים,  הטרוט .2

קצבית  ההשהיהאיכות הטרוט נשפטת על פי הרושם הכללי, כלומר, אחידות וגמישות הצעדים,  .3

)Cadence(  והאימפולסיה)Impulsion ,האיכות נובעת מגב גמיש ואחוריים שנושאים משקל .)

 של הטרוט. הווריאציותומהיכולת לשמור על קצב קבוע ושיווי משקל בכל 

וט עבודה, הארכת הצעדים, טרוט מכונס, טרוט בינוני וטרוט מבדילים בין סוגי הטרוט הבאים: טר .4

 מאורך. 

זהו מקצב שבין הטרוט המכונס והטרוט הבינוני, בו רמת האימון של הסוס אינה  -טרוט עבודה  .4.1

מפותחת דיה לתנועות מכונסות. הסוס מראה שווי משקל נאות, ובעודו "על המתג" נע קדימה 

 (. Hocksפעילות טובה של מפרקי הקפץ )בצעדים אחידים וגמישים, עם 

זוהי וריאציה בין טרוט העבודה והטרוט הבינוני, כאשר אימון הסוס לא מתקדם  -הארכת צעדים  .4.2

 מספיק בשביל טרוט בינוני.

זהו מקצב עם הארכה מתונה של הצעד בהשוואה לטרוט המאורך,  הסוס נע  - טרוט בינוני .4.3

מאפשר לסוס להאריך  ספורטאימפולסיה מהאחוריים. הקדימה בצעדים מאורכים בבירור ועם אי

את המסגרת בהתאם לאורך הצעדים, ולכסות יותר קרקע מאשר בטרוט המכונס או בטרוט 

 העבודה. על הצעדים להיות אחידים ועל כל התנועה להיות בשווי משקל ולא מאולצת.

אותו קצב, כתוצאה הסוס מכסה כמה שיותר קרקע בצעדים ארוכים בשומרו על  - טרוט מאורך .4.4

מאפשר לסוס להאריך את המסגרת בהתאם  ספורטאימאימפולסיה חזקה שמקורה באחוריים. ה

לאורך הצעדים. על הרגליים הקדמיות לגעת בקרקע בנקודה אליה הן מצביעות. על הרגליים 

הקדמיות והאחוריות להגיע לאורך תנועה שווה. כל התנועה צריכה להיות בשווי משקל ויש לבצע 

 את המעבר לטרוט מכונס בקלות על ידי העברת מעט משקל אל האחוריים. 

( Hocksהסוס נע קדימה בצוואר מורם ומקומר. יש לשמור על מפרקי הקפץ ) - טרוט מכונס .4.5

מכונסים, כפופים כראוי ובעלי אימפולסיה, כך שיאפשרו לכתפיים לנוע ביותר חופשיות ולהפגין 

סים פחות שטח מאשר במקצבי הטרוט האחרים, אולם נשיאה עצמית מלאה. צעדי הסוס מכ

 מבלי לאבד את גמישותם או את השהייתם הקצבית.

 .במבחן אחרת מצוין אם אלא"בישיבה",  מתבצעת בטרוט העבודה כל .5

זה נותן רושם ברור ל"דרך הגוף" של הסוס ומוכיח  תרגיל -קדימה ולמטה על מושכה ארוכה  הארכה .6

שיווי משקל, צייתנות ורגיעה. על מנת לבצע תרגיל "הארכה קדימה ולמטה על מושכה ארוכה" בצורה 

הסוס נמתח בהדרגה קדימה ומטה. כאשר הצוואר  בעודנכונה, על הספורטאי להאריך את המושכות 

תר לקו האופקי המתאים לנקודת הכתף. יש לשמור על נמתח קדימה ומטה, על הפה להגיע פחות או יו

קצב חייב לשמור על הקצב שלו, והסוס צריך להישאר מקשר אלסטי ועקבי עם ידיו של הספורטאי. ה

ל הסוס עהמושכות מחדש  לקיחת( היטב. במהלך Engaged) משולביםקל בכתפיים כשהאחוריים 

 .בקודקודלקבל את המגע ללא התנגדות בפה או 

לסירוגין )שמאלית קדמית וימנית  ,הוא מקצב בן שתי פעימות של רגליים אלכסוניות הטרוט 
  אחורית,

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 11   :מעוצב  
',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: ושפות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,משנה הוסף רווחים בין כותרת  :מעוצב  
:טאב לא ב  ,סגנון עצירות  פיסקאות מאותו 

"52.0

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  46.0" 93.0" + כניסה 
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 מופרדות על ידי רגע של השהיה.הולהיפך( 
 השהייה קצבית הוגמישות הצעדים, אחידות  ,איכות הטרוט נשפטת על פי הרושם הכללי, כלומר

(Cadence)  והאימפולסיהImpulsion) ,האיכות נובעת מגב גמיש ואחוריים שנושאים משקל .)
 ומהיכולת 

 ווי משקל בכל הוריאציות של הטרוט.ישקבוע ולשמור על קצב 
 מבדילים בין סוגי הטרוט הבאים: 

זהו מקצב שבין הטרוט המכונס והטרוט הבינוני, בו רמת האימון של הסוס אינה מפותחת  - טרוט עבודה

קדימה בצעדים אחידים דיה לתנועות מכונסות. הסוס מראה שווי משקל נאות, ובעודו "על המתג" נע 
 . (Hocksפעילות טובה של מפרקי הקפץ )עם , וגמישים

והטרוט הבינוני, כאשר אימון הסוס לא מתקדם מספיק זוהי וריאציה בין טרוט העבודה  -הארכת צעדים 

 בשביל טרוט בינוני.

רך,  הסוס נע קדימה ואהארכה מתונה של הצעד בהשוואה לטרוט המזהו מקצב עם  - טרוט בינוני

 הרוכב מאפשר לסוס להאריך את המסגרתרכים בבירור ועם אימפולסיה מהאחוריים. ואבצעדים מ

מאשר בטרוט המכונס או בטרוט העבודה. על הצעדים בהתאם לאורך הצעדים, ולכסות יותר קרקע 

 ועל כל התנועה להיות בשווי משקל ולא מאולצת.אחידים להיות 

כתוצאה  ,בשומרו על אותו קצב בצעדים ארוכים הסוס מכסה כמה שיותר קרקע - רךואטרוט מ

בהתאם לאורך מאימפולסיה חזקה שמקורה באחוריים. הרוכב מאפשר לסוס להאריך את המסגרת 

בקרקע בנקודה אליה הן מצביעות. על הרגליים הקדמיות  ת. על הרגליים הקדמיות לגעהצעדים

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

 וט מכונס בקלות על ידי העברת מעט משקל אל האחוריים. לטר

( מכונסים, Hocksנע קדימה בצוואר מורם ומקומר. יש לשמור על מפרקי הקפץ ) הסוס - טרוט מכונס

כפופים כראוי ובעלי אימפולסיה, כך שיאפשרו לכתפיים לנוע ביותר חופשיות ולהפגין נשיאה עצמית 

 םגמישותאת מלאה. צעדי הסוס מכסים פחות שטח מאשר במקצבי הטרוט האחרים, אולם מבלי לאבד 

 או את השהייתם הקצבית.

 

 

 

 

 

:לפני  41.0", :כניסה  ,רשימה  פיסקת  :מעוצב  
,בודד :שורות   :ראשונה  0", מרווח בין  שורה 

:טאב לא ב  52.0" עצירות 

:לפני  41.0", :כניסה  ,רשימה  פיסקת  :מעוצב  
:שורות  בודד מרווח בין 

:ראשונה  0" :לפני  41.0", שורה  :כניסה  :מעוצב  
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 הטרוט הוא מקצב בן שתי פעימות עם ארבעה שלבים.
 )מספרים בעיגול מציינים את הפעימה(

 
 
 

 מסלול הטרוט

 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

רגיל :מעוצב  
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 (CANTER) הקנטר :6סעיף 

פעימות, כאשר בקנטר לימין, למשל, הורדת הרגליים היא כדלהלן: שמאלית  3הקנטר הוא מקצב בן  .1

אחורית, ימנית אחורית ושמאל קדמית בו זמנית, ימנית קדמית ולאחריה רגע של השהיה עם כל 

 באוויר לפני תחילת הצעד הבא.ארבעת הרגליים 

 הקנטר מאופיין תמיד בצעדים קלים, אחידים ובהשהיה קצבית קבועה וללא היסוס. .2

הנטייה כלפי מעלה ו הצעדים: אחידות וקלילות קריאיכות הקנטר נשפטת על ידי הרושם הכללי,  .3

( ngagementE) ובשילובוההשהיה קצבית קבועה, הנובעים מקבלת המתג עם גמישות בקודקוד 

ועל ידי היכולת לשמור על אותו קצב ואיזון  –( Hockהאחוריים עם פעולה אקטיבית של מפרק הקפץ )

 וכיפוף( למשנהו. על הסוס תמיד להישאר ישר על קווים ישרים 1טבעי, גם לאחר מעבר מקנטר אחד )

 נכון על קווים מעוקלים.

 וקנטר בינוני קנטר, מכונס קנטר, הצעדים הארכת, עבודה קנטרמבדילים בין סוגי הקנטר הבאים:  .4

 .מאורך

זהו מקצב שבין הקנטר המכונס והקנטר הבינוני, כאשר אימון הסוס לא מתקדם  - עבודה נטרק .4.1

דיו והסוס אינו מוכן לתנועות מכונסות. הסוס מראה שווי משקל נאות, ובעודו "על המתג" נע 

(". המושג הנ"ל  Hocksמפרקי הקפץ ) קדימה בצעדים שווים וגמישים ועם "פעילות טובה של

 מדגיש את חשיבות האימפולסיה הנובעת מהאקטיביות של הרגליים האחוריות.

זוהי וריאציה בין קנטר העבודה והקנטר הבינוני, כאשר אימון הסוס לא מתקדם  - הארכת צעדים .4.2

 מספיק בשביל קנטר בינוני.

בהשוואה לקנטר המאורך,  הסוס נע זהו מקצב עם הארכה מתונה של הצעד  - קנטר בינוני .4.3

מאפשר לסוס להאריך  ספורטאיקדימה בצעדים מאורכים בבירור ועם אימפולסיה מהאחוריים. ה

את המסגרת בהתאם לאורך הצעדים, ולכסות יותר קרקע מאשר בקנטר המכונס או בקנטר 

 ת.העבודה. על הצעדים להיות אחידים ועל כל התנועה להיות בשווי משקל ולא מאולצ

הסוס מכסה כמה שיותר קרקע בצעדים ארוכים בשומרו על אותו קצב, כתוצאה  - קנטר מאורך .4.4

מאפשר לסוס להאריך את המסגרת בהתאם  ספורטאימאימפולסיה חזקה שמקורה באחוריים. ה

לאורך הצעדים. על הרגליים הקדמיות לנגוע בקרקע בנקודה אליה הן מצביעות. על הרגליים 

להגיע לאורך תנועה שווה. כל התנועה צריכה להיות בשווי משקל ויש לבצע הקדמיות והאחוריות 

 את המעבר לקנטר מכונס בקלות על ידי העברת מעט משקל אל האחוריים. 

( Hocksהסוס נע קדימה בצוואר מורם ומקומר. יש לשמור על מפרקי הקפץ ) - קנטר מכונס .4.5

לכתפיים לנוע ביותר חופשיות ולהפגין  מכונסים, כפופים כראוי ובעלי אימפולסיה, כך שיאפשרו

נשיאה עצמית מלאה. צעדי הסוס מכסים פחות שטח מאשר במקצבי הקנטר האחרים, אולם 

 מבלי לאבד את גמישותם או את השהייתם הקצבית.

הקנטר ההפוך הוא תנועה מייצבת ומיישרת שחובה לבצע  - )Counter Canter(קנטר הפוך  .4.6

הקנטר בכיפוף התואם )לדוגמא: כיפוף ימין בקנטר ימין( על  בצורה מכונסת. הסוס מבצע את

 הרגליים הקדמיות להישאר באותו המסלול של  הרגליים האחוריות. 

זוהי תנועה בה מבצעים מעבר מקנטר  - )Simple Change( החלפת רגל פשוטה בקנטר .4.7

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

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

:גופן לא מודגש :מעוצב  
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ההחלפה בקנטר מבוצעת בצעד אחד כאשר  - )Flying Change( החלפת רגל באוויר בקנטר .4.8

הרגליים הקדמיות והאחוריות מתחלפות באותה תנועה. ההחלפה של הרגליים הקדמית 

והאחורית המובילות מתרחשת במהלך רגע ההשהיה באוויר. החלפת רגל בקנטר יכולה 

בכל צעד. גם ברצפים, הסוס נשאר רגוע, קליל וישר, צעדים, או  4,3,2להתרחש גם ברצף בכל 

עם אימפולסיה מלאת חיות, תוך שמירה על קצב ואיזון לכל אורך הרצף בו מדובר. כדי לא 

להגביל או לפגוע בקלילות, בשטף או בכיסוי הקרקע של החלפה בקנטר ברצף, יש לשמור על 

 אימפולסיה מתאימה.

 , הורדת הרגליים היא כדלהלן: שמאלית למשלבקנטר לימין, פעימות, כאשר  3הקנטר הוא מקצב בן 

 בו זמנית, ימנית קדמית ולאחריה רגע של השהיה עם כל  קדמיתאחורית, ימנית אחורית ושמאל 

 ארבעת הרגליים באוויר לפני תחילת הצעד הבא.

 .הקבוע ן תמיד בצעדים קלים, אחידים ובהשהיה קצביתהקנטר מאופיי

 אחידות וקלילות המקצב, הנטייה כלפי מעלה  -איכות הקנטר נשפטת על ידי הרושם הכללי, כלומר

 ה, הנובעים מקבלת המתג עם גמישות בקודקוד ובכינוס האחוריים עם פעולהקבועההשהיה קצבית ו

  (.Hocksאקטיבית של מפרקי הקפץ )

 הקנטר הבאים: סוגי מבדילים בין 

זהו מקצב שבין הקנטר המכונס והקנטר הבינוני, כאשר אימון הסוס לא מתקדם דיו  - עבודה קנטר

והסוס אינו מוכן לתנועות מכונסות. הסוס מראה שווי משקל נאות, ובעודו "על המתג" נע קדימה 

". המושג הנ"ל  מדגיש (Hocksהקפץ )בצעדים שווים וגמישים ועם "פעילות טובה של מפרקי 

 ה הנובעת מהאקטיביות של הרגליים האחוריות.את חשיבות האימפולסי

זוהי וריאציה בין קנטר העבודה והקנטר הבינוני, כאשר אימון הסוס לא מתקדם מספיק  - הארכת צעדים

 בשביל קנטר בינוני.

זהו מקצב עם הארכה מתונה של הצעד בהשוואה לקנטר המאורך,  הסוס נע קדימה  - קנטר בינוני

ועם אימפולסיה מהאחוריים. הרוכב מאפשר לסוס להאריך את בצעדים מאורכים בבירור 

המסגרת בהתאם לאורך הצעדים, ולכסות יותר קרקע מאשר בקנטר המכונס או בקנטר 

 העבודה. על הצעדים להיות אחידים ועל כל התנועה להיות בשווי משקל ולא מאולצת.

הסוס מכסה כמה שיותר קרקע בצעדים ארוכים בשומרו על אותו קצב, כתוצאה  - רךואקנטר מ

מאימפולסיה חזקה שמקורה באחוריים. הרוכב מאפשר לסוס להאריך את המסגרת בהתאם 

לאורך הצעדים. על הרגליים הקדמיות לנגוע בקרקע בנקודה אליה הן מצביעות. על הרגליים 

ווה. כל התנועה צריכה להיות בשווי משקל ויש הקדמיות והאחוריות להגיע לאורך תנועה ש

 לבצע את המעבר לקנטר מכונס בקלות על ידי העברת מעט משקל אל האחוריים. 

( מכונסים, Hocksהסוס נע קדימה בצוואר מורם ומקומר. יש לשמור על מפרקי הקפץ ) - קנטר מכונס

חופשיות ולהפגין נשיאה  כפופים כראוי ובעלי אימפולסיה, כך שיאפשרו לכתפיים לנוע ביותר

עצמית מלאה. צעדי הסוס מכסים פחות שטח מאשר במקצבי הקנטר האחרים, אולם מבלי 

 לאבד את גמישותם או את השהייתם הקצבית.

הקנטר ההפוך הוא תנועה מייצבת ומיישרת שחובה לבצע בצורה   - (Counter Canter)קנטר הפוך 

על הרגליים )לדוגמא: כיפוף ימין בקנטר ימין(  התואםמכונסת. הסוס מבצע את הקנטר בכיפוף 

 הקדמיות להישאר באותו המסלול של  הרגליים האחוריות. 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי



 
 

 

 

24 

 מעבר מקנטר להליכהמבצעים  זוהי תנועה בה -(Simple Change) פשוטה בקנטר החלפת רגל

 צעדי הליכה ברורים. 5עד  3, עם ובחזרה לקנטר על הרגל המובילה החדשה

ההחלפה בקנטר מבוצעת בצעד אחד כאשר  -(Flying Change) קנטרבאוויר החלפת רגל ב

הרגליים הקדמיות והאחוריות מתחלפות באותה תנועה. ההחלפה של הרגליים הקדמית 

והאחורית המובילות מתרחשת במהלך רגע ההשהיה באוויר. החלפת רגל בקנטר יכולה 

הסוס נשאר רגוע, קליל וישר,  ,או בכל צעד. גם ברצפים ,צעדים 4,3,2להתרחש גם ברצף בכל 

עם אימפולסיה מלאת חיות, תוך שמירה על קצב ואיזון לכל אורך הרצף בו מדובר. כדי לא 

להגביל או לפגוע בקלילות, בשטף או בכיסוי הקרקע של החלפה בקנטר ברצף, יש לשמור על 

 אימפולסיה מתאימה.

 

 

 

 

 ות עם שישה שלבים.פעימ 3הקנטר הוא מקצב בן 

 )מספרים בעיגול מציינים את הפעימה(
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,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 10   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 10   ושפות 
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 מסלול הקנטר
 
 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  :מעוצב  

ללא :מעוצב  

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  :מעוצב  
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 ((REIN BACK הליכה אחורה :7סעיף 
הליכה אחורה היא תנועה אלכסונית לאחור בקצב שתי פעימות, אך ללא רגע של השהיה. על הסוס  .1

 ישר עם הקדמיות.להרים את הרגליים גבוה )לא לגרור( ועל הרגליים האחוריות להיות בקו 

 לאורך כל התרגיל, הסוס צריך להישאר "על המתג", ולשמר את רצונו לנוע קדימה. .2

או חיפזון בתנועה, התנגדות או התחמקות מהיד, סטייה של הרגליים האחוריות מקו   צפייה של הסוס .3

 חמורות. ישר, רגליים אחוריות מפושקות או בלתי פעילות והיגררות של הרגליים הקדמיות הן טעויות

ב( נע קדימה מיד   אוא( עצירה מרובעת   מבצעלאחר השלמת מספר הצעדים הנדרש אחורה, הסוס  .4

 במקצב הרצוי.

. יש לבצע קדימה היא שילוב של  פעמיים הליכה אחורה ובניהם צעדי הליכה (Schaukel)"נדנדה"   .5

 את הנדנדה עם מעברים שוטפים ובמספר הצעדים המתאים.

 

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11   ושפות 

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  כותרת 2,  :מעוצב  
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 (REIN BACK(הליכה אחורה  :7סעיף 

הליכה אחורה היא תנועה אלכסונית לאחור בקצב שתי פעימות, אך ללא רגע של השהיה. על הסוס  .6

 להרים את הרגליים גבוה )לא לגרור( ועל הרגליים האחוריות להיות בקו ישר עם הקדמיות.

 קדימה.לאורך כל התרגיל, הסוס צריך להישאר "על המתג", ולשמר את רצונו לנוע  .7

או חיפזון בתנועה, התנגדות או התחמקות מהיד, סטייה של הרגליים האחוריות מקו   צפייה של הסוס .8

 ישר, רגליים אחוריות מפושקות או בלתי פעילות והיגררות של הרגליים הקדמיות הן טעויות חמורות.

קדימה מיד  ב( נע  אולאחר השלמת מספר הצעדים הנדרש אחורה, הסוס מבצע  א( עצירה מרובעת  .9

 במקצב הרצוי.

היא שילוב של  פעמיים הליכה אחורה ובניהם צעדי הליכה קדימה. יש לבצע  )lSchauke("נדנדה"   .10

 את הנדנדה עם מעברים שוטפים ובמספר הצעדים המתאים.

 

 המעברים  :8סעיף 

יש לבצע את שינוי המקצב והוריאציות בתוך המקצבים השונים בדיוק באות הרשומה. יש לשמור על 

/ הקצב של המקצב עד רגע שינוי המקצב או התנועה או עד לרגע עצירת הסוס. על  השהייה קצבית

 השהייה קצביתוהמעברים בתוך המקצבים השונים להיות מוגדרים בבירור, ויש לשמור על אותו קצב 

)hythmRadence and C( לכל)Rhythm האורך. הסוס צריך להישאר קל, רגוע ובתנוחה הנכונה.  ללכ

 או להיפך. (Piaffe) לפיאף (Passage) הדברים אמורים גם במעבר מתנועה אחת לשנייה, למשל מפסאז'

 

 חצי עצירה :9סעיף 

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

, במטרה להעלות את הקשב ספורטאירוכבלגמרי בו זמנית ומתואמת של המושב, הרגליים והיד של ה

והאיזון של הסוס לפני ביצוע תנועות או מעברים למקצבים גבוהים או נמוכים יותר. באמצעות העברת מעט 

והאיזון עליהן משתפרים ותורמים לקלות  יותר משקל אל אחורי הסוס, העברת המשקל לרגליים האחוריות

  של הכתפיים והרגליים הקדמיות וליציבותו הכללית של הסוס.  

 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

:אחרות לא גופן עבור עברית ושפות  :מעוצב  
מודגש

:טאב  69.0", שמאל עצירות  :מעוצב  
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 שינויי כיוון :10סעיף 

בשינויי כיוון, על הסוס להתאים את הכיפוף בגופו לקו אותו הוא מבצע, להישאר גמיש ולעקוב אחר  .1

 .(Rhythm)או קצב  טמפו, מבלי להראות התנגדות או לשנות מקצב, הספורטאיהרוכבהוראות 

  ניתן לבצע שינויי כיוון במספר דרכים: .2

 .(B-Eפנייה בזווית ישרה כולל רכיבה דרך הפינה )דרך קו מרכז/ קו רוחב  .א

 .אלכסון ארוך וקצר .ב

 (.S)צורת  חצאי מעגל קטן או גדולשני  .ג

 .חזרה למסלול )נקרא גם "שינוי כיוון בצורת טיפה(אלכסון קצר או ארוך עם מ'  10חצי מעגל  .ד

 .חצאי פירואט וסיבוב על הרגליים האחוריות .ה

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

 הסוס צריך להישאר ישר לרגע לפני שינוי הכיוון. -פאס זיגזג* -האףשינוי כיוון ב .ז

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

 
 צורות :11סעיף 

 הצורות הנדרשות במבחני הדרסז' הן מעגלים, עקלתונים ושמיניות.

1. Volte )מעגל קטן( 

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

 מטר.  20או  15מעגל בקוטר  –

 . מטרים 10או  8, 6 :מעגל בקוטר - )Volte)קטן מעגל  .2.1

 :עקלתונים .3.2

כב מחצאי מעגלים המחוברים , מורהמגרשעקלתון עם מספר לולאות הנוגעות בקצה הארוך של  .א

. כאשר חוצים את קו המרכז על הסוס להיות מקביל לצד הקצר. אורך החיבור הישר בקו בניהם

 משתנה על פי גודל חצאי המעגלים. 

 מ' מהמסלול.  10 או 5מבוצעים במרחק של  המגרשעקלתונים עם לולאה אחת בצד הארוך של  .ב

 עקלתונים מסביב לקו האמצע מבוצעים בין קווי הרבע. .ג

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

:טאב  67.0", שמאל עצירות  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש
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צורה זו כוללת שני מעגלים בגודל שווה כפי שמצוין במבחן, ומחוברים במרכז השמינייה.  - שמיניות .3

בנקודת החיבור  )אלא אם מצוין אחרת(למשך צעד אחד בלבד סוס ליישר את הצריך  ספורטאירוכבה

  לפני שינוי הכיוון.של המעגלים 

 

 
 (LEG YIELDING)כניעה לרגל  :12סעיף 

 .ספורטאירוכבמטרת התרגיל היא להדגים את גמישותו של הסוס וצייתנותו לעזרי ה .1

לכוון תרגיל זה מתבצע בטרוט עבודה. הסוס כמעט ישר, למעט כיפוף קל בקודקוד בכיוון הנגדי  .2

לראות את הגבה ואת הנחיר מהכיוון הפנימי.  ספורטאירוכבהתנועה, שמספיק בדיוק לאפשר ל

ניתן לבצע  כניעה לרגלהרגליים הפנימיות עוברות ומצטלבות לפני הרגליים החיצוניות. את ה

, מגרש התחרויותזירהה"באלכסון". במקרה זה על הסוס להיות מקביל ככל האפשר לצלע הארוכה של 

כי על הכתפיים והרגליים הקדמיות להיות קצת לפני האחוריים. אפשר גם לבצע אותה לאורך הקיר אם 

 מעלות בערך לכוון התנועה.   35ואז הסוס צריך להיות בזווית של 

 .ג ב. .א ב.

:רמה 1  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:ב :אחרי  52.0" + כניסה  :ב  0" + טאב  + מיושר 

"52.0 

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

רמה 2 :מעוצב  
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 כניעה לרגל על המסלול      כניעה לרגל באלכסון

 

 עם כינוס תנועות צד :13סעיף 

אחוריות ועל ידי כך גם לפתח ולהגביר את פעולת הרגליים ההמטרה העיקרית של תנועות הצד היא  .1

 את הכינוס.

, גוף הסוס מכופף מעט ורגליו Half pass -ו Shoulder-in ,Travers ,Renversבכל תנועות הצד:  .2

 הקדמיות נעות במסלולים שונים.

 לעולם אין להגזים בכיפוף הצוואר כדי שלא יפגמו שווי המשקל ושטף התנועה. .3

להיות הסוס בתנועות הצד יש לשמור על מקצב חופשי ואחיד ועל אימפולסיה קבועה. עם זאת, על  .4

. פעמים רבות פוחתת (Cadence) ועל השהייה קצביתשיווי משקל לשמור על  יועלוגמיש 

 עסוק בכיפוף הסוס ודחיפתו הצדה. ספורטאירוכבהאימפולסיה מכיוון שה

מכופף מעט של הסוס תרגיל זה מבוצע בטרוט מכונס. כשגופו  - (Shoulders-in) כתף פנימה .5

 (Cadence)השהייה קצבית , תוך שמירה על ספורטאירוכבחידה סביב רגלו הפנימית של הבצורה א

הרגל הפנימית הקדמית התנועה נעשית על שלושה מסלולים: מעלות בערך.  30ובזווית קבועה של 

של הסוס עוברת ומצטלבת לפני הקדמית החיצונית, והרגל הפנימית האחורית נשלחת קדימה, תחת 

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

 .לתנועה

תרגיל זה ניתן לבצע בטרוט מכונס או בקנטר מכונס. הסוס מכופף קלות  - (Travers) אחוריים פנימה .6

. יש כתף פנימה, אבל בזווית כיפוף גדולה יותר מאשר בספורטאירוכבסביב הרגל הפנימית של ה

מעלות בערך. מלפנים ומאחור רואים ארבעה מסלולים. החלק הקדמי  35להראות זווית קבועה של 

יות מוסטות פנימה. הרגליים החיצוניות של הסוס עוברות לפני נשאר במסלול והרגליים האחור

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  52.0" :אחרי  52.0" + כניסה  0" + טאב 

:לפני  41.0" :כניסה  ,ללא  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 11   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 11   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 11   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 11   ושפות 
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, על הרגליים אחוריים פנימההפנימיות וחוצות את מסלולן. הסוס מכופף בכוון התנועה. כדי להתחיל ב

, יש להחזיר את אחוריים פנימהמעגל. בסוף המתוך פנייה או  מתוךמהמסלול  האחוריות לרדת

 , כמו בסיום מעגל.הצוואר\נגדי של הקודקודהרגליים למסלול ללא שום כיפוף 

. האחוריים נשארים על המסלול אחוריים פנימהיא התנועה ההפוכה לרנוור הה – (Renvers) רנוור .7

יש ליישר  . כדי לסיים את הרנוורהכיפוף הינו בכיוון התנועה מיות נעות פנימהוהכתפיים והרגליים הקד

את אותם עקרונות התקפים עבור  הרנווראת הכתפיים אל המסלול. מלבד זאת, אפשר להחיל על 

. רגלי הסוס החיצוניות ספורטאירוכב. הסוס מכופף קלות סביב רגלו הפנימית של האחוריים פנימהה

 סלולן.עוברות את הפנימיות וחוצות את מ

שמבצעים בקו אלכסוני  אחוריים פנימהל העהיא וריאציה  פאס-האף – (Half passפאס )-האף .8

כונס. הסוס צריך . אפשר לבצע זאת בטרוט מכונס או בקנטר מכאשר גופו של הסוס מקביל למסלול

. במשך כל התנועה, על הסוס ספורטאירוכבבכוון התנועה וסביב רגלו הפנימית של הלהיות מכופף 

ושהאנרגיה ושיווי משקל. כדי שהכתפיים יהיו חופשיות יותר,  (Cadenceהשהייה קצבית )לשמור על 

והכתפיים המגרש מקביל כמעט לצלע הארוכה של צריך להיות גוף הסוס תזרום בצורה חופשית 

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

ט, הרגליים החיצוניות עוברות לפני הפנימיות וחוצות את בטרו על הפעלת הרגל הפנימית האחורית.

 קדימה והצידה.מכונסים מסלולן. בקנטר, התנועה מתבצעת בסדרה של צעדים 
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 )איורים( 

 (Shoulder-inכתף פנימה ) .1

1.  

 (Traversאחוריים פנימה ) .2

2.  

 (Renversרנוור ) .3

 (pass-Halfפאס )-האף
4.  

 (Half-pass) האף פאס .3

 

  

 

 

 

 

  . אחוריים פנימה 2     פנימהכתף . 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:טאב לא ב  52.0" עצירות  :מעוצב  

:טאב לא ב  52.0" עצירות  :מעוצב  

:טאב לא ב  52.0" עצירות  :מעוצב  

:ראשונה  :לפני  41.0", שורה  :כניסה  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0" 63.0", עצירות 

:ראשונה  63.0" :כניסה שורה  :מעוצב  

:טאב  34.2", שמאל עצירות  :מעוצב  
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  פאס -האף. 4       . רנוור 3
ללא  :מעוצב  

:לפני  0", מרווח :כניסה  ,ללא  כותרת 2,  :מעוצב  
:שורות  בודד בין 
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על הרגליים  היופניסיבוב פירואט -חציה(, PIROUETTE(פירואט ה  :14סעיף 

 (PIROUETTE) פירואט-פירואט וחצי, האחוריות

 ,המבוצע בשני מסלולים (מעלות 180) מעלות 360 וא סיבוב שלה (חצי הפירואט) הפירואט .1

 הכתפיים והרגליים הקדמיות נעות סביב הרגליים האחוריות.וברדיוס השווה לאורך הסוס 

 לביצוע יאפשר ,אבל ,בהליכה מכונסת או בקנטר מכונסלרוב  מתבצעים (חצי פירואט) פירואטה .2

 (.Piaffeגם בפיאף )

סביב הרגל האחורית  נעותהרגליים הקדמיות והרגל האחורית החיצונית  (חצי פירואט) בפירואט .3

 הרגל האחורית הפנימית מתארת מעגל קטן ככל האפשר. .הפנימית

על "המכופף מעט בכוון התנועה, ישאר  ,, הסוס(חצי פירואט) את הפירואט מבצעיםבכל מקצב בו  .4

 של יםהצעד נפילתבצורה חלקה ושומר על רצף ותזמון  מסתובב ,שמירה על קשר קל ךתו "המתג

  נותר הנקודה הגבוהה ביותר במהלך בתנועה כולה. הקודקוד המקצב.

 לאולעולם על האקטיביות )הליכה כלולה גם כן(  ישמור(, הסוס חצי פירואט) במהלך הפירואט .5

 . הצדדים לאחדאחורה או לנוע 

לשמור על קלילות מושלמת של הסוס  הספורטאיחצי פירואט בקנטר, על או ה בביצוע הפירואט .6

תוך הדגשת הכינוס. האחוריים מכונסות, מונמכות ומראות כיפוף טוב של המפרקים. חלק בלתי 

 אקטיביות להציג צריכים הצעדים. ואחריו צעדי הקנטר לפני הפירואט איכות הואנפרד מהתנועה 

 .הפירואט בסוףלשמור על האיזון ושיווי המשקל  וישלפני הפירואט  מוגבר מוגברת וכינוס

רגל ה עלמטרות הפירואט וחצי הפירואט בקנטר: להפגין את נכונותו של הסוס להסתובב 

ובהירות  אקטיביותהאחורית הפנימית ברדיוס קטן, מעט כפוף לכיוון הפנייה תוך שמירה על ה

ר ברורים במהלך הסיבוב. טקנוצעדי  הצורהלפני ואחרי משקל  ובשיווי"סוס ישר" הקנטר, 

פירואט בקנטר, השופטים צריכים להיות מסוגלים לזהות צעד קנטר אמיתי  חציבפירואט או ב

אחורית, הרגל הקדמית החיצונית  פנימיתרגל  -למרות שרגלי האלכסון 

 לא נוגעות בקרקע בו זמנית. -

 

 

 הרכותו הדיוקו ,ידותחנשפטת לפי הגמישות, הקלילות, והא (יםחצי פירואט) יםאיכות הפירואט .7

 3-ו - מלא טאפירו - צעדים 8 עד 6-ב יבצעובקנטר  (יםחצי פירואט) ים. פירואטוהיציאה בכניסה

[Grab your reader’s 
attention with a great 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 14   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 14   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 14   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 14   ושפות 

,נטוי גופן עבור ',נק לא    14 ,lairA גופן: :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 14   עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 14   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 14   ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 14   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 14   עברית ושפות 

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 
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 חצי פירואט. –צעדים  4עד 

 

נשמר לאורך  הכינוסכאשר  מכונסתמתוך ההליכה  יםמעלות( מבוצע 180בהליכה ) יםחצי פירואט .8

את  להצליבלמסלול הראשוני מבלי  יחזורפירואט הוא  החציכל התרגיל. כאשר הסוס יוצא מ

 הרגליים האחוריות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יכוליםעבור סוסים צעירים שעדיין לא  - .מעלות( 180) על הרגליים האחוריות בהליכה פנייהסיבוב .9

"פנייה ה. לכינוסהוא תרגיל להכנת הסוס " על הרגליים האחוריות פנייה"המכונסת  להראות הליכה

כדי לקצר מעט את  עצירות חצאי ידי על שהוכנהעל הרגליים האחוריות" מבוצע בהליכה בינונית 

הסוס לא נעצר לפני או אחרי  ולשפר את היכולת לכופף את המפרקים של החלק האחורי. הצעדים

מ'( מאשר ½  בערךברדיוס גדול יותר )"פנייה על הרגליים האחוריות" הניתן לבצע את הפנייה. 

 "ישר"סוס ו אקטיביות, קשרלקצב,  נוגעות ןהדרישות של סולם האימו ,הפירואט בהליכה, אך

 .ותזה

כדי לשמור על כיוון התנועה קדימה,  .מעלות( 180סיבוב על הרגליים האחוריות מעצירה לעצירה ) .10

אותם קריטריונים חלים כמו לגבי קדימה בתחילת הסיבוב. ( 2)או שניים  (1) מותר לעשות צעד

 .על הרגליים האחוריות בהליכה פנייה

הקריטריונים כמו בסיבוב על הרגליים האחוריות מעמידה לעמידה. ההבדל היחיד הוא  אותם חלים .1

סיבוב על שהסוס לא עוצר לפני ואחרי הסיבוב. לפני תחילת הסיבוב, יש לקצר את צעדי ההליכה.

כדי לשמור על כיוון התנועה קדימה, מותר  - מעלות( 180הרגליים האחוריות מעצירה לעצירה )

ניים קדימה בתחילת הסיבוב. במהלך הסיבוב, הסוס מסתובב סביב נקודה כך לעשות צעד או ש

שהרגל הפנימית האחורית נשארת קרובה לאותה נקודה בעודו צועד סביבה בקצב ברור של ארבע 

פעימות. הרגליים הקדמיות והרגל האחורית החיצונית זזות סביב האחורית הפנימית שמורמת ומורדת 

מרכז הכובד. לאחר סיום הסיבוב, מוחזר הסוס למסלול קדימה והצידה לפני  לפי הקצב במובהק לכיוון

העצירה השנייה. הסוס חוזר למסלול בלי להצליב את הרגליים האחוריות. בעת ביצוע הסיבוב, על 

 הסוס להיות מכופף בכוון הסיבוב.

בסיבוב על אותם הקריטריונים כמו  חלים - מעלות( 180הליכה )בסיבוב על הרגליים האחוריות  .2

הרגליים האחוריות מעמידה לעמידה. ההבדל היחיד הוא שהסוס לא עוצר לפני ואחרי הסיבוב. לפני 

 תחילת הסיבוב, יש לקצר את צעדי ההליכה.

[Grab your reader’s 
attention with a great 

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אדום צבע  :מעוצב  

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 
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המבוצע בשני מסלולים וברדיוס השווה  מעלות 180/360הוא סיבוב של  - פירואטה חציהפירואט/ .3

  הכתפיים והרגליים הקדמיות נעות סביב הרגליים האחוריות. .לאורך הסוס

 

 

 

 

 

 

 

 פירואט בהליכה -איור: חצי

 

חצי פירואט עושים בדרך כלל בהליכה מכונסת או בקנטר מכונס אבל אפשר גם את הפירואט/ .1

 (.Piaffeבפיאף )

הרגליים הקדמיות והרגל האחורית החיצונית מסתובבות סביב הרגל  פירואט/חצי פירואטב .2

האחורית הפנימית שמשמשת כציר ואמורה לשוב לאותה נקודה או לנקודה שקצת לפניה אחרי כל 

 פעם שהיא מורמת מהקרקע.

, הסוס המכופף מעט בכוון התנועה, עליו להישאר הפירואט/חצי פירואטבכל מקצב בו עושים את  .3

סוס להסתובב בצורה חלקה תוך שמירה על נכונות הף שמירה על קשר קל. על על המתג תו

 המקצב. 

אין לאבד את האימפולסיה של הסוס ולעולם אין לזוז אחורה או  הפירואט/חצי פירואטבמהלך  .4

 לסטות לצדדים ולו במעט שבמעט. 

ס תוך בקנטר, על הרוכב לשמור על קלילות מושלמת של הסוהפירואט/חצי פירואט בביצוע  .5

הדגשת הכינוס. האחוריים מכונסות, מונמכות ומראות כיפוף טוב של המפרקים. חלק בלתי נפרד 

מהתנועה הם צעדי הקנטר שלפני ואחרי הפירואט. על אלה להתאפיין בפעילות מוגברת, יישור 

וכינוס לפני הפירואט. התנועה לאחר השלמתה, צריכה להתאפיין בשמירה על שיווי המשקל 

 משיך בדרכו.כשהסוס מ

ולפי מידת הדיוק  והאחידותנשפטת לפי הגמישות, הקלילות, הקצב  הפירואט/חצי פירואטאיכות  .6

בקנטר נמדד גם לפי שיווי המשקל, ההתרוממות ומספר פירואט/חצי פירואט והמעברים החלקים. 

 (.  4 - 3פירואט -ובחצי  8 - 6רצויות הפסיעות )בפירואט 

:גופן אדום צבע  :מעוצב  

:גופן אדום צבע  :מעוצב  
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 בקנטר פירואט-איור: פירואט וחצי

 

 (PASSAGE)פסאז'  :15סעיף 

הוא טרוט מדוד, מכונס מאוד, מורם מאוד וקצוב מאוד. הוא מתאפיין בכינוס מודגש של  הפסאז' .1

ובגמישות החיננית של התנועה. זוגות  (Hocks) והקפץהאחוריים, כיפוף רב יותר של הברכיים 

 הרגליים האלכסוניות מורמות ומורדות חזרה לקרקע לחילופין, לפי קצב ועם השהיה באוויר.

 ( הקדמית שבאוויר צריכה להיות בגובה אמצע עצם הקנהToetoeככלל, הפרסה ) .2

 )bone-Cannoncannon ( ( של הרגל הקדמית השנייה. הפרסהToetoe האחורית ) שבאוויר

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

מוקשת יפה כשהקודקוד הוא הנקודה הגבוהה ביותר בו, וקו האף הצוואר צריך להיות מורם ו .3

כמעט אנכי. הסוס צריך להתנהל בקלילות וברכות "על המתג" ועליו להיות מסוגל לעבור באופן 

ותוך  (Cadenceהשהייה קצבית )ולהפך ללא מאמץ נראה לעין, בלי לאבד  פיאףל ז'פסאחלק מ

 שמירה ומתן דגש על אימפולסיה מלאת חיות.

של הרגליים הקדמיות או האחוריות, נענוע הכתפיים והרגליים הקדמיות או  אחידותפסיעות לא  .4

האחוריים מצד לצד וכן תנועות פתאומיות של הרגליים הקדמיות או האחוריות, או גרירת הרגליים 

 האחוריות, כל אלה פגמים חמורים.

 שהיהוה קצבית השהיה, כינוסהיא להפגין את הדרגה הגבוהה ביותר של  'זהפסאמטרת 

(uspensionS) .בטרוט 

 

  

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 11   :מעוצב  
',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: ושפות 

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
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 (PIAFFE)פיאף  :16סעיף 

ומורמת שנותנת רושם  (Cadenced) השהייה קצביתעם פיאף היא תנועה אלכסונית, מאוד מכונסת,  .1

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

, רב ומאפשרים לכתפיים ולרגליים הקדמיות חופשאקטיביים,  (Hocks)מפרקי הקפץ משקל, עם 

קצבית  ובהשהיהקלילות וניידות. כל זוג רגליים אלכסוני מורם ומורד חזרה לקרקע לחילופין בקפיציות 

(Cadenced)  .אחיד 

1.  

 ( הקדמית שבאוויר צריכה להיות בגובה אמצע עצם הקנהToeככלל, הפרסה ) .1.1

   

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

 הכפיתה של הרגל האחורית השנייה. צריכה להיות מעט גבוהה ממפרק 

1.1.  

הצוואר צריך להיות מורם ומוקשת וקו האף אנכי. הסוס צריך להיות "על המתג" עם קודקוד  .1.2

 ובהרמוניה. גמיש, תוך שמירה על מגע קל ורך. גוף הסוס צריך לנוע בגמישות, בקצב

יש להחיות תמיד בעזרת אימפולסיה ערה, ועליו להתאפיין בשווי משקל מושלם.  את הפיאף .1.3

נוצר הרושם של דריכה במקום, ניתן לגלות נטייה להתקדם, ועל כך תעיד נכונותו ש למרות

 הנלהבת של הסוס לנוע קדימה ברגע שיתבקש. 

ות של הרגליים הקדמיות או האחוריות, תזוזה אפילו קלה לאחור, פסיעות לא צפויות ופתאומי .1.4

אלכסוני מובהק, הצטלבות הרגליים הקדמיות או האחוריות, נענוע הכתפיים והרגליים  חוסר צעד

הקדמיות או אחוריים מצד לצד, פישוק רגליים רחב מדי מלפנים או  מאחור וצעדים רבים מדי 

גובה ולא אחידים, ללא השהייה  תנועה בצעדים חפוזים לא שווי קדימה, כל אלה פגמים חמורים.

 אינה יכולה להיקרא פיאף אמיתי.  -וקפיציות  אחידה )Cadence(קצבית 

 

 שנשארש הרושםיצירת  וךת, כינוסהיא להפגין את הדרגה הגבוהה ביותר של  הפיאףמטרת 

 .במקום

 

 (HE IMPULSION / THE SUBMISSIONT) צייתנות/ ה האימפולסיה :17סעיף 

אנרגיית דחף נלהבת ונמרצת, אך עם  העברת( הוא המונח המשמש לתיאור Impulsionאימפולסיה ) .1

יתן להראות את ביטויו נ אחורי הסוס, לקבלת תנועתו האתלטית של הסוס.מ המופקתזאת המבוקרת, 

 המטיבי רק דרך גבו הרך והמתנדנד של הסוס מונחה על ידי מגע עדין עם ידו של הספורטאי. 

  השטחתלעיתים קרובות  היאהתוצאה  ;כמעט שאינה קשורה לאימפולסיה המהירות, כשלעצמה, .1.1

 בפעולתמאפיין גלוי הוא ביטוי בולט יותר של הרגל האחורית, בפעולה רציפה ולא צעדים. 

הרגל האחורית עוזבת את האדמה, צריך קודם לנוע קדימה  כשאר, )Hock(הקפץסטקאטו. 

הוא הזמן בו  יהמרכיב עיקרי באימפולסמשך כלפי מעלה, אך בהחלט לא לאחור. להיבמקום 

רק באותם צעדים שבהם יש  ,אפוא ,הסוס מבלה באוויר ולא על הקרקע. אימפולסיה נראית

 יה.התקופת הש

 ם לכינוס טוב בטרוט ובקנטר. אם אין אימפולסיה, אין מה לכנס.יאימפולסיה היא תנאי מקד .1.2

:תלויה  3.0" :כניסה  :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

:ב  55.0" :ב  52.0" + כניסה  + מיושר 

מעוצב

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

(בריטניה) אנגלית  :מעוצב  

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות:

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  
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על ידי תשומת לב מתמדת, נכונות  הציות שמגלה את נוכחות ,, אלאנחיתותאינה משמעה  צייתנות .2

וביטחון בהתנהגותו של הסוס כולה, כמו גם בהרמוניה, קלילות וקלות שהוא מפגין בביצוע התנועות 

 השונות.

גמיש. התנגדות  וקודקוד, במגע קל ורך המתגמודגמת גם בדרך בה הסוס מקבל את  הצייתנותמידת 

" מדגימים חוסר כניעה. המתג" או "מאחורי המתג, להיות "מעל טאיהספוראו התחמקות מידו של 

 .(Snaffle bit) הפשוט המתגהמגע העיקרי עם פיו של הסוס חייב להיות דרך 

הוצאת לשון, החזקתה מעל המתג, או משיכתה לגמרי למעלה, וכן חריקת שיניים ונענוע הזנב  .2.1

כלל סימן לעצבנות, למתח או להתנגדות הסוס ועל השופטים להתחשב בהם בקביעת הם בדרך 

 . (Collective mark) הציון לתרגיל הספציפי וכן בציון הכללי

היא נכונות, שהסוס מבין את מה שמתבקש ממנו  הצייתנותאת  יםהמחשבה הראשונה כששוקל .2.2

 ובטוח מספיק בספורטאי כדי להגיב לעזרים ללא חשש או מתח.

רגלי  לפנישל הסוס מאפשרים לו להישאר  המשקל ושיווי כלפי מעלה , הנטייה"ישר"סוס  .2.3

 אמיתית הזה מייצר תמונ דבר. מתגנשיאה עצמית עם הבו מוסכם לקשר קדימה לנועו הספורטאי

 ההרמוניה והקלילות. של

 

 .לצייתנותמילוי הדרישות / התנועות העיקריות של מבחן תחבושת הוא הקריטריון העיקרי 

 

  

 צייתנות :18סעיף 

צייתנות היא משמעת המתבטאת בקשב מתמיד, נכונות להיענות מיידית לעזרי הרוכב, ביטחון ואמון 

שמפגין הסוס בביצוע התרגילים השונים. אפשר ברוכב. הדבר מתבטא בהרמוניה, בקלילות ובנינוחות 

לראות כמה צייתן הסוס לפי האופן שבו הוא מקבל את המתג, אם במגע רך וקל ובקודקוד גמיש, או 

 בהתנגדות לידו של הרוכב והתחמקות ממנה. קרי, להיות "מעל המתג" או "מאחורי המתג" בהתאמה.

למעלה, וכן חריקת שיניים ונענוע הזנב הם  הוצאת לשון, החזקתה מעל המתג, או משיכתה לגמרי .1

בדרך כלל סימן לעצבנות, למתח או להתנגדות הסוס ועל השופטים להתחשב בהם בקביעת הציון 

 לתרגיל הספציפי וכן ב"ציון הצייתנות" הכללי. 

גם יישור הסוס הוא חלק חשוב מהצייתנות. סוס נקרא ישר כאשר הרגליים האחוריות נעות  .2

דמיות בקו ישר או מעוגל, וכשהסוס מתכופף באופן שווה לשני הכוונים. המילוי במסלולן של הק

 התנועות העיקריות של מבחן הדרסז' הוא קריטריון מרכזי למידת הציות.\אחר הדרישות

  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

:טאב  5.0", ימין עצירות  :מעוצב  

:לפני  41.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור
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תזוזה אפילו קלה לאחור, פסיעות לא צפויות ופתאומיות של הרגליים הקדמיות או האחוריות,  .1.4

צטלבות הרגליים הקדמיות או האחוריות, נענוע הכתפיים והרגליים חוסר צעד אלכסוני מובהק, ה

אחוריים מצד לצד, פישוק רגליים רחב מדי מלפנים או  מאחור וצעדים רבים מדי קדימה, ההקדמיות או 

 כל אלה פגמים חמורים.

 האחיד (Cadence) השהייה קצבית, ללא אחידיםתנועה בצעדים חפוזים לא שווי גובה ולא  

 אמיתי.  פיאף אינה יכולה להיקרא -וקפיציות 

 

 הכינוס :1817סעיף 

 מטרת כינוס הסוס:

להמשיך לפתח ולשפר את האיזון ושווי המשקל של הסוס, שהופר במידה מסוימת עקב  .1

 .ספורטאירוכבהמשקל הנוסף של ה

לפתח ולשפר את יכולת הסוס להנמיך ולהעביר משקל לאחוריו, לטובת הקלות ויכולת התנועה של  .2

 כתפיו ורגליו הקדמיות. 

 של הסוס ולעשותו נעים יותר לרכיבה.  לות והנשיאה עצמיתהקלשפר את  .3

 

  ( 13)סעיף  פאס-ףרנוור, האכתף פנימה, אחוריים פנימה, באמצעות שימוש בתרגילים  נבנההכינוס

 (.9צאי עצירה )סעיף חעל ידי שימוש בובמיוחד 

  ,הכינוס מושג ומשופר על ידי העברת משקל לרגליים האחוריות, עם מפרקים כפופים בגמישות

 כשהרגליים נעות קדימה תחת גוף הסוס.

  יחד עם זאת, אין לכנס את הרגליים האחוריות קדימה מדיי מתחת לסוס שכן הדבר יקצר את בסיס

ן מוגזם, תוך האטת התנועה. במקרה זה, קו הגב יוארך ויוגבה באופן יחסי לבסיס התמיכה באופ

 התומך של הרגליים, היציבות תיפגע והסוס יתקשה במציאת איזון הרמוני ומדויק. 

  מצד שני, סוס עם בסיס תומך ארוך מדי, שאינו מסוגל או שאינו מסכים לכנס את רגליו האחוריות

וכן אימפולסיה מלאת חיים  ישיג כינוס שמאופיין בקלות ונשיאה עצמיתלם לא קדימה תחת גופו לעו

 שנובעת מפעילות האחוריים. 

  מיקום הראש והצוואר של הסוס בצעדים מכונסים תלוי כמובן בשלב  -ישנן דרגות שונות של כינוס

מוגבל תוך האימון, ובמידה מסוימת גם במבנה גופו. הוא מאופיין בכך שהצוואר מורם באופן בלתי 
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יצירת קשת הרמונית בין הגבנון לקודקוד, המהווה את הנקודה הגבוהה ביותר, עם האף מעט לפני 

לדוגמא: הכינוס הנדרש ברמת גרנד פרי הינו ברמה גבוהה יותר מהכינוס הנדרש ברמות  האנך.

 הלאומיות.

 

 צייתנות :18סעיף 

ת מיידית לעזרי הרוכב, ביטחון ואמון צייתנות היא משמעת המתבטאת בקשב מתמיד, נכונות להיענו

ברוכב. הדבר מתבטא בהרמוניה, בקלילות ובנינוחות שמפגין הסוס בביצוע התרגילים השונים. אפשר 

לראות כמה צייתן הסוס לפי האופן שבו הוא מקבל את המתג, אם במגע רך וקל ובקודקוד גמיש, או 

 "מעל המתג" או "מאחורי המתג" בהתאמה. בהתנגדות לידו של הרוכב והתחמקות ממנה. קרי, להיות

הוצאת לשון, החזקתה מעל המתג, או משיכתה לגמרי למעלה, וכן חריקת שיניים ונענוע הזנב הם  .3.1

בדרך כלל סימן לעצבנות, למתח או להתנגדות הסוס ועל השופטים להתחשב בהם בקביעת הציון 

 לתרגיל הספציפי וכן ב"ציון הצייתנות" הכללי. 

סוס הוא חלק חשוב מהצייתנות. סוס נקרא ישר כאשר הרגליים האחוריות נעות גם יישור ה .4.2

במסלולן של הקדמיות בקו ישר או מעוגל, וכשהסוס מתכופף באופן שווה לשני הכוונים. המילוי 

 התנועות העיקריות של מבחן הדרסז' הוא קריטריון מרכזי למידת הציות.\אחר הדרישות
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 אימפולסיה :19סעיף 

הוא המונח המשמש לתיאור תמסורת אנרגיית הדחף הנלהבת והנמרצת  -( Impulsionאימפולסיה )

ועם זאת המבוקרת, אותה מייצרים אחורי הסוס, לקבלת תנועתו האתלטית. את ביטויה הסופי ניתן 

 לראות רק דרך הגב הרך והמתנדנד של הסוס אותו מנחה מגעה הרך של יד הרוכב.    

התוצאה היא לעיתים קרובות יותר . ה, כמעט שאינה קשורה לאימפולסיההמהירות, כשלעצמ .1

צריך לנוע קדימה תחילה  (Hock)צעדים שטוחים. כשהרגל האחורית מתרוממת מהקרקע, הקפץ 

במקום להימשך מיד למעלה, אבל בשום אופן לא אחורה. רכיב חשוב של האימפולסיה הוא הזמן 

קא. על כן אפשר לראות את האימפולסיה רק באותם שהסוס מבלה באוויר ולא על הקרקע דוו

 מקצבים בהם קיים רגע השהייה )טרוט וקנטר(.

 אימפולסיה היא תנאי מוקדם לכינוס טוב בטרוט ובקנטר. אם אין אימפולסיה, אין מה לכנס. .2

 

  םעזריהשימוש בו ספורטאירוכבה ישיבת :1920סעיף 

נדרש  ספורטאירוכב. הספורטאירוכבוהמאמץ של הכל התרגילים יבוצעו מבלי לחשוף את העזרים  .1

להיות מאוזן היטב באופן גמיש, לשבת עמוק באוכף ולהצטרף לקצב של הסוס במפשעה ואגן רכים 

ובירכיים ורגליים יציבות ומתוחות מטה. העקבים יהיו הנקודה הנמוכה ביותר. החלק העליון של הגוף 

ים לנוע ביציבות זו לצד זו עם האגודל בנקודה הגבוהה נדרש להיות קל, חופשי, זקוף ואנכי. על הידי

ביותר, וללא תלות במושב. על המרפקים והזרועות להיות צמודים לגוף בצורה שתאפשר 

 לנוע בהתאם לתנועות הסוס באופן חלק וחופשי. ספורטאירוכבל

 . ספורטאירוכבתמיד ייווצר רושם של שיתוף פעולה הרמוני בין הסוס וה .2

 מוסקליים ם. עם זאת, במבחניFEI' של דרסזחובה לרכוב עם שתי ידיים במבחנים באירועי  .3

(style testsFree)   תרגילים )ראה  4מותר לרכוב עם המושכות ביד אחת במשך עד סגנון חופשי

לאחר סיום הביצוע, רשאי  ותהנחיות לשופטים(. בעת יציאה מהרחבה בהליכה עם מושכות ארוכ

 , בהתאם לשיקול דעתו, לרכוב עם יד אחת.  ספורטאירוכבה

הספורטאי צריך לקחת את המושכות ביד אחת, רכיבה עם המושכות  בהמלבד העצירה והצדעה,  .3.1

'טפיחה על הצוואר' דיסקרטית  ,, אךFEI Dressage Events -בשתי ידיים היא חובה ב

לחלוטין )כמו גם המצב של ספורטאי שצריך לנגב  תלתרגיל שבוצע היטב, או להרגעה, מקובל

 זבוב מעינו, או סיטואציות אחרות כמו התאמת בגדים, רפידות אוכף וכו '(.

 

לוקח במכוון את המושכות ליד אחת על מנת להשתמש במושכות או ביד  ספורטאיעם זאת, אם ה

במהלך המבחן, זה  השנייה בכדי לייצר יותר דחף מהסוס, או כדי לקדם תשואות מצד הצופים

 .הכללי לציוןהן לתנועה והן  בציוןיבוא לידי ביטוי וייחשב לתקלה 

 

  –ראו גם הנחיות לשופטים (, Freestyle tests) מוסקליים םלמבחני

3. Freestyle tests and Directives for assessing the degree of difficulty in a Freestyle. 

המחייבת הפחתה של לפחות שתי  שגיאההפרה מהווה ,  שוב ושוב שימוש בקול או בצקצוק בלשון .4

 נקודות מהנקודות שהיו מוענקות לתרגיל אלמלא כן. 

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

dlO namkooB מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ',נק גופן עבור עברית ושפות    9 ,elytS

'נק   9 ,lairA

:לפני  55.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור
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 דרסז'חלוקת הרמות לתחרויות  - 3פרק 

 

 (אישי וקדם קשה קבוצתי קדם, קל קבוצתי קדם) רמת קדם א' :1סעיף 

 .דרסז'עם העקרונות הבסיסיים של תחרויות ה ותולסוס הכר ספורטאירוכבלערוך לשל רמה זו מטרתה 

שומר על קשר יציב  ספורטאירוכבה ,אשרכ ,התנגדותללא  ספורטאירוכבלעזרי ה לצייתברמה זו על הסוס 

את  מקבלקדימה, כאשר הסוס רגוע וממושמע ו . יש להפגין תנועה חופשית וקצביתעם פה הסוס ואלסטי

  בשקט.המתג 

 :הינם הנדרשים ברמה זו והמקצביםהבסיסיות ועות נהת

  ,הליכה בינונית המקצבים:

 ,משוחררת הליכה                        

 

 ,טרוט עבודה

 .קנטר עבודה

 

 ,מ' קוטר 20 מעגלים  תנועות:

 ,מ' קוטר וחזרה למסלול 10שינוי כיוון דרך חצי מעגל 

 המגרש או דרך קו מרכז. לרוחבשינוי כיוון לאורך האלכסון, 

 
  מטר 40X20א' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל  *ברמה קדם

  

ם מתחילים שאינם מדורגים ברמה אחרת. ברמה זו יינתנו נקודות דירוג יספורטאירוכבהמקצה מיועד ל .1

. הזכות לעבור מרמה זו לרמה א' נתון לשיקול "סבי ליגת בחוקיפי המפורט  עלממבחנים קשים בלבד

נקודות הינו  20צבר  ספורטאירוכבואפשרי בכל שלב, במידה וים והמדריכים ספורטארוכבדעתם של ה

 מחויב לעלות לרמה א'.

סוסים המתחרים במקצה קדם א' יכולים להיות מדורגים עד רמה ב' )כולל( או סוסים המדורגים ברמה  .2

גבוהה יותר, שלא התחרו בשלוש העונות האחרונות ברמה ג' ומעלה. שימוש בסוס שלא עומד 

 רור פסילה ומחיקת תוצאות.בקריטריונים יג

לבוש חובה: מכנס רכיבה שחור/כחול כהה/בז' או לבן, מגפי רכיבה או צ'אפס עור בצבע שחור דמוי  .3

מגף, ונעלי רכיבה תואמות מעור בצבע שחור, חולצה לבנה עם צווארון מכופתרת עד הסוף, כפפות 

 בצבע בז'/לבן וכובע רכיבה תיקני עם רתמה.

 ללבוש ג'קט רכיבה בצבע כהה. רצוי, אך אינו חובה,

 .6ראה פרק  -ציוד רכיבה  .4

רבנות אך בתנאי שיהיו עשויות מתכת בעלות קצוות כהים עם ד לרכובלרכבמותר, אך לא חובה,  .5

 ס"מ. 1.5ושאורכן לא יעלה על 

 

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  :מעוצב  
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 רמות לאומיות :2סעיף 

 דרגת קושי קשה. המבחנים בכל אחת מהרמות מחולקים למבחנים בעלי דרגת קושי קלה ולמבחנים בעלי

 

 רמה א'

לבדוק שהבסיס הנכון מונח לקראת אימון  ומטרתם (Preliminary) ראשוניתמבחנים ברמה זו הם ברמת 

ומקבל  "על המתג", קצבית ורגועה כשהוא משוחררתעל הסוס לנוע קדימה בצורה מוצלח של הסוס. 

של הסוס ים ישרים ומעוקלים כאשר גופו ו. על הסוס לנוע בקוספורטאירוכבבצייתנות את עזריו של ה

התרככות של הלסת התחתונה, מעט כיפוף  ברמה זו נדרשת אותו הוא מבצע.מקביל לצורתו של התרגיל 

  בקודקוד, כיפוף אורכי בגוף הסוס ומעברים שקטים ופרוגרסיביים.

 

  מקצה א' פתוח 

הקורס וטרם קיבלו תעודה. מדריכי מיועד למדריכי רכיבה מוסמכים, ובכללם מדריכים שסיימו את  

. המטרה הינה להפריד בין  במסגרת זו הם גםנכללים   רכיבה טיפולית ללא תעודת הדרכה רגילה

 רוכבים מקצועיים המתפרנסים מהתחום לבין רוכבים חובבים. 

  

 והמקצבים הנדרשים ברמה זו הינם:הבסיסיות נועות תתה

 ,משוחררת ,בינונית  - הליכה המקצבים:

 שוחררת,מהליכה 

 ,עבודה -טרוט 

 .עבודה -קנטר 

 

 ,בטרוט וקנטר מ' קוטר 20 מעגלים  תנועות:

 ,כיוון לאורך האלכסון ולאורך קו המרכז ישינוי

 ,קימה בטרוט צוואר הארכת

 ,לאורך המסלול שטוחהמ' 10או  5לולאה 

 .לולאות שלוש עקלתון

 

 מטר 20X40*ברמה א' המבחנים מתקיימים במגרש בגודל 

 

 רמה ב'

 שחרור ברמה זו יש להראות כי הסוס רכש דרגת גמישות, (Novice)מבחנים ברמה זו הם ברמת הבסיס 

להראות רכיבה מדויקת  ספורטאירוכבנדרשות ברמה א'. על הבנוסף לתכונות ההים יותר וגבשיווי משקל ו

התנגדות "על המתג" ולשמור אותו במצב זה ללא והעזרים"  ביןאת הסוס " לרכובלרכבולהפגין יכולת  יותר

הקודקוד  כאשר יםלהיות משוחררהסוס והקודקוד  צווארגב הסוס, התחמקות וללא קיצור הצעדים. על או 

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

 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  52.0" 0" + כניסה 

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  



 
 

 

 

46 

 מקצה ב' פרו

את הסוס ברמה המתאימה לצמד, וזאת מבלי  מאמנים כך שיוכלו להציגלמקצה ב' פרו בא לתת מענה  .1

 ים האחרים באותה הרמה.ספורטאלהתמודד על אותו הדירוג עם ה

 למאמנים. )פתוח( לא תתאפשר כניסה למקצה ב' כללי .2

י מקצה פרו' ירכבו את המבחנים הלאומיים בתחרויות הדירוג )מבחני רמה ב'(, אך יתחרו ספורטא .3

 ו פרסים בנפרד )זאת במקצים הקשים של הרמה בלבד(.י רמה ב' ויקבלספורטאבמקצה נפרד מ

שנכנס עם סוס למקצה ב' פרו' מדרג את הצמד ברמה ב'. כלומר, לאחר שהתחרו במקצה זה  ספורטאי .4

 עליהם לצבור את נקודות הדירוג הנדרשות או לבצע מבחן בדיקה על מנת לעלות לרמה ג'.

 לאליפות הארץ )כמפורט בחוקי הסדרות. רמה ב' פרו לא יכנסו צמדי .5

 התנועות והמקצבים הנדרשים ברמה זו הינם:

 ,משוחררת ,בינונית  -הליכה  המקצבים:

 ,משוחררתהליכה 

 הארכה של הצעדים בטרוט, ,עבודה  -טרוט 

 

 

 ,הארכה של הצעדים בטרוט

 ,.הארכה של הצעדים בקנטר ,עבודה  - קנטר

 

 ,הארכה של הצעדים בקנטר

 ,מ' קוטר 10-ו 15מעגלים   תנועות:

 ,ולרוחב המגרש לאורך קו המרכזכיוון לאורך האלכסון,  ישינוי

 ,מ' קוטר וחזרה למסלול 10כיוון דרך חצי מעגל  ישינוי

 ,עקלתון שלוש לולאות

 כניעה לרגל,

 ,לולאה אחת בקנטר ללא החלפת רגל לאורך המסלול

 .בקנטר דרך טרוט הותפשוטות רגל  תהחלפ

 
קשה המבחנים  'ב ברמה; מטר 40X20ם במגרש בגודל מימתקיי ןהמבחהמבחנים  קל 1*ברמה ב'

 מטר 60X20 בגודל במגרשאו  מתקיימים

 

 רמה ג'

נוסף על הצגת כל הדרישות של האימון  ,(Elementary)יסודית רמה זו היא המבחנים בדרגת הקושי של 

 הבסיסי שהוצגו ברמות הקודמות על הסוס להראות יותר אימפולסיה ויישור והתחלה של יכולת כינוס.

שיווי המשקל השחרור מטרת המבחנים ברמה זו לוודא כי הסוס אכן מראה שיפור ניכר ברמת הגמישות, 

 ספורטאירוכבוללא התנגדות, כך שהוא מאפשר ל והתנועה החיונית קדימה. על הסוס להיות קליל ביד

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

  קצבים.מהסוס מפגין הבדל ברור בין הוהנכון לכינוס 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  
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 התנועות והמקצבים הנדרשים ברמה זו הנם:

 ,משוחררת ,בינונית  -הליכה  המקצבים:

 משוחררת הליכה

 ,בינוני ,מכונס  - טרוט

 ,ט בינונירוט

 בינוני. ,מכונס  - קנטר

 .קנטר בינוני

 ,בקנטר קוטרמ'  8-ו 'מ10  יםמעגל  תנועות:

 ,הליכה אחורה

 ,קנטר הפוך

 ,(נטרק-הליכה-)קנטרדרך הליכהבקנטר  הפשוטפשוטות  רגלת והחלפ

 ,חצי סיבוב על רגליים אחוריות בהליכה

 ,כתף פנימה

  .אחוריים פנימה

 .ראנוור

 
 מטר 60X20המבחנים מתקיימים במגרש בגודל  כל*ברמה ג' 

 רמה ד'

, מטרתם לוודא כי הסוס הגיע לרמה גבוהה (Medium) ם בעלי דרגת קושי בינוניתנהמבחנים ברמה זו הי

סוס וכינוס המאפשרים לו לנוע בחופשיות בין הצורות השונות של כל מקצב.  יישור, של גמישות,יותר 

כינוס והארכה מוחלטים. עליו לנוע "על המתג" בצורה ברורה רמה זו צריך להפגין ציות, רגיעה שנמצא ב

 בראשייה כפולה. לרכובלרכבמבחנים ברמה זו ניתן  וללא התחמקויות מכל סוג שהוא.

 הנדרשים ברמה זו הנם:התנועות והמקצבים 

 ,מאורכת ,בינונית  -הליכה  המקצבים:

 ,תרכואמהליכה 

 ,בינוני, מאורך ,מכונס  -טרוט 

 ,ט בינוניורט

 ,רךואטרוט מ

 , מאורך.בינוני ,מכונס   - קנטר

 ,בינוני קנטר

 .רךואקנטר מ

 ,מ' קוטר בטרוט וקנטר 8-ו 10מעגלים   תנועות:

 ,כתף פנימה

 ,אחוריים פנימה

 ,רנוור

 ,לרוחב חצי מהמגרש )עד קו המרכז או מקו המרכז למסלול( בטרוט ובקנטר פאס-האף

 ,חצי סיבוב על רגליים אחוריות בהליכה

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות לא  ושפות 
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 .בודדת באוויררגל החלפת 

 .אחורה הליכה

 
 מטר 60X20המבחנים מתקיימים במגרש בגודל  כל*ברמה ד' 

 

 

 רמה ה'

של כל המרכיבים של סולם האימון  (Advanced)ם בעלי דרגת קושי מתקדמת נהמבחנים ברמה זו הי

 בראשייה כפולה. לרכובלרכב ניתןמבחנים ברמה זו צריכים להיות מבוססים היטב ובכללם הכינוס.  הסוס

 התנועות והמקצבים הנדרשים ברמה זו הנם:

 ,הליכה בינונית המקצבים:

 מאורכת, ,מכונסתבינונית,  -הליכה 

 ,רכתואהליכה מ

 בינוני, מאורך, ,מכונס  - טרוט

 ,ט בינוניורט

 ,רךואטרוט מ

 בינוני, מאורך. ,מכונס  -קנטר 

 ,קנטר בינוני

 .רךואקנטר מ

 

 ,ובקנטר בטרוט פאס-האףפאס האף  תנועות:

 ,פנימה כתף

 ,בהליכה פירואט

 ,בקנטר עבודה חצי פירואט

 ,צעדים הכל ארבע באווירהחלפות רגליים 

 הפוך קנטר

 אחורה הליכה

 
 מטר 60X20המבחנים מתקיימים במגרש בגודל  כל*ברמה ה' 

  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  
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 (FREESTYLE TEST) ימוסקל פריסטייל מבחן :3סעיף 

יכול להציג את הסוס במיטבו בהקשר אומנותי  ספורטאיהפריסטייל הינו מבחן לצלילי מוסיקה, בו ה

מוסיקלי. מטרת המבחנים המוסיקליים להרחיב את החשיפה והפופולאריות של ספורט הדרסז' לקהל 

, תוך ביצוע התנועות המתאימות לרמה ספורטאירחב יותר. תכלית המבחן היא להגדיל את הנאת ה

 נית של ביצוע התרגילים.באופן אומנותי והרמוני, מבלי להתפשר על האיכות הטכ

 
גרנד פרי. רמת  עד הבינלאומיות רמותובומעלה  'ג מרמההלאומיות  ברמות מתקייםפריסטייל  מבחן

והתנועות היסודיות כמו במבחן באותה רמה. עם זאת, הספורטאי חופשי  המקצבים כולל את כל המבחן

הטכניים של  םבהתאם לכללי זמן קבועתוך ב ,הצגה שהוא בוחרהו ההגשה אופן את ליצורלחלוטין 

. המבחן אמור להראות בבירור את האחדות בין ספורטאי לסוס, כמו גם הרמוניה בכל הפריסטייל

 התנועות והמעברים.

 מבחן פריסטייל מוסיקלי – 15בפרק  פירוט* 
 

 
 רמות בינלאומיות :43סעיף 

 הרמות הבינלאומיות נחלקות לארבע רמות:

  ( Georges-StPrix)  פרי סנט ג'ורג' .1

של הסוס  צייתנותומבחן זה מייצג את השלב הבינוני של האימונים. הוא כולל תרגילים המראים את 

של איזון והתפתחות פיזית ונפשית אשר  תקינה ורמההקלאסית  כיבההרלכל הדרישות לביצוע 

 יאפשרו לו לבצע את התרגילים בהרמוניה, קלילות וקלות.

 (Intermediate I)  1אינטרמידייט  .2

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

Prix St. Georges  ה מבחןלתרגילים התובעניים יותר של- Intermediate II. 

 (Intermediate II)  2אינטרמידייט  .3

 .Grand Prix לרמתמטרת מבחן זה היא להכין את הסוסים 

 (Grand Prix)   גרנד פרי .4

תחרות ברמה הגבוהה ביותר, המביאה את הקלילות המושלמת של הסוס, ההגרנד פרי הוא 

בית  מקצבי, הכולל את כל יההמאופיינת בהיעדר התנגדות מוחלט ופיתוח מוחלט של איסוף ואימפולס

 הספר וכל התנועות הבסיסיות.

4.  

אחוז  60ברמות הבינלאומיות רשאי לעלות לרמה הבאה לאחר שהשיג לפחות ציון אחד של  ספורטאירוכב

 ברמה בה הוא נמצא, בכדי לעבור לרמה הבאה. הבחירה הינה חד פעמית ובכיוון עולה בלבד. 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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 60ציון של  PSGעל צמד לקבל ברמת  I RINTלרמה  PSGכלומר, על מנת להיות רשאי לעבור מרמה  

 אחוז ומעלה במבחן אחד לפחות. 

ציון   I INT I RINTעל צמד לקבל ברמת  II RINTלרמה  I RINTעל מנת להיות רשאי לעבור מרמה 

 אחוז ומעלה במבחן אחד לפחות. 60של 

אחוז  60ציון של  INT IIעל צמד לקבל ברמת  GPלרמת  INT IIעל מנת להיות רשאי לעבור מרמת 

  אחד לפחות. מעלה במבחןוו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

לא סמן :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

לא סמן :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

לא סמן :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

',נק צבע   12 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

'נק   12

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  
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 דרסז'חוקים ונוהלי השתתפות בתחרויות  - 4פרק 

 

 םיספורטאירוכב

ם אשר מילאו חובותיהם כחברים להתאחדות יספורטאירוכבהלאומיות פתוחות לכל ה דרסז'תחרויות ה .1

 הלאומית לספורט הרכיבה ועונים לדרישות הנהלים שיפורסמו מפעם לפעם.

להתנהג באווירה ספורטיבית תוך התחשבות מלאה ברווחת הסוסים, בהגינות  ספורטאירוכבעל כל  .2

 .דרסז'הלענף ם האחרים ומלוויהם ולנהוג בצורה המביאה כבוד יספורטאירוכבכלפי ה

ומתוך כך  ספורטאירוכבמוטלת על ה ספורטאירוכבהאחריות הכוללת בנוגע להשתתפות הסוס ומלווי ה .3

 במקום. ת ונזקים למתקן התחרות, לאנשים, לסוסים ולכל הנמצאעליו להתנהג בצורה המונעת הפרעו

להוראות השופטים, המארגנים ואנשי הצוות האחרים לאורך כל הזמן בו  להישמע ספורטאירוכבעל ה .4

בעמידה בכללים ובחוקים המפורטים והנוגעים גם התחרות. השתתפותו מותנית  באזורהוא נמצא 

 ללבוש והציוד המותר.

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

 (10חוקי דירוג, ראה פרק לחוקי הדירוג. )

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

  ( מצמד הרשום ברשימת הכניסות.ספורטאירוכב/)סוס יחידהאין להירשם ביום התחרות ואין לשנות  .7

אין לבצע שינויים או החלפות בין –ם בזמן התחרות ללא תיאום עם המארגן ספורטאיהחלפה בין  .8

שביצעו שינויים או החלפות ללא  ספורטאיםם בזמן התחרות ללא אישור מפורש מהמארגן. ספורטאי

 אישור המארגן ייפסלו.

להירשם אשר לא יסדיר תשלום חוב למארגן, כולל דמי ביטול והרשמה מאוחרים, לא יוכל  ספורטאי .9

 לתחרויות עד שיסדיר התשלום.

יותר משלושה סוסים עם לא  ,אך ,רשאי להשתתף עם כמה סוסים באותו יום ספורטאירוכב .8.10

 במקצה אחד.

מלבד  ,כל אדם אחרלמדריך או /מאמןלבאליפות הארץ ובתחרויות בינלאומיות אסור  .9.11

על יותר מסוס  ספורטאירוכב ספורטאירוכבבמידה וה .על הסוס לרכובלרכב, המשתתף ספורטאירוכבה

  .אחד ניתן לחמם את הסוס בלונג'

 י חו"לספורטארוכבקריטריון ונהלים ל .10.12

ם מישראל המעוניינים להתחרות / לייצג את יספורטאירוכבהועדה רעננה את הקריטריונים והנהלים ל

 : )Foreign Rider(ישראל בחו"ל 

 נוהל לקבלת אישור רכיבה בתחרויות לאומיות בחו"ל:

 תשלום דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה. .א

הישראלי  ספורטאירוכבהתאחדות ישראל אינה מגבילה  את הרמה בה בוחר ה .ב

 בחו"ל. דבר זה מותנה בחוקים המקומיים.  לרכובלרכב

 ספורטאירוכבבמידת הנדרש, תשלח ההתאחדות בישראל פירוט באיזו רמה רכב ה .ג

 בארץ. 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,בודד :שורות   כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0" עצירות 

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש לא סמן

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש לא סמן

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  
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אישור ההתאחדות יינתן לאחר שהבקשה תועבר לועדת הדרסז' וזו תאשר את כל  .ד

 הפרטים הנוגעים בדבר. 

 ,Young Rider, Junior Rider - קריטריון לקבלת אישור רכיבה בתחרויות בינלאומיות .11.13

CDI: 

 תשלום דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה. .א

, לפחות אחת %60תחרויות עם תוצאת מינימום של כדי לייצג את ישראל מספיקות שתי  .ב

 ומעלה.   I INTERNATIONALמהן משופט

 יש לעדכן את ועדת הדרסז' באופן שוטף בתוצאות המושגות. .ג

 . FEI -* יש לציין כי באליפויות אירופה / עולם הקריטריון יהיה הקריטריון  של ה

 קריטריונים לייצוג ישראל בתחרויות סוס צעיר .14

 רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה. תשלום דמי .א

 על הסוס להיות רשום בארגון המגדלים / ספר העדר הרלוונטי אליו הוא משתייך. .ב

 בשתי הופעות שונות.  7 -להוציא ציון כולל הגבוה מ ספורטאיעל ה .ג

ם הפעילים בחו"ל מתבקשים לעדכן את ההתאחדות והועדה בתוצאותיהם, ספורטאי*** כל ה

 באופן שוטף ולשמור על קשר. 

 קריטריון לספורטאי פעיל / ספורטאי מצטיין .12.15

 נקודות דירוג לפחות.  4המדורג ברמה ב' עם  ספורטאירוכב: פעילהקריטריון לספורטאי  .א

 נקודות דירוג לפחות. 4המדורג ברמה ג' עם  ספורטאירוכב: מצטייןקריטריון לספורטאי  .ב

  .ב

 ונהלים לרוכבי חו"לקריטריון  .13.16

הועדה רעננה את הקריטריונים והנהלים לרוכבים מישראל המעוניינים להתחרות / לייצג את ישראל 

 : (Foreign Rider)בחו"ל 

 נוהל לקבלת אישור רכיבה בתחרויות לאומיות בחו"ל:

 בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה.תשלום דמי רישום להתאחדות  .א

התאחדות ישראל אינה מגבילה  את הרמה בה בוחר הרוכב הישראלי לרכב בחו"ל. דבר זה מותנה  .ב

 בחוקים המקומיים. 

 במידת הנדרש, תשלח ההתאחדות בישראל פירוט באיזו רמה רכב הרוכב בארץ.  .ג

אישור ההתאחדות יינתן לאחר שהבקשה תועבר לועדת הדרסז' וזו תאשר את כל הפרטים הנוגעים  .ד

 בדבר. 

 :Young Rider, Junior Rider, CDI -לקבלת אישור רכיבה בתחרויות בינלאומיות  קריטריון .14.17

 תשלום דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה. .א

 I, לפחות אחת מהן משופט60%תחרויות עם תוצאת מינימום של כדי לייצג את ישראל מספיקות שתי  .ב

INTERNATIONAL   .ומעלה 

 יש לעדכן את ועדת הדרסז' באופן שוטף בתוצאות המושגות. .ג

 . FEI -* יש לציין כי באליפויות אירופה / עולם הקריטריון יהיה הקריטריון  של ה

  

 :קריטריונים לייצוג ישראל בתחרויות סוס צעיר .15

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עבור עברית ושפות 

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:לפני  41.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:לפני  -11.0" :כניסה  :מעוצב  
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 דמי רישום להתאחדות בארץ, ע"פ הקבוע באותה השנה.תשלום  .א

 על הסוס להיות רשום בארגון המגדלים / ספר העדר הרלוונטי אליו הוא משתייך. .ב

 בשתי הופעות שונות.  7 -על הרוכב להוציא ציון כולל הגבוה מ .ג

*** כל הרוכבים הפעילים בחו"ל מתבקשים לעדכן את ההתאחדות והועדה בתוצאותיהם, 

 באופן שוטף ולשמור על קשר. 

 

 סוסים
ו( רשאי "כל סוס ופוני העונה לדרישות והנהלים של ההתאחדות )דמי סוס מתחרה, חיסונים וכ .1

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

( או חוסר ראיה Broken windעל הסוס להיות במצב גופני תקין. לסוסים בעלי בעיות נשימה ) .2

לסוסות בהריון וסוסות מניקות אולם  תמותרההשתתפות מותר להתחרות. כמו כן,  –מוחלט בעין אחת 

סה בכושר לקוי הוא רשאי לאסור את השתתפותה בתחרות ואין זכות במידה והשופט מתרשם כי הסו

 אסורה!  –ערעור על החלטה זו. כניסת סייחים לשטח התחרות 

 ל יש, כמוכן. בלבד ומעלהסוס זכר לא מסורס מותרת מרמה ב'  על רכיבה .2

3.  

 מספר מקצים בתחרות עפ"י המפתח הבא: סוס רשאי להשתתף ב .3.4

   קדם א' יכניסות למקצ 5

 כניסות למקצה קדם א' 4+  כניסה למקצי א' ומעלה 1

 כניסות למקצה קדם א' 2+  א' ומעלה כניסות למקצי 2

 (נוספות)ללא כניסות א' ומעלה  יכניסות למקצ 3

 שנים 3 –גיל הסוס המינימאלי לתחרות ברמה א'  .4

 שנים 4 –גיל הסוס המינימאלי לתחרות ברמה ב' 

 שנים 5 – גיל הסוס המינימאלי לתחרות ברמה ג'

 שנים 6 –גיל הסוס המינימאלי לתחרות ברמה ד' 

 שנים 7 –' הגיל הסוס המינימאלי לתחרות ברמה 

 – II אינטרמידייר, I אינטרמידייר)פ.ס.ג,  FEI -עפ"י חוקי ה – בינלאומית רמותגיל הסוס המינימאלי ל

 שנים(. 8 –שנים / גרנד פרי  7

 

 

 

 

 

 

 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,בודד :שורות   כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0" עצירות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:תלויה  52.0" :לפני  57.0",  :כניסה  :מעוצב  
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 לבוש - 5פרק 

 

 בלבוש הבא: לרכובלרכבבתחרויות לאומיות של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה חובה 

 .תהרמו בכל 18ם עד גיל יספורטאירוכבלתקני כובע מגן  .1

 בריטי כובעצילינדרברמה ד' ומעלה, רשאים לחבוש מגבעת או המדורגים  18ם מעל גיל יספורטאירוכב .2

 .(Bowler) לגברים

 ברשת שיער.להיאסף כוב עם שיער אסוף מעל קו הכתפיים. שיער ארוך חייב ריש ל  - איסוף שיער .3

 מכנסי רכיבה בהירים )לבן או בז'( .4

  מגפי רכיבה בצבע שחור. .5

עם נעלי רכיבה שחורות וצ'אפס דמויי מגף  לרכובלרכברשאים , הלאומיותברמות  ספורטאיםיםרוכב .6

  עשויים עור שחור.)מעור קשיח, לא זמש( 

 חולצה לבנה. .7

 עניבת רכיבה או סטוק בצבע לבן. .8

 .בהירות כפפות רכיבה .9

 ז'קט רכיבה בצבע כהה.  .10

  עם ז'קט זנבות. לרכובלרכבת ה' רשאים ברמ ספורטאיםיםרוכב

 עם ז'קט זנבות. לרכובלרכבברמות בינלאומיות חייבים 

 ללא ז'קט. לרכובלרכבברמה קדם א' רשאים  ספורטאיםיםרוכב .11

גלגל  יאו בדורבנות בעלמתכת  ים עשוייםלהשתמש בדורבנות רגילמותר הרמות  בכלמותר  : דורבנות .12

על הזרוע להיות חלק או משונן קהה )שהשיניים אינן מחודדות( ובתנאי שהגלגל חופשי להסתובב. 

 חלקה ויוצאת ממרכז הקשת בצורה אופקית או מוטה כלפי מטה )לעולם לא כלפי מעלה(. 

( שאורכן תיםו)לא חד יםותעם דורבנות מתכת קה לרכובלרכבברמה קדם א' רשאים  ספורטאיםיםרוכב

 ס"מ. 1.5לא יעלה על 

ב' ומעלה מותר השימוש בדורבנות בעלי גלגל חלק או משונן קהה )שהשיניים אינן מחודדות(  מרמה

 ובתנאי שהגלגל חופשי להסתובב.

  בה מרמה ג' ומעלה.השימוש בדורבנות הינו חו

ל עהנוספת שבסופו לא יעלה  הפיסה(, באורך המרבי הכולל 1מותר השימוש בשוט אחד ) .יםשוט .13

 מ'(.  1/פוני תחרויות מקסימום מטר )צעירים מקצהמ'(,  1.20מטר ועשרים )

 ואליפות הארץ ברמות ג' ומעלה, אסור השימוש בשוט בזמן המבחן. גמר בתחרויות

 המבחן. במזןהשימוש בשוט אסור  בינלאומיות בתחרויות

 חובה לקלוע צמות ברעמת הסוס. .14

  

 ס"מ.  1.5רוכבים ברמה קדם א' רשאים לרכב עם דורבנות מתכת קהות )לא חדות( שאורכן לא יעלה על 

 חובה לקלוע צמות ברעמת הסוס. .12

 

 

 

לא סמן :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

לא סמן :מעוצב  

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:לפני  41.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

לא סמן :מעוצב  

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  



 
 

 

 

55 

 

 

 



 
 

 

 

56 

 ציוד   - 6פרק 

זנב מותר  , השימוש ברצועתאוכף ספורט )רצוי אוכף דרסז'(בתחרויות לאומיות הציוד הבא הינו חובה:  .1

  לסוסי פוני בלבד.

 או אנגלי בסגנון וארכובות אנכיות וכמעט ארוכות כנפיים ובעל לסוס קרוב להיות חייב, 'דרסז אוכף

 .בטיחות

 תהיהלא  הרגל כףתוספות.  ללא סגורים ענפיםלהיות בעלי  חייביםבטיחות  וארכובות ארכובות 1.1

(. ארכובות יםמגנט עם)לדוגמא  לארכובה דרך בכלתהיה מחוברת  ולאבאופן מלא או חלקי  סגורה

 .סגורים ענפים חייבות טיחותב

ניתן להשתמש אפשריות, אך, צריכות להיות לבנות.  הן (Saddle pads) אוכף )פד( כריות 1.2

 עם פסים או רב צבעוניים אסורות. כריות. יםמותר עיטוריםצבע ו . ניגודפשוטבכריות אוכף בצבע 

 אסור (cover Saddle) אוכף כיסוי 1.3

 

 חוטמית עם ראשייה .2

מעור או חומר דמוי עור.  עשויים כולם יהיווהחוטמית  הראש פיסתלמעט האבזמים והריפוד,  2.1

 פיסת. ניתן להשתמש בניילון או בחומר שאינו מתכת אחר לחיזוק עור הראשייהריפוד מותר על 

וברצועות הלחי  כתרבאסור שיהיו במגע ישיר עם הסוס. תוספות אלסטיות מותרות  ,אך ,הראש

 .המתגבלבד ואסור שיהיו במגע ישיר עם הסוס או 

הראש, אינו נדרש להיות עשוי עור או  לפיסתכתר או לומלבד החלקים המחוברים  ,תנדרש מצחית 2.1.1

 מחומר דמוי עור.

 ,הקודקודעל מקדימה  להתארך ועשוילהיות מונח מיד מאחורי הקודקוד  חייבשל הראשייה  תרהכ 2.1.2

 .הגולגולת מאחורי מונח יהיה לאאך, 

 או (ned nosebandombiC) מאוחדת חוטמית עם ראשייה שימושבנדרשת, למעט,  גרונית 2.1.3

 . (Micklem bridle) מיקלםראשיית 

אל היד. אסור להוסיף תוספות או  הראשייה ממתגא רצועה או קו רציף, ללא הפרעה, יה מושכה 2.1.4

 לא המושכות. למתגרק ו אך מושכות לחברוניתן למושכה נפרדת  יחוברמתג  כל. נוספים חיבורים

 חבל או מחומר דמוי חבל.מ עשויות יהיו

אף עד כדי כך שהוא גורם נזק לסוס, ל מחוזקת האף פעם לא יכול החוטמיתבכל רמה של תחרות,  2.1.5

 .המותרת החוטמיות הגדרת פרוטוקוללפי  הויש לבדוק אות

 , 2איור  )bridle Snaffle(ברמות קדם א' עד רמה ג' ראשיית רכיבה בעלת מתג שבור פשוט  .3

 (,Dropped Noseband(חוטמית שמוטה   3.1איור 

 ,)Cavesson( פשוטהחוטמית   3.2איור 

 ,)Flash Noseband(חוטמית משולבת   3.3איור 

 , )Crossed/MexicanNoseband(חוטמית מוצלבת או מקסיקנית עשויה מעור   3.4איור 

 ללא גרונית –חוטמית מאוחדת   3.5איור 

 (Bridle Micklemראשיית מיקלם )  3.6איור  

 *מושכות בצבע כהה.  

לא סמן :מעוצב  

גוף+ (מחדל  ברירת)  :גופן  ,תו  כותרת 2  :מעוצב  
,מודגש גופן עבור עברית ',נק    12 ,)lairA( עברי

,מודגש ',נק    12 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות  ושפות 
לא סמן

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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1.  

 , 2איור  (Snaffle)בעלת מתג שבור פשוט ראשיית רכיבה רמות קדם א' עד רמה ג' ב 1.1

 (,(Dropped Nosebandחוטמית שמוטה   3.1איור 

 ,(Cavesson)רגילה חוטמית   3.2איור 

 ,(Flash Noseband)חוטמית משולבת   3.3איור 

 , (Crossed/MexicanNoseband) עשויה מעור או מקסיקנית חוטמית מוצלבת  3.4איור 

 ללא גרונית –חוטמית מאוחדת   3.5איור 

 (Micklem Bridleראשיית מיקלם )  3.6איור 

  מושכות בצבע כהה.

ה ימתג שבור פשוט או בראשיראשיית רכיבה בעלת בין שימוש בברמה ד' ניתן לבחור  1.23.1

( Curb chain(, שרשרת סנטר )Curb(, מתג מנוף )Bridoonהמורכבת ממתג שבור ) כפולה,

. על המתג ובכיסוי גומי או עור לשרשרת הסנטר (Lip strapרצועת שפה )ניתן להשתמש ב

 10 עולים עלהמנוף אינם ים מאותה מתכת וזרועותיו של מתג אשר עשוי מחלקיםלהיות מורכב 

. מתג כפול מחייב שימוש בחוטמית פשוטה 1איור , ומטה( מחלק המתג הנמצא בפהס"מ )מדוד 

(Cavesson4איור  .)( ושתי זוגות מושכה נפרדות )אסור חיבור משולש בין המתגים. 

 מותר השימוש בריפוד לראשייה. 1.33.2

 

  .מתגים.אסוראוכף מושב הריפוד ל 1.4

. פלסטיק קשיחעשויים שויים מתכת, מתכת מצופה גומי או המותרים לשימוש להיות ע מתגיםעל ה .2

 מתג(, Snaffle)פשוט  מתג מתגי גומי רכים או מתגים מצופים חומר שאינו גומי, אסורים לשימוש.

. לאמ משטחלהיות חלקים עם  חייבים( Curb) מנוף ומתג( Bridoon) כפולה ראשייה שבור

עשויים מתכת, פלסטיק קשיח או מחומר סינטטי עמיד ויכולים להיות מכוסים בגומי /  יהיו מתגים

ו/או  פשוט מתגשל ברידון/ הפה פיסתקוטר  מכני על הלשון.לחץ  להפעילאסור  למתגים לטקס.

עשר ים ינש יהיה הפה פיסתקוטר המינימום של  פגוע בסוס.ילא שחייב להיות כזה מנוף  מתג

 יםפשוט יםמתגברידון.  מתגמ"מ( ל 10, ועשרה מילימטרים )נוףמ מתגמ"מ( ל 12מילימטרים )

מ"מ( לסוסים ועשרה  14חייבים להיות בעלי קוטר מינימלי של ארבעה עשר מילימטרים )

 פיסת של ותזרוענמדד בצמוד לטבעות או הפה  פיסתמ"מ( לסוסי פוני. קוטר  10מילימטרים )

 .הפה

4.  

 אינוכפולה  ראשייהבפשוטים מותרים כאשר השימוש  מתגים –( Snaffle bits) פשוטים מתגים 4.1

 .נדרש

 ותטבעוD (ring-D ), טבעת (Loose ring) משוחררת בטבעת להשתמש ניתןפשוטים  מתגים 4.1.1

או  ותעליונ ותזרוע עם לשימוש ניתניםבודד או כפול  מפרק(. stt cheekEggbu) ותקבוע

 זרועות( או sFull cheek) ותמלא ותזרוע, (sHanging cheek) ותתלוי ותזרוע, ותתחתונ

 .מהטבעת חלק סביבלהיות בעלות שרוול  עשויות. טבעות משוחררות (cheeks-Fulmer) פלמר

 .לשימושמותר  סינטטיגמיש או  גומיפה מחומר  פיסת עםפשוט  מתג 4.1.2

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:לפני  52.0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

מעוצב

לבדוק מול הוועדה, מאושר [: TT1]הערה
FEI 

,אוטומטי לא סמן :גופן  צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

,תחתון לא סמן ללא קו  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות 

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

,(ב"ארה) לא סמן אנגלית  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

 [: TT2]הערה

לא סמן :מעוצב  

 אישור ועדה[: TT3]הערה

,(ב"ארה) לא סמן אנגלית  :מעוצב  
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 קישור היכחוליעד שני מפרקים. מפרק חבית או כדור מותרים  בעללהיות  עשויפשוט  מתג 4.1.3

  דמלבעל משטח החלק המרכזי להיות מוצק ללא חלקים נידיים , עם זאת, כפול המפרק מרכזית

 תחייב ,, אךהפה פיסתלהיות מוטה בכיוון אחר מאשר  העשוי תהקישור המרכזי חוליית רולר.

 לשון.ה משטחעל  וישפיעלא ולהיות בעל קצוות מעוגלים וייתכן 

 כדי מעוצבים להיות עשוייםמתג פשוט עם פיסת פה מסתובבת  אומפרק כפול  בעלפשוט  מתג 4.1.4

מ"מ מהחלק התחתון של צד הלשון  30הוא  סטהההגובה המרבי של לאפשר הקלה על הלשון. 

 הפה פיסתחייב להיות במקום בו  סטההלחלק הגבוה ביותר של הסטייה. החלק הרחב ביותר של 

מפרק פשוט בעל  מתגשל  הפה פיסתמ"מ. יתכן ועיצוב  30נוגעת בלשון ועליה רוחב מינימלי של 

 עשוי בעקומה בתוך המידות שצוינו לעיל.מפרק  ללאאו 

 

 מתג עםבשימוש ביחד  שנמצאכמתג פשוט  מוגדר ברידון מתג –( Bridoon bit) ברידון מתגי 4.2

 ליצירת ראשייה כפולה. מנוף

 .קבועות טבעות או משוחררות טבעות עם לשימוש ניתן ברידון 4.2.1

חבית או כדור מותרים כחולייה קישור מרכזית  מפרקמפרק אחד או שניים.  להיותחייב  ברידון 4.2.2

רולר.   מלבדעל משטח החלק המרכזי להיות מוצק ללא חלקים נידיים המפרק כפול, עם זאת, 

להיות  ת, אך, חייבהפה פיסתלהיות מוטה בכיוון אחר מאשר  העשוי תחוליית הקישור המרכזי

 לשון.ה משטחעל  ולא ישפיעובעל קצוות מעוגלים וייתכן 

( Mullen mouth snaffle) לןאממתג  כמולהינעל ולהשפיע  יכולה תאמצעי חולייהה בו ברידון 4.2.3

 .סורא

 .לשימוש אסור סינטטי או גמיש גומי מחומר פה פיסתעם  וןדברי 4.2.4

 

 (Curb bit) נוףמ מתג 4.3

ס"מ(.  10לעשרה סנטימטרים ) תמוגבלמנוף  מתגשל  הפה לפיסתאורך זרוע המנוף מתחת  4.3.1

פיסת פה  יש מנוף למתגו במידה. התחתונה מהזרועהארוכה יותר  תהיההעליונה לא  הזרועה

יותר מעשרה  ארוכההפה לא אמורה להיות  לפיסתמתחת מנוף  מתג, זרוע המנוף של נעה

 הפה נמצאת במצב העליון. פיסתס"מ( כאשר  10סנטימטרים )

 .מסתובבות זרועות בעלי ויהיו יתכן. S ורתבעל זרועות ישרות או בצ להיותמנוף עשוי  מתג 4.3.2

 סטהכדי לאפשר הקלה בלשון. הגובה המרבי של ה תאו מעוצב הלהיות ישר העשויהפה  פיסת 4.3.3

. החלק הרחב ביותר טסההלשון לחלק הגבוה ביותר של המ"מ מהחלק התחתון של צד  30הוא 

 מ"מ. 30נוגעת בלשון ועליה רוחב מינימלי של הפה  פיסתסט חייב להיות במקום בו השל ה

יכול להיות  סנטריכולה להיות עשויה מתכת או עור או שילוב. הכיסוי לשרשרת  סנטר שרשרת 4.3.4

יכולים להיות  סנטרלשרשרת ( Hooks). ווים (Sheep skin) כבש עורעשוי עור עור, גומי או 

 .משוחרריםקבועים או 

 

 לעלא יעלה  הנוספת שבסופו הפיסה(, באורך המרבי הכולל 1השימוש בשוט אחד )מותר  .:שוטים .3

לשאת שוט אחד אשר .מ'( 1)/פוני תחרויות מקסימום מטר צעירים מקצה, מ'( 1.20מטר ועשרים )

 במצב הפוך. אותו מ'. אסור לאחוז  1.10על  שבסופו, לא יעלההנוספת החתיכה כולל  ,אורכו

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

לא סמן :מעוצב  

,(ב"ארה) לא סמן אנגלית  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,(ב"ארה) לא סמן אנגלית  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות 

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,(ב"ארה) לא סמן ,מודגש אנגלית  :אחרות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

:רמה 3  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

:ב  :אחרי  5.0" + כניסה  :ב  0" + טאב  + מיושר 
"5.0

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

ללא קו תחתון :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  
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 ברמות ג' ומעלה, אסור השימוש בשוט בזמן המבחן. , הארץ אליפותבו גמר בתחרויות

  בינלאומיות בתחרויות

 המבחן. במזן השימוש בשוט אסור  .5

 

. FEIדרסז' ו/או  ועדתה של מוקדם באישור רקלשימוש  מותריםזנבות  תוספות/יםיפמזו ותזנב .6

בליווי  FEI -ו/או למחלקת דרסז' של ה דרסז' דתלועלאישור צריכות להיות מופנות  כאלו ותבקש

חלקי מתכת, )למעט ווים ולולאות(, או משקל נוסף  וכילילא  פיםמזויתמונות ותעודה וטרינרית. זנבות 

 הנוסף.

 

 לכיסוייעם זאת, אסור . רעש הפחתת גם, ויכולים לספק אירועיםהלשימוש בכל  מותרים אוזניים יכיסוי .7

בצבע ובעיצוב  יהיו. כיסויי האוזניים אינם מותרים אוזניים ואטמילכסות את עיני הסוס  אוזניים

 .חוטמיתלא יכול להיות מחובר ל האוזניים כיסויידיסקרטי. 

 

 .בלבד פרסים חלוקת לטקס מותרים הסוס על אוזניים אטמי .8

 

 .אסור הסוס על קישוט כל .9

 

 .ויותרהתח במגרש לשימוש אסור, זבובים מסכות .10

 

 ויגרור פסילה: לשימוש השימוש בציוד הבא הינו אסור, אסור ציוד .2

11.  

 .( uardGGUARD itBBIT)ומיות מתג ג .1

11.1  

 .(artingalesMMARTINGALESמרטינגלים ) 11.2

 (latesp Breast) חזיות .2

11.3  

 .וכ"ו איזון, שמבון, מושכות גרמניות, צד מושכות :מושכות עזר כגון .3

11.4  

 .כל סוגי המגנים והתחבושות .4

11.5  

 .ושמיעתו של הסוס אביזרים המגבילים את ראייתו 3.1

11.6  

 (Nasal strips) ףא עותרצו 11.7

 .    קישוט הסוס באביזרים לא טבעיים דוגמת פרחים, סרטים וכיו"ב .5

11.8  

 כל שינוי בצבע פרוותו של הסוס אסור .6

. 

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

 אישור ועדה[: TT4]הערה

לא סמן :מעוצב  

:רמה 1  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:ב :אחרי  52.0" + כניסה  :ב  0" + טאב  + מיושר 

"52.0 

לא סמן :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

...מעוצב

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

לא סמן :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

לא סמן :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

...מעוצב

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"

לא סמן :מעוצב  

:רמה 2  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:אחרי  5.0" + כניסה :ב  52.0" + טאב  + מיושר 

:ב  5.0"
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11.9  

  .:חימוםגרש המ .12

מגרש החימום בבשימוש בציוד הבא מותר ה ,אולם ,לכל מגרשי החימוםגם תקפות  11 4-1פסקאות 

 לבד:בב

 תחבושות ומגני רגליים. 4.12.1

 מושכות עזר ושוט לונג' למטרת לונג' בלבד. 12.2

 שוט רכיבה בכל הרמות.  12.3

 אטמי אוזניים 12.4

 

במגרש החימום ובמהלך התחרות כולה עם מס' סוס תיקני אשר  לרכובחובה  מספר זיהוי לסוס .13

שוכח את המספר עליו לדאוג  ספורטאיהונפק ע"י משרד ההתאחדות בתחילת העונה. במקרה ו

של הסוס.  בצד שמאללמספר חלופי זמני. את המספר יש לחבר לשמיכת האוכף או לראשיית הרכיבה 

 ארגן.צמד שיופיע ללא מספר תגרור מתן קנס ש"י המ

  

 

  

 תחבושות ומגני רגליים. .א

 עזר ושוט לונג' למטרת לונג' בלבד.מושכות  .ב

 שוט רכיבה בכל הרמות. .ג

 .מרטינגל נייד .ד

 .אטמי אוזניים .ד

תיקני ובמהלך התחרות כולה עם מס' סוס  : חובה לרכב במגרש החימוםמספר זיהוי לסוס .6

לדאוג במקרה ורוכב שוכח את המספר עליו אשר הונפק ע"י משרד ההתאחדות בתחילת העונה. 

של  בצד שמאלאת המספר יש לחבר לשמיכת האוכף או לראשיית הרכיבה  .למספר חלופי זמני

במקרה עבור המקצה תשלום הלא יוכל להתחרות במקצה )לא יוחזר  צמד שיופיע ללא מספר הסוס.

 .כזה(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,תחתון לא סמן ללא קו  :מעוצב  

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

מעוצב

לא סמן :מעוצב  

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עברית ושפות 

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:לפני  41.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:לפני  41.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור
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 לשימוש מתגים מותרים

 כפולהמגוון מתגים לראשייה 

 :Bridoonשבור  גמת

 .חופשיותמתג שבור עם טבעת  .7.1

8.2. a, b, c  .מתג שבור בעל שני מפרקים, על החלק האמצעי להיות מעוגל 

d  .מתג שבור עם חלק אמצעי מסתובב 

e מתג שבור מסתובב עם חלק אמצעי מסתובב. 

 (.bridoon bit butt Eggמתג שבור עם טבעות קבועות ) .9.3

 .)bridoon bit with hanging cheeks(מהזרועות מתג שבור תלוי  .10.4

 :Curbsמתג מנוף 

 סהר.-מתג מנוף חצי .5

 ותושבת לשון.ישרות זרועות מתג מנוף עם  .7+  .6

 למעלה ולמטה על הזרועות. הנעפיסת פה המתג מנוף תושבת לשון,  .8

 .8-ו 7, 6וריאציות של מתגים  .9

 S (S-curved cheeks.)בצורת  מתמתעק זרועהמתג מנוף עם  .10

 למתג מנוף )מתכת או עור או שילוב(.שרשרת  .11

 (.Lip strapרצועת שפה ) .12

 כיסוי עור לשרשרת למתג מנוף. .13

 כיסוי גומי לשרשרת למתג מנוף. .14

 

 מגוון מתגים לראשייה פשוטה

 :Snaffleמתג 

 .שבור פשוט עם טבעות חופשיותמתג  .1

2. a,b,c,d,e .מתג שבור פשוט בעל שני מפרקים, על החלק האמצעי להיות מעוגל 

 (.Egg butt Snaffleמתג שבור פשוט עם טבעות קבועות ) .3

 .Dמתג מרוצים בעל טבעות בצורת  .4

 מתג שבור פשוט עם טבעות קבועות וזרועות. .5

 מתג שבור פשוט עם טבעות חופשיות וזרועות. .6

 .בלבד מתג שבור פשוט עם טבעות קבועות וזרועות עליונות .7

 .(Hanging cheek Snaffle)מתג שבור פשוט תלוי מהזרועות  .8

 ישר.מתג פשוט  .9

 עם פיסת פה מסתובבת.שבור פשוט מתג  .10

 שבור עם חלק אמצעי מסתובב.פשוט מתג  .11

 מתג פשוט שבור מסתובב עם חלק אמצעי מסתובב. .12
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 .1איור  – מגוון מתגים לראשייה כפולה

 

 :Curbsמתג מנוף      : Bridoonשבור ג מת

 

 

 .2איור  – מגוון מתגים לראשייה פשוטה
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',נק גופן   14 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   14 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 
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',נק גופן     12 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   12 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 
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 .3איור  – חוטמיות מותרות לשימוש

 

 

 מורשות לשימוש עם ראשייה כפולה.אינן  6-ו 4, 3, 1חוטמיות 

 , בשימוש בראשייה כפולה, הרצועה התחתונה אסורה.5חוטמית 

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  
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 . 4איור 

 

,מודגש גופן עבור עברית , מתג שבור ומתג מנוף.פשוטהרגילהדוגמא לראשייה כפולה עם חוטמית  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות לא  ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 
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 דרסז'הנחיות ותנאים לארגון תחרות  - 7פרק 

 

 '( ומגרש החימוםזמגרש התחרות )מנ

לרמות הגבוהות מומלץ לאפשר חימום  מ' לפחות. 20X40מגרש החימום חייב להיות בגודל של  .1

מ'  20X40חובה שיהיו לפחות שני מגרשי תחרות אחד בגודל של  .מ' לפחות 20X60במגרש בגודל 

 מעלות(. 90המגרש להיות מדויק במידותיו ובזויות פינותיו ) מ'. על 20X60והשני בגודל של 

על הקרקע במגרשים להיות נוחה לרכיבה, לחה, אוורירית, ישרה בגובה שווה בכל המגרש, נקייה  .2

 מבורות, אבנים וגושים. 

 –מומלץ לספק מקום נפרד לביצוע לונג', או לסמן את המקום המיועד לכך במגרש החימום עצמו  .3

 דל מאפשר זאת.במידה והגו

מגרש התחרות חייב להיות מסומן ע"י גדר לבנה שגובהה אינו עולה באליפויות ותחרויות בינלאומיות,  .4

להיות קלה להזזה על מנת לאפשר  Aס"מ ובטיחותית לרגלי הסוס, על החלק של הגדר שבאות  30על 

 להיכנס ולצאת מהמגרש.  ספורטאיםיםרוכבל

שנוצר רווח של לפחות שלושה מטרים ביניהם, על מנת לאפשר מומלץ למקם את המגרשים כך  .5

 מסביב לפני הכניסה למבחן. לרכובלרכב ספורטאיםיםרוכבל

יש להחליק את הקרקע בתדירות סבירה בהתאם לאיכות הקרקע. יש לדאוג לכך שיישור המגרש  .6

. באליפויות ותחרויות בינלאומיות יש ספורטאיםיםרוכבמתבצע כאשר כל מגרשי התחרות ריקים מ

 .ספורטאיםיםרוכב 6 -10להחליק את המגרשים כל 

 (G-ו D,L,X,Iמומלץ לסמן ע"י החלקה את קו המרכז בלבד. )ללא סימון של  .7

 מ' לפחות. 1.00מטעמי בטיחות, על מגרש החימום להיות תחום בגדר שגובהה  .8

בין מגרש החימום למגרש התחרות בנפרד וללא  ספורטאיםיםרוכביש לספק מעבר בטוח לסוסים ול .9

 גישה לקהל.

 

 מיקום האותיות והשופטים במגרש התחרות

מ' מהמגרש. רצוי להשתמש  3מ' ומינימום  5יש למקם את דוכן השופטים במרחק של מקסימום  .1

. Cס"מ מעל פני הקרקע. מושב השופט ימוקם מול האות  50 -בבימת שופטים יציבה ובגובה של כ

מ' מקצה המגרש(. שופטים נוספים  5)  E-או ב  B-ה של שופט נוסף יש להעמיד דוכן שיפוט בבמקר

מ' מפינת  2.5ולאחריו בצידו השמאלי, במרחק  C -על פי הסדר הבא: מצידו הימני של השופט ב

 המגרש.

ולמקמן כך  לצבעןס"מ מגדרות המגרש,  50 -יש להציב את האותיות מחוץ למגרש במרחק של כ .2

 2" תוצב מול השופטים ועליה להיות מרוחקת לפחות Aשניתן לראותן בבירור משני הכיוונים. האות "

. על האותיות להיות בגודל ספורטאירוכבמ' מהכניסה. את הכניסה יש לסגור לאחר כניסתו של כל 

40X40 יקום האותיות ע"י ס"מ לפחות ועשויות בצורה בטיחותית לרגלי הסוס. בנוסף, ניתן לסמן את מ

 70X40סרט סימון המודבק היטב לגדר. באליפויות ובתחרויות בינלאומיות יש לדאוג לאותיות בגודל 

 פאות ועם סידור פרחים גדול ומרשים מעל, על סידורי הפרחים להיות יציבים.  4ס"מ בעלות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  
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הפרטיות ו את יש למקם את המגרשים והשופטים כך ששופט לא יישב עם פניו אל השמש ולאפשר ל .3

 ולגישה נוחה לעמדת השיפוט.  המרבית ללא הפרעות מהקהל. יש לדאוג לצל

 

 X20  40  -מגרש דרסז' 
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 X 20  60  - מגרש דרסז'

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  
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 תחום המגרש

 יש לשמור על שקט ולהימנע משימוש באביזרים הגורמים רעש. .1

שינוי בקישוטים, שמשיות,  על תנאי התחרות להיות שווים בין המתחרים באותו מקצה, לכן אסור כל .2

 מצלמות וידאו וכדומה בתחום המגרש במשך אותו מקצה.

 .ממגרש התחרותלפחות מ'  5במרחק של את הקהל במידה וניתן, רצוי למקם  .3

 יסתם של כלבים משוחררים לתחום המגרש.נחובה למנוע כ .4

להיות יציבים. דגלים יש להעמיד במרחק והמפות על שולחן השיפוט הקישוטים  ,על סידורי הפרחים .5

באליפויות ובתחרויות בינלאומיות יש לתלות דגלים בשטח החווה )דגלי  מ' מהמגרש, לפחות. 15של 

ישראל, דגלי התאחדות( בנוסף, יש להציב  בסמוך למגרש חנוכיית דגלים הכוללת את דגל ישראל, 

ל של החווה המארחת. על חנוכיית הדגלים דגלי הלאום של השופט/ים, דגל ההתאחדות ורצוי גם דג

מטרים לפחות ממגרש התחרות וממגרש החימום, יש לוודא כי  15 -להיות מוצבת במרחק של כ

 החנוכייה והדגלים שבתוכה יציבים ואינם נופלים. רצוי לתלות דגלים גם בתחרויות דירוג.

 

 שטח פריקת סוסים ובדיקה וטרינרית

להיות רחב ובטיחותי והקרקע נקייה מאבנים, זכוכיות, ברזלים וכל  על שטח פריקת וחניית הסוסים .1

 אשר עלול לסכן את הסוסים ומטפליהם.

הפרדה מוחלטת ממעבר הקהל למקום החניה, סככת צל וגדרות קשירה בטיחותיות ליש לדאוג  .2

 לסוסים ועמדת שטיפה בקרבה סבירה.

מחליק ללא  ינואוישר ששביל קשה  לבדיקה וטרינרית צריך לדאוג שבסמוך למקום התחרות יהיה .3

 .מ' 50-ים באורך של כנבורות ואב

 

 הנחיות נוספות למארגן

יום טרם מועד התחרות ע"י מזכירת ענף הדרסז'. באחריות מארגן  14תפורסם עד  לתחרות  ההזמנה .1

הערות או תוספות  ועד התחרות באם ישנןיום לפני מ 20התחרות לעדכן את מזכירת הענף עד 

שברוצנו לפרסם בהזמנה. על מארגן התחרות לעמוד בקשר עם מזכירת הענף בכל הקשור לסדר 

 המקצים, לו"ז התחרות ושיבוץ שופטים למקצים השונים.  

  :בעלי תפקיד במהלך התחרות .2

 מזכירת תחרות

 קריין

 נהג לטרקטור

 רושם לכל שופט

 רץ להבאת מבחנים

 שוער למגרשי התחרות

 חימום מגרשסדרן 

 .למבחנים קבוצתיים מקריאיםת סדרן ודיילים לטקס חלוקת פרסיםבאליפויות ותחרויות בינלאומיו

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

ללא קו תחתון :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 
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2.  

 באחריות מזכירת התחרות לגבות דמי כניסה מהמשתתפים, לוודא התייצבות רושמים .מזכירות .3

 לשיפוט, לוודא איסוף מהיר של מבחנים ,לבדוק את טפסי המבחן ולוודא כי לכל תנועה בטופס המבחן 

 את תוצאות כל המבחן, להזין את לחשב פעמייםיש ציון וחתימה של השופט על גבי הטופס. חובה  

התוצאות בתוכנה ולעדכן את לוח המודעות כך שחצי שעה מסיום המקצה יפורסמו על לוח  

 המודעות

 תוצאות סופיות של אותו מקצה. 

יש לצלם את המבחנים המעודכנים לעונת התחרויות הנוכחית, להכין לכל שופט את המבחנים שלו  .3

 מבחנים נוספים, רשימת הרוכבים לפי זמנים סופיים, פעמון ושני עטים. 2כמספר הרוכבים + 

וודא התייצבות רושמים לדמי כניסה מהמשתתפים,  באחריות מזכירת התחרות לגבות :מזכירות .4

כי לכל תנועה בטופס המבחן ולוודא בדוק את טפסי המבחן לוודא איסוף מהיר של מבחנים ,ללשיפוט, 

את  להזיןמבחן, האת תוצאות כל  פעמייםחשב לחובה  .הטופסגבי על  יש ציון וחתימה של השופט

כך שחצי שעה מסיום המקצה יפורסמו על לוח המודעות  עדכן את לוח המודעותלובתוכנה התוצאות 

 תוצאות סופיות של אותו מקצה.

בבוקר התחרות לפני תחילתה, יש לתלות את סדר הכניסות הסופי, דירוגים עדכניים  :לוח מודעות .5.4

דקות  30)לכל המאוחר  ספורטאיםיםרוכבונהלים שונים. יש לרשום על לוח המודעות את תוצאות ה

(, עם סיום המקצה יש לפרסם את התוצאות והמיקומים ספורטאירוכבמסיום רכיבת המבחן של כל 

האחרון  ספורטאירוכבדקות מסיום רכיבת המבחן של ה 30)לכל המאוחר  מודפסים מהתוכנה

 במקצה(.

חובה באליפויות ובתחרויות  ,מומלץ להשמיע מוזיקת רקע בכל התחרויות :קריין ומערכת הגברה .6.5

תצויד במיקרופון עם מפסק  ,בינלאומיות. מערכת הכריזה תישמע היטב באזור הקהל ובמגרש החימום

ותאפשר נגינת מוזיקה. יש להצטייד במוזיקת רקע, מוזיקה לסיבוב ניצחון והמנון, הקריין יהיה מעודכן 

 היטב באשר לתוכנית היום ובכללי התחרות.

תפקידו של הסדרן לשמור על הסדר והבטיחות במגרש החימום, לוודא כי  : וםחימ מגרשסדרן  .7.6

תיקני עפ"י ספר החוקים וכי היחס לסוסים נאות, כמו כן סדרן  ספורטאיםיםרוכבהציוד שבשימוש ה

לפי סדר כניסתם למגרש התחרות. על הסדרן לדאוג  ספורטאיםיםרוכבחימום אחראי לקרוא ל מגרש

 שעל כל הסוסים במגרשי החימום והתחרות נמצא מספר זיהוי. 

בתחרויות לאומיות בסיום כל מקצה או מספר מקצים יערך טקס חלוקת  :טקס חלוקת פרסים .8.7

בלבוש מלא וללא הסוסים. המנצחים במקצה יוכרזו ע"י  ספורטאיםיםרוכבפרסים קצר בנוכחות ה

. באליפויות ותחרויות ספורטאיםיםרוכבהקריין ויקראו לפודיום שם יינתנו הפרסים ויוכרזו תוצאות ה

 והסוסים. ספורטאיםיםרוכבבינלאומיות יערך טקס חלוקת פרסים בתום יום התחרות בנוכחות כל ה

 הכריזה בעת פרסום התוצאות הסופיות על לוח המודעות. בנוסף, יוכרזו שמות המנצחים במערכת

ו(. יש לדאוג לשירותים ולכיבוד ")שופטים, רושמים, נציג הועדה, קריין וכ :אירוח בעלי תפקידים .9.8

קל ושתייה במשך כל התחרות. בנוסף יועמדו לרשות שופטים בינלאומיים ומלוויהם: חדר מתאים 

 לשימוש במשך כל התחרות ובהפסקות.שיספק פרטיות, כיבוד הולם ושירותים 

 יש לדאוג לחניה לקהל, מקומות ישיבה מוצלים, מזנון ושירותים. .9

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

ימין :מעוצב  

:לפני  52.0",  ללא :כניסה  ,ימין  :מעוצב  
תבליטים או מספור

קו תחתון :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

ללא קו תחתון :מעוצב  

ללא קו תחתון :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

לא סמן :מעוצב  

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

לא סמן :מעוצב  

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

לא סמן :מעוצב  
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 יהיוהמארגן רשאי לקיים מקצים נוספים )כגון מקצה פורים למשל(. מקצים אלו  .מקצים נוספים .10

 באחריות המארגן בלבד ויתקיימו בדרך אשר לא תפריע למהלך התחרות.

גמר יאפשר המארגן למתחרים להתאמן במגרש ללא תוספת תשלום . בתחרויות מגרש פתוח .10.11

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

 :תחרויות רגילות –מפתח פרסים  .11.12

.  בכל מקרה 4 -ל 1יחס של  ,משתתפים רוזטה אחת, כלומר 4תינתן על כל  - רוזטות .א

  ספורטאיםיםרוכב 3 -תינתן רוזטה למקום הראשון, גם אם במקצה פחות מ

 . ספורטאיםיםרוכביינתן גביע למקום ראשון בלבד בכל מקצה העולה על שלושה  - גביעים .ב

 :תחרויות גמר –מפתח פרסים  .12.13

)גם בפרסים  3 -ל 1משתתפים רוזטה אחת, כלומר יחס של  3תינתן על כל  - רוזטות .א

 היומיים(.

גביע למקום ראשון  -יינתן גביע למקום ראשון, שני ושלישי )בפרסים יומיים  - גביעים .ב

 בלבד(.

 1-3בכל מקרה, ללא קשר למספר המתחרים במקצה, מקומות  - הכללי הכוללבפרס  .ג

 מקבלים גביע ורוזטה.

   יקבלו אף הם גביעמקצים קטנים שירכבו באליפויות ובתחרות גמר )כגון סוס צעיר(  .ד

 ורוזטה.

רוזטות וגביעים עבור התחרות היומית הם באחריות המארגן, רוזטות וגביעים עבור תחרות  * .ד

  באחריות וועדת הדרסז'. הגמר הם

 

 : מפתח פרסים כספיים .13.14

 ככל שהרמה עולה, סכום הכסף שניתן, עולה.

 חלוקה בין שלושת המקומות הראשונים בכל מקצה עפ"י המפתח הבא: 

 מהסכום למקום הראשון. 50% .א

 מהסום למקום השני. 30% .ב

 מהסכום למקום השלישי. 20% .ג

 , יוחזר הכסף הנותר לתקציב הענף.ספורטאיםיםרוכבבמידה ובמקצה מתחת לשלושה 

 

 

בכל מקרה של סתירה  - ספורטאיםיםרוכבהנהלים לארגון תחרות באו לסייע למארגן התחרות ולהבנת ה

בין ספר החוקים המקצועי של הענף לתיק הנהלים הכללי של ההתאחדות, תפורשנה התקנות בהתאם 

לנהלים הכללים של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה כפי שנקבע בתיק הנהלים ו/או בכל תקנון כללי 

 אחר שברשותה.

 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן ,תחתון צבע  ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ללא :מעוצב  



 
 

 

 

73 

 הטכניביצוע המבחנים והשיפוט  - 8פרק 

 

את המבחנים  לרכובלרכבבתחרויות בינלאומיות, באליפות ישראל ובמבחן לצלילי המוסיקה חובה  .1

ללמוד למרות שרצוי את המבחן  ספורטאירוכבבתחרויות לאומיות מותר להקריא לעל פי הזיכרון. 

יני ולהקריא את הכתוב במבחן בלבד, להיות עניאדם שמקריא על הולהכיר את המבחן בעל פה. 

" יגרום לפסילת הצמד. Aיסתו מהאות "נלאחר כ ספורטאירוכבמתן עזרה וקיום דו שיח עם הכל 

 יוקרא מתחילתו ועד סופו. -מבחן שיוקרא 

 

מעיר את כאשר רוכב טועה במסלול )פונה במקום לא נכון, משמיט תנועה מסוימת וכד'(, השופט  .2

לו, במידת הצורך, מהיכן להמשיך במבחן  מורההשופט ע"י צלצול בפעמון.  תשומת ליבו לטעות

ם מקרים נואת התנועה הבאה שעליו לבצע. לאחר מכן הרוכב ממשיך כרגיל. למרות זאת, יש

לשטף הביצוע )לדוגמא: כאשר  בהם, למרות שהרוכב ביצע טעות במסלול, הצלצול בפעמון יפריע

"(. במקרים כאלה יכול השופט להחליט M" במקום באות "Bהרוכב עובר מקנטר לטרוט באות "

 שלא לצלצל בפעמון ע"פ שיקול דעתו.

 יש לקנוס כל טעות במסלול בין אם צלצלו בפעמון ובין אם לא.        .3

 נקודות 2 –טעות ראשונה 

 נקודות 4 –יה יטעות שנ

 פסילה  –טעות שלישית 

לסיים את המבחן ולהישפט ע"י שופט  רוכבלהנובעת מטעות במבחן בלבד, יותר במקרה של פסילה 

 התחרות אך תוצאתו לא תחשב.

כאשר הרוכב מבצע "טעות במבחן" )מבצע טרוט קימה במקום טרוט ישיבה, אינו מעביר שתי  .4

. כעיקרון, אסור להרשות לרוכב "המושכות ליד אחת בהצדעה וכד'(, הוא ייקנס כמו ב"טעות במבחן

מצלצל בפעמון. אולם,  –ם השופט מחליט על "טעות במבחן", כלומר לחזור על תנועה מסוימת, אלא א

במקרה והרוכב מנסה לחזור על תנועה מסוימת אותה כבר החל לבצע, על השופט להתחשב בתנועה 

 ות במבחן" בשל החזרה.טעהראשונה בלבד ובאותו זמן לקנוס אותו ב"

 פק. באם השופטים לא שמו ליבם לטעות מסוימת, ייהנה הרוכב מן הס .5

 מסה"כ הנקודות שצבר המתחרה. מחסירים רוכבאת נקודות החובה בהן נקנס ה .6

 אין אפשרות ערעור על החלטה זו. על השופט להודיע למתחרה כי נפסל.במקרה של צליעת סוס,  .7.1

כאשר תנועה צריכה להתבצע בנקודה מסוימת במגרש, עליה להתבצע ברגע בו . בתנועות דיוק .8.2

נמצא ליד נקודה זו. במעברים בהם הסוס מגיע לאות בקו אלכסוני או אנכי  ספורטאירוכבגופו של ה

לנקודה בה נמצאת האות, יבוצע המעבר כאשר אפו של הסוס מגיע למסלול בנקודה בה נמצאת האות 

 כך שהסוס הינו ישר בזמן ביצוע המעבר.

 

תוך ארבעים  A -ב מגרש התחרויותלהיכנס ל הספורטאיהפעמון, על  צלצוללאחר . בפעמון צלצול .3

( שניות כדי לאותת 45, לספורטאי יש ארבעים וחמש )(פריסטייל) מוסיקלי במבחן( שניות. 45וחמש )

 ( שניות מרגע הפעלת המוזיקה.30תוך שלושים ) מגרש התחרויותעל הפעלת המוזיקה ועליו להיכנס ל

 לעצוריכול  C -במהלך מבחני פריסטייל, במקרה של כשל טכני או עיכוב בהתחלת המוזיקה, השופט ב

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

:ראשונה  0", :לפני  0", שורה  :כניסה  :מעוצב  
:טאב לא ב  5.0" עצירות 

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות 

לא סמן :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  



 
 

 

 

74 

אחראי לפעמון ולשעון/זמן. יש  C -ספירה ולהמשיך מחדש לאחר שנפתרה הבעיה. השופט בה את

( שניות, בכל הזדמנות אפשרית, ועליו תמיד להיות גלוי 45להשתמש בשעון שמראה ארבעים וחמש )

 לעיני הספורטאי.

הסוס יהיה מוכן  אשר, יופסק השעון עד שתן להטילבמקרה בו הסוס יתחיל לבצע את צרכיו או 

 יופעל השעון מחדש. זה בשלבהמשיך ל

אינו נכנס למגרש נכנס למגרש ללא רשות השופט, לפני השמע הצלצולאשר  ספורטאימתחרה  .9

 , יפסל. שניות מרגע הצלצול 45" תוך Aדרך האות "

 .נכנס למגרש ללא רשות השופט, לפני השמע הצלצול כך יהא גם לגבי רוכב אשר

או כובע בריטי  מגבעת( בהצדעה. ספורטאים עם 1ספורטאים חייבים לקחת את המושכות ביד אחת ) .4

 לבחור האם להסיר את המגבעת או פשוט להנהן. רשאים (Bowler)לגברים 

ליד  ת תאפשררוכבלהעביר את שתי המושכות ליד שמאל.  רוכבעל הבהצדעה,  , יש לאפשר בהצדעה

 הראשהאת תטה  ולהטותואז , כאשר גב כף היד פונה לעבר השופט הגוף גופהימין ליפול ברפיון לצד 

יסיר את כובעו ביד ימין ויאפשר לה ליפול ברפיון לצד גופו, במידה וכובעו רתום  רוכב. בהצדעה קלה

  .ת.רוכבברתמות סנטר הוא יכול להצדיע באותה צורה בה מצדיעה 

 

10.  

" )עושה פנייה לא נכונה, מבטל תנועה וכו '( במסלולמבצע "שגיאה  ספורטאי. כשבמסלולשגיאה   .5

מראה לו, במידת הצורך, את  C -מזהיר אותו, בכך שהוא שומע את הפעמון. השופט ב C -השופט ב

הנקודה בה עליו לעבור שוב את המבחן ואת התנועה הבאה שתבוצע, ואז משאיר אותו להמשיך לבדו. 

 ,תפגע", השמעת הפעמון במסלולעושה "שגיאה  שהספורטאיעם זאת, במקרים מסוימים, למרות 

אם הספורטאי מבצע מעבר בין טרוט בינוני  לדוגמא -באופן רציף על שטף ההופעה , לצורךלא ש

 - L -במקום ב D -פירואט ב ומבצע, A -קו מרכז מ לע קנטר, או, K -במקום ב V -ב מכונסת להליכה

להחליט אם להשמיע את הפעמון או לא. עם זאת, אם הפעמון לא נשמע בטעות  C -על השופט ב

את אותה שגיאה, הספורטאי שוב מבצע  ספורטאידורש חזרה על אותה תנועה וה הבמחןו במסלול

 נענש רק פעם אחת.

. ציוני Cאו לא תהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של השופט ב  במסלולההחלטה אם נעשתה טעות 

 השופטים האחרים יותאמו בהתאם.

 

קימה במקום טרוט  טרוט. כאשר ספורטאי מבצע "שגיאה בביצוע המבחן" )/ביצועבמבחןשגיאה  .6

לחזור על תנועה  ספורטאי". באופן עקרוני אסור לבמסלולל"טעות  בדומהוכו '( עליו להיענש ישיבה 

)נשמע הפעמון(. עם זאת, אם  במסלולמחליט על טעות  C -השופט ב ,אלא אם כן ,של המבחן

הספורטאי החל לבצע תנועה ומנסה לבצע את אותה תנועה שוב, על השופטים לשקול את התנועה 

 .במסלולהראשונה המוצגת רק ובו זמנית, להעניש את הטעות 

 

יש את היתרון של הספק  ספורטאי. אם חבר השופטים בשטח לא ציין שגיאה, לשגיאה שלא צוינה .7

 ולכן לא ייענש בגין הטעות.

 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש
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 קנסות .8

 במסלולשגיאה  .8.1

 .לעיל צוין אם אלא"שגיאה במסלול", בין אם נשמע הצלצול ובין אם לאו,  כל קנוסל יש

 נקודות 2 –טעות ראשונה 

 נקודות 4 –טעות שנייה 

 פסילה  –טעות שלישית 

לספורטאי לסיים את המבחן ולהישפט ע"י  במקרה של פסילה הנובעת מטעות במבחן בלבד, יותר

  שופט התחרות אך תוצאתו לא תחשב.

 את נקודות החובה בהן נקנס הספורטאי מחסירים מסה"כ הנקודות שצבר המתחרה.

 שנייה שגיאה; (שופט)לכל  הנקודות של הסופי סכוםמ קודותמהנ %2 - ראשונה שגיאה: 2019 לשנת FEIעל פי חוקי ה  **)

א אפס נקודה חמש ילטעות הראשונה ה הניקוד הורדתי פוני ומבחני ג'וניור, ספורטאבמבחני סוסים צעירים, ילדים, ; פסילה -

 **(פסילה( ועבור השגיאה השלישית , %1( מהציון הכולל, עבור הטעות השנייה נקודת אחוז )%0.5נקודות אחוז )

 

 אחרים קנסות .8.2

להחליט האם יש להחיל עונש ולסמן את דפי השופטים האחרים בהתאם כדי  C -באחריות השופט ב

 להבטיח עקביות.

על ידי כל שופט, אך אינן  טעות( נקודות ינוכו בכל 2ושתי ) לטעויותכל הדברים הבאים נחשבים 

 (:פריסטייל)כולל למבחני  לפסילהמצטברות ולא יביאו 

על רגלי הסוס או עם חוסר התאמה  מגניםשוט או עם  עם מגרש התחרויותמרחב סביב ל כניסה  -

 בלבוש )למשל חוסר כפפות( ו / או

על רגלי הסוס או עם  מגניםאו עם  (ובינלאומיות גמר רויות)בתח עם שוט מגרש התחרויותכניסה ל

התאמה, השופט -כבר החל לפני שהבחינו באי המבחןחוסר התאמה בלבוש )למשל חוסר כפפות(. אם 

כדי  מגרש התחרויותובמידת הצורך והדבר אפשרי, עוזר עשוי להיכנס ל הספורטאיעוצר את  C -ב

)מבפנים המבחן  תחילתמ מהשנים אחדבמבחן,  הספורטאילהסיר את הפריטים. לאחר מכן ממשיך 

 שניתנו לפני עצירתו אינם משתנים; ניםהציוהגדר( או מהתנועה בה נעצר. 

 ל הפעמון;צולילפני צ מגרש התחרויותכניסה ל  -

( שניות אחרי הפעמון, אלא תוך תשעים 45תוך ארבעים וחמש ) מגרש התחרויותלא נכנסים ל  -

  .( שניות90)

 

  פסילה .9

. על החלטה זו אין נפסלמודיע לספורטאי שהוא  C -השופט ב. במקרה של צליעה ניכרת, צליעה .9.1

 ערעור.

( שניות נענשת על 20לאורך יותר מעשרים ) המבחןכל התנגדות המונעת את המשך  .התנגדות .9.2

מטעמי  לפסילהאו ציבור תביא  גיםנצי, סוס, ספורטאי. עם זאת, התנגדות העלולה לסכן פסילהידי 

 'הדרסז( שניות. זה תקף גם לכל התנגדות לפני הכניסה לזירת 20עשרים )מבטיחות מוקדם יותר 

 .מגרש התחרויותאו ביציאה מ

 יפסל.הרוכב  הספורטאי, הספורטאיהרוכבאו \במקרה של נפילת סוס ו .5

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

 אישור ועדה[: TT5]הערה

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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9.3.  

סוס אשר יצא מן המגרש בצורה מוחלטת, עם כל ארבע רגליו, בכל זמן שהוא בין כניסתו ויציאתו  .9.4

 ", יפסל.Aמן האות "

וכו' )אוזניות ו/או מכשירי תקשורת  סימנים. כל עזרה חיצונית באמצעות קול, סיוע בלתי מורשה .9.5

או  ספורטאיאלקטרוניים כלולים( נחשבת כסיוע בלתי חוקי או בלתי מורשה לספורטאי או לסוסו. 

 סוס המקבלים עזרה בלתי מורשית.

 :דימום .9.6

, הוא יעצור המבחןחושד בדם טרי בכל מקום שהוא על הסוס במהלך  C -אם השופט ב .9.6.1

. אם השופט באמצעות תא סופייה יפסלאת הסוס כדי לבדוק דם. אם הסוס מראה דם טרי, הוא 

 .המבחןולסיים את  להמשיךבדיקה מבהיר כי לסוס אין דם טרי, הסוס רשאי 

במהלך  הדורבנותמגלה דם טרי בפה של הסוס או באזור  FEI Steward -אם ה .9.6.2

 עלאת הסוס ואת הספורטאי. אם יש דם  שיפסול, C -, הוא מודיע לשופט בהמבחןהבדיקה בסוף 

 תחרות באירוע.להשיחליט אם הסוס יהיה כשיר להמשיך  FEIסוס, יש לקרוא לווטרינר של ה

ומתחיל לדמם  מבחןאם הסוס הורחק על פי האמור לעיל, או אם הסוס נפצע במהלך  .9.6.3

הבא כדי לקבוע אם  המקצהלפני  FEI, עליו להיבדק על ידי רופא וטרינר של המבחןלאחר סיום 

אינה ניתנת  FEI. החלטת הווטרינר של הבאים בימיםאירוע ב תחרותלהוא כשיר להמשיך 

 לערעור.

 לפסילה נוספות סיבות .9.7

 לעמוד בדרישות הרמה. יםא מצליחל וספורטאיסוס  הצמד -

 לרווחת הסוס ו/או מראה רכיבה פוגעת. תמנוגד ההופעה -

( שניות אחרי הפעמון. 90לזירת התחרות תוך תשעים ) יםלא נכנס וספורטאיסוס  הצמד -

סיבה תקפה לכך )יכול להיות שסיבה תקפה היא איבוד  על C -שופט בל ובו הודיע במקרהלמעט 

 נעל וכו '(.

 .מורשה שאינורכיבה עם ציוד  -

 

"  ומסתיים לאחר ההצדעה בסיום המבחן. מרגע שהסוס A" -כניסה ב מבחן דרסז' מתחיל עם .6.10

החל לנוע קדימה כל מאורע אשר מתרחש לפני או אחרי זמן זה אינו משפיע כלל על הציונים. על 

המתחרה לעזוב את תחום מגרש התחרות לאחר סיום המבחן על פי הדרך המפורטת במבחן. אין 

וחזרה למגרש החימום. כמו כן, אין להסיר פרט כלשהו מהלבוש בטרם עזיבת מגרש התחרות 

 .המבחןלהתעכב באזור מגרש התחרות לאחר סיום 

  

 או הרוכב, הרוכב יפסל.\במקרה של נפילת סוס ו .11

יסתו ויציאתו נכ סוס אשר יצא מן המגרש בצורה מוחלטת, עם כל ארבע רגליו, בכל זמן שהוא בין .12

 ", יפסל.Aמן האות "

שניות, תיענש בפסילה אולם  20-ך יותר מהמבחן למשכל התנגדות אשר מונעת את המשך  .13

במידה וההתנגדות מסכנת את הרוכב, הסוס, השופטים ו/או את הציבור, ייפסל הרוכב מטעמי 

 השניות. 20בטיחות גם לפני תום 

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:רמה 1  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

:ב  52.0" :ב  0" + כניסה  + מיושר 

 [: TT6]הערה

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,(אוסטרליה) לא סמן ,מודגש אנגלית  :אחרות 

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  
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ומסתיים לאחר ההצדעה בסיום המבחן. מרגע   "A" -מתחיל עם כניסה ב דרסז'מבחן   .14.12

שהסוס החל לנוע קדימה כל מאורע אשר מתרחש לפני או אחרי זמן זה אינו משפיע כלל על 

דרך המפורטת סיום המבחן על פי ההציונים. על המתחרה לעזוב את תחום מגרש התחרות לאחר 

זרה למגרש החימום. אין להסיר פרט כלשהו מהלבוש בטרם עזיבת מגרש התחרות וח במבחן.

 כמו כן, אין להתעכב באזור מגרש התחרות לאחר סיום המבחן.

 פסילה. גרורכל סיוע מבחוץ, בין אם בצורה קולית או בצורת סימנים וכדומה, י .15

אסור. השופט ייתן את דעתו על כל שימוש  –שימוש רב, מיותר או אכזרי בשוט או בדורבנות  .16

התחרות ויוכל לפסול את המשתתף בשל כך )בגין שכזה, הן במגרש החימום והן במגרש 

 התאכזרות לסוס(.

השימוש בקול בכל צורה שהיא, כולל קולות דרבון בעזרת הלשון, מהווה פגם חמור, הגורר  .17

בעקבותיו הפחתה בניקוד של שתי נקודות לפחות מכלל הנקודות אשר הגיעו לרוכב על אותה 

  תנועה בה השמיע קולות אלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא סמן :מעוצב  

ימין :מעוצב  
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 וחישוב תוצאות המבחן ניקוד - 9ק פר

 

 כל התנועות והתרגילים ממוספרים בטופס המבחן. .1

 

" הינו 10"-" הינו הציון הנמוך ביותר ו0ע"י השופט. כאשר " 10עד  0-וקדים מנהתנועות והתרגילים מ .2

 הגבוה ביותר.

 

 להלן סולם הנקודות: .3

 Excellent     מצוין –  10

  goodVery    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

 שכמעט דבר מהתנועה הנדרשת לא נעשה. פירושו –"לא בוצע" 

 

 עם סיום רכיבת המבחן עבור: " ויינתנו 10" עד "0ינוקדו מ "הציונים הכלליים  .4

 : חופשיות ואחידות.מקצבים .א

הרצון לדרוך תחת הגוף עם הרגליים הגב  שחרור: רצון לנוע קדימה, גמישות הצעדים, אקטיביות .ב

 .האחוריות

 ועה, קבלת הראשייה.קלילות התנקלות ו, הרמוניה, ובטחון עצמי: הקשבה צייתנות .ג

 .על הסוס שימוש בעזרים והשפעתםה: ספורטאירוכבישיבת ה .ד

 ם ובתנועות מסוימות במבחן יוכפלו עפ"י המצוין בטופס המבחן.כלליציונים ההניקוד ב         

 

: לאחר סיום רכיבת המבחן מתן הציונים הכלליים וחתימת השופט על טופס המבחן חישוב התוצאות .5

ין י המצויוכפלו התנועות והציונים הכלליים עפ"ראשית, ייחשבו התוצאות ע"י מזכירת התחרות. 

כולל ארבע הציונים יסוכמו כל הציונים עבור כל תנועות המופיעות בטופס המבחן  , שנית,בטופס

כן יוחסרו טעויות שנעשו במבחן. סה"כ הנקודות יחולק בניקוד המרבי שמצוין על גבי הכלליים, לאחר מ

 .הטופס והתוצאה תוכפל במאה לקבלת הציון הסופי באחוזים

 

בעל הציון הגבוהה ביותר באחוזים, מקום שני הנו  ספורטאירוכבבכל התחרויות המנצח הנו ה .6

 בעל הציון השני בגובהו באחוזים וכן הלאה. ספורטאירוכבה

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש
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המיקום על פי , ייקבע באחד משלוש המקומות הראשונים באותו המקצהוצאות ון בתשויבמקרה של  .7

ייקבע המיקום עפ"י סעיף ישיבת במידה וגם הציון הכללי שווה . ציונים הכללייםשל ה ניקודהסך 

בתחרויות . ספורטאיםיםרוכביחולק המיקום בין ה. במידה וגם בסעיף זה הציון זהה ספורטאירוכבה

בנות מספר ימים, במקרה של שויון בתצאה הכללית של כל הימים יחד, ייקבע המיקום על פי סך 

הניקוד של הציונים הכלליים של היום האחרון. במידה וגם הציון הכללי שווה ייקבע המיקום עפ"י סעיף 

 Ride RIDEובתחרויות בינלאומיות יתקיים מבחן נוסף )באליפות הארץ .  ספורטאירוכבישיבת ה

OffOFF שווה עד למקום השלישיעם ציון  ספורטאירוכבוסעיף ישיבת ה( בין בעלי ניקוד כללי. 

 

על תוצאות המקצה בתחרות להתפרסם על לוח המודעות לא יאוחר מחצי שעה מסיום המקצה.  .8

(, בנוסף יופיע 62.45%אחרי הנקודה )לדוגמה המדויקים קרי שתי ספרות התוצאות יופיעו באחוזים 

 בסדר יורד ממקום ראשון.  ספורטאיםיםרוכבהמיקום הסופי של ה

 

לבדוק ביום התחרות באם נפלו שגיאות בחישוב תוצאתו ומיקומו ולהעיר על כך  ספורטאירוכבעל ה .9

פרסום יש להגיש לא יאוחר משעה לאחר מייד למזכירות התחרות. כל ערעור על הרשום בדף 

 (.14. )ראה פרק התוצאות על לוח המודעות של התחרות
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 דירוגשיטת ה - 10רק פ

 

על רוכב  ספורטאי"צמד". אותו  –נקודות זכות כיחידה אחת  רוכבספורטאיבשיטת הדירוג צוברים הסוס וה

זוגם אחר אינם נהנים מנקודות הזכות אשר צברו עם בן רוכב  ספורטאיסוס אחר או אותו סוס בליווי 

 הקודם.

 

 אופן דירוג הצמדים

צמד ידורג על פי הרמה בה מדורג הרוכב. לדוגמא: רוכב שהתחרה ברמה ג', רשאי להתחיל עם  .1

 סוס חדש ברמה ג'. 

שצבר את מספר הנקודות הנחוץ לעלות לרמה הבאה, אך טרם עשה זאת עם הסוס  ספורטאירוכב .1

נק'  8רמה א' שצבר רוכב  ספורטאיעימו התחרה, רשאי להיכנס עם סוס חדש לרמה הבאה. לדוגמא: 

 ישירות לרמה ב'. Y, אך טרם התחרה עימו ברמה ב', רשאי  להיכנס עם סוס Xדירוג עם סוס 

 

מדריך רכיבה וטרם צבר ניסיון תחרותי בארץ, רשאי לבחור באיזה רמה חדש אשר אינו  ספורטאי .2

 רמה א' או רמה ב'. –להתחרות  יתחיל

 

 רמה א'. –חדש, אשר טרם צבר ניסיון תחרותי בארץ, ידורג ברמת הדירוג הראשונה רוכב  .3

המוכרות חדש, בעל ניסיון תחרותי בחו"ל, יציג אסמכתאות מהתאחדויות הרכיבה רוכב  ספורטאי .4.3

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

 

המדורגים ברמה ג' ומעלה רשאים להיכנס עם סוס חדש לרמה ב' ומעלה ואינם רוכבים  ספורטאים .5.4

 ברמה א'. לרכובלרכברשאים 

 

 ברמה א'. ספורטאירכבמדריך רכיבה מוסמך, בעל תעודה, ידורג ברמה ב' ואינו רשאי ל .6.5

 

מדריכי רכיבה מוסמכים אינם מורשים להתחרות במקצה זה, אלא,  –רכיבת מדריכים ברמה א'  .7

 .( 3)ראה פרק  במקצה א' פתוח

 רשאי בכל שלב לעבור "מבחן בדיקה" לכל רמה שיבחר. ספורטאירוכב .8.6

 

 .4בכל מקרה, דירוגם של צמדים חדשים יהיה כפוף למגבלות הגיל של הסוס שמוזכרות בפרק  .9.7

 

 

 

 אופן המעבר בין הרמות השונות

 

ללא :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  
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 רמות השונות בשלושה אופנים שונים:ניתן לעבור בין ה

 

 א. דירוג רגיל
 

 בכדי לעלות רמה על הצמד לצבור נקודות זכות ע"פ הפירוט הבא: .1

   

 נקודת דירוג אחת. 64.99%עד  60% –מ 

  

 שתי נקודות דירוג. 69.99%עד  65% –מ 

  

 ומעלה שלוש נקודות דירוג. 70% –מ 

 

או נפסל במבחן )למעט  %47 –נקודת דירוג שלילית תינתן באם הצמד צבר פחות מ ' ומעלה אברמות  .1

נקודות דרוג ברמה בה הוא רוכב  "(0אפס )"רוכב בו למקרה . בפסילה בעקבות צליעה של הסוס(

 .לא יינתנו נקודות שליליות ברמת קדם א' יישארו לרוכב אפס נקודות דרוג )לא יינתן דרוג שלילי(.

  לא יינתנו נקודות שליליות. הרמות בכל

 

  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 14   :מעוצב  
'נק :אחרות 14  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

מעוצב

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:רמה 1  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

:טאב :ב  52.0", עצירות  :ב  0" + כניסה  + מיושר 
 5.0", כרטיסיית רשימה

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות לא  ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  



 
 

 

 

82 

  מוסקלי פריסטייל מבחןמדירוג  נקודות 

 נקודת דירוג אחת. %69.99עד  %65 –מ 

 ומעלה שתי נקודות דירוג. %70 –מ 

 קשה ממבחן כנקודות ייחשב

 

 

 

2.  

על פי  ספורטאירוכבנו מדורג ברמה בה הוא ב לעלות לרמה הבאה באם החיי \הצמד רשאי .2.3

 הטבלה הבאה:

 

 חובה לעלות זכאות לעלות רמה

 בכל שלב קדם א'
* ספר בתי ליגת בחוקי"פי הרשום ע

ע"פ הרשום בחוקי דרוג ליגת בתי 
 ספר

 (קשים ממבחניםנק'  4)לפחות  נק' 8 רמה א'
 %50לפחות נק' ממבחנים קשים 15

 .מהנקודות יצברו ממבחנים קשים

 רמה ב'
 8נק' ממבחנים קשים( 4נק' )לפחות  8

 נק'

 %50לפחות קשים ממבחנים' נק 15

 .מהנקודות יצברו ממבחנים קשים

 רמה ג'
 8נק' ממבחנים קשים( 4נק' )לפחות  8

 נק'

 %50לפחות קשים ממבחנים' נק 15

 מהנקודות יצברו ממבחנים קשים.

 רמה ד'
 8נק' ממבחנים קשים( 4נק' )לפחות  8

 נק'

 %50לפחות קשים ממבחנים' נק 15

 .קשיםמהנקודות יצברו ממבחנים 

 רמה ה'
 8נק' ממבחנים קשים( 4נק' )לפחות  8

 נק'

 %50לפחות קשים ממבחנים' נק 15

 .מהנקודות יצברו ממבחנים קשים

 

שהתחיל את העונה ברמה מסויימת, רשאי לסיים את העונה באותה הרמה גם אם  ספורטאי: הבהרה

 .(נקודות ממבחנים קשים 10)במהלך העונה את מקסימום הנקודות המותרות באותה הרמה  צבר

ב מבחנים קלים ולא יהיה רשאי עוד לרכ ,לו ותלאחר שצבר את מקסימום הנקודות המותר ,אולם

 רק ברמה העוקבת. ,אלא ,באותה הרמה

 

 

 :לארבע רמותהרמות הבינלאומיות נחלקות  – רמות בינלאומיות

 (Georges-Prix St)  פרי סנט ג'ורג' .5.1

 (Intermediate I)  1אינטרמידייט  .6.2

 (Intermediate II)  2אינטרמידייט  .7.3

 (Grand Prix)  גרנד פרי .8.4

לא סמן :מעוצב  

:רמה ,משנה מדורג ממוספר +  כותרת  :מעוצב  
:מ 1  + :מספור 1, 2, 3, … + התחל  1  + סגנון 

:ב  52.0", :ב  0" + כניסה  :יישור לימין + מיושר 
:טאב  5.0", כרטיסיית רשימה עצירות 

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

לא סמן :מעוצב  

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
:רמה 1  + סגנון ,שורות מדורג ממוספר + 

:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:טאב :ב  52.0", עצירות  :ב  0" + כניסה  + מיושר 

 5.0", כרטיסיית רשימה

מעוצבת טבלה 

ממורכז :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ממורכז :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ממורכז :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ממורכז :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ממורכז :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ממורכז :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 11   :מעוצב  
',נק מודגש :אחרות 11   ושפות 

:לפני  52.0" :כניסה  ,רגיל  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 11   :מעוצב  
',נק מודגש :אחרות 11   ושפות 

:גופן ,תחתון צבע  ',נק ללא קו  :גופן 11   :מעוצב  
:אחרות 11  ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

'נק
,אוטומטי גופן :גופן  ',נק צבע  :גופן 11   :מעוצב  

'נק :אחרות 11   עבור עברית ושפות 

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש גופן עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  46.0" 93.0" + כניסה 
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 60ברמות הבינלאומיות רשאי לעלות לרמה הבאה לאחר שהשיג לפחות ציון אחד של  ספורטאירוכב

 הבחירה הינה חד פעמית ובכיוון עולה בלבד. אחוז ברמה בה הוא נמצא, בכדי לעבור לרמה הבאה. 

 כלומר,  

  לעבור מרמה   בכדילהיות רשאיעל מנתPSG  לרמהI RINT  על צמד לקבל ברמתPSG 

 אחוז ומעלה במבחן אחד לפחות.  60ציון של 

 

 לעבור מרמה על מנת להיות רשאי  בכדיI RINT  לרמהII RINT  על צמד לקבל ברמת

I RINT  אחוז ומעלה במבחן אחד לפחות. 60ציון של 

 

 לעבור מרמת על מנת להיות רשאי  בכדיII RINT  לרמתGP  על צמד לקבל ברמתII RINT 

 אחוז ומעלה במבחן אחד לפחות.  60ציון של 

 

צמד אשר צבר מספיק נקודות בכדי לעלות לרמה הבאה אך גילו של הסוס לא מאפשר זאת יישאר  .4

 (.  4ברמתו הקודמת עד אשר הסוס יגיע לגיל המתאים )ראה פרק 

עצמם מוטלת האחריות לעקוב אחר מצב הדירוג שלהם. לשם וידוא יבוצע ניקוד  ספורטאיםיםרוכבעל ה .5

אשר יתחרה ברמה לא שלו, יגרום לפסילתו המיידית. אם הדבר  ספורטאירוכב. מזכירת הענףגם ע"י 

 מדורג.יתגלה בספירת הניקוד בהתאחדות, תימחק תוצאתו ויצבור שתי נקודות חובה לרמה בה הוא 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:לפני  57.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות:

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות:

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות:

:גופן :גופן elytS dlO namkooB, צבע  :מעוצב  
אוטומטי

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

...מעוצב

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

...מעוצב

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

...מעוצב

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  
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 עוקבותב. רמות 

  .ללא כל הגבלה ב מבחנים קלים ברמה העוקבתובכל שלב שהוא ניתן לרכ .1

 אינו אך, רמה לעלות רשאי, נקודות דרוג במבחנים הקלים של הרמה העוקבת 3צמד אשר צבר  .1.2

ידורג ברמה זו. לדוגמא: רוכב ברמה א' רשאי לרכב מבחנים קלים ברמה ב'. רוכב זה עדיין יהיה  .חייב

 נקודות 3עד מדורג רמה א' )כולל זכאות להשתתפות באליפות הארץ ברמה א'( ובו זמנית יכול לצבור 

דורג של רמה ב' הוא יקלים נקודות במבחנים  3ברמה ב' במבחנים הקלים בלבד. מרגע שהרוכב צבר 

, יוכל להמשיך לרכב במבחנים אולם ,לא יהיה רשאי לרכב מבחנים קלים ברמה א'אוטומטית לרמה ב' ו

 ' )במידה ויעמוד בקריטריונים הדרושים(.אכך שיוכל להשתתף באליפות הארץ ברמה קשים ברמה א' 

הנקודות הנצברות במבחנים הקלים ברמה העוקבת )הגבוהה( נצברות ונשמרות לו לכשיעלה  .2.3

 רמה. 

קרי חייב לעבור לרמה ברמה בה הוא מדורג, צמד אשר צבר את מירב הנקודות האפשריות ברמה  .3.4

באותה הרמה עד סיום העונה כולל השתתפות באליפות הארץ  לרכובלרכבהעוקבת, יוכל להמשיך ו

 אך ורק מבחנים קשים.  לרכובלרכבמוד בקריטריונים הדרושים(, אך יותר לו )במידה ויע

 

 ג. מבחן בדיקה

אשר סבור כי רמת האימון שלו ושל סוסו גבוהה מהרמה  ספורטאיללרוכב מבחן בדיקה נועד לאפשר  .1

 בה הוא מתחרה בפועל, להיבחן ולעבור לרמת דירוג גבוהה יותר בכל שלב שהוא. 

  מראש ויתואם עם ועדת הדרסז'. חודשמבחן בדיקה ייקבע  .2

מבחן דרסז' קשה ברמה אליה רוצה להיות מדורג. המבחן יישפט על ידי ב ולרכ הספורטאיהרוכב על  .3

שני מבחני דרסז' שונים ברמה אליה רוצה לפחות %62שני שופטים ויש לקבל ציון ממוצע משוכלל של 

 .תחרות או בשתי תחרויות שונותלפחות באותה  60%להיות מדורג ולקבל בהם ציון של 

לדוגמא: רוכב שרכב מבחן עונה. הבבאותה   פעם אחתעוד  רקלהיבחן במבחן בדיקה  יהיהניתן  .4

 בדיקה לרמה ג' ולא קיבל את הציונים הנדרשים, יוכל לנסות מבחן נוסף בעונה הבאה.

 .רגיל ממבחן יותר גבוהה תהיה בדיקה מבחן עלות .4.5

 

 

 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    11

'נק   11 ,)lairA( עברי

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ',נק גופן עבור עברית ושפות    12

'נק   12 ,)lairA( עברי

:שורות  בודד כותרת 3, מרווח בין  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

ללא :מעוצב  
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 2011/20192010חוקי הדירוג לעונת תחרויות  - 11פרק 

 

 הבהרות בנוגע לספר החוקים, חוקי האליפות ודירוגים אישיים

 

 על מנת לפתוח עונת תחרויות בצורה ראויה, להלן כמה הבהרות:
 
 

 , עם זאת, מספר חוקים שרצוי להבהיר:דכןעוספר החוקים  .1

 והותאמו לקבוצות הגיל הרלוונטיות בארץ. FEI -מבחני הגיל נלקחו מאתר ה .א

 

 כל מקצי הגיל נחשבים כליגה בפני עצמה, הדירוג בה הוא פנימי, המעבר בין הרמות יכול .ב

 להתקיים בשני מצבים:

i)  מבחני(ומעלה במבחנים הקשים לרמה  %60פעמים ציון של  3הצמד קיבל לפחות TEAM  

 ( INDIVIDUAL או

ii)  מבחני(ומעלה באחד המבחנים הקשים לרמה %65ציון של הצמד קיבל לפחות פעם אחת 

 TEAM או INDIVIDUAL ) 

 

 מקצי הגיל מקבילים לרמות הלאומיות לפי המפתח הבא: .ג

i)  מקצה הילדים(Children ) 16עד גיל 

 לרמה ג' יםמקביל, המבחנים הקשים ; מקביל לרמה ב', המבחן הקל

ii) מקצה הנוער (Junior ) 20 גיל עד 

 מקביל לרמה ד'

iii)  צעירים ספורטאיםמקצה (Young Riders)  25עד גיל 

  .PSGל יםמקביל ,שיםהמבחנים הק ; מקביל לרמה ה' ,המבחן הקל

 

נשמח  יועלו בימים הקרובים לאתר, באנגלית, העבודה על תרגום המבחנים בעיצומה. FEI-מבחני ה .2

 לעזרה נוספת בנושא זה.

 

למצוא  טכנית בתוכנה. הנושא הופנה לאורי על מנתדו"ח הדירוגים האישיים נמחק בכללותו עקב תקלה  .3

  פתרון בהקדם. עם זאת, צבירת הניקוד האישי מתקיימת כרגיל עפ"י ספר החוקים.

 

 להמשיך ולדרג את עצמו ברמות ספורטאיאינו מתאים לרמת מקצה הגיל, רשאי ה ספורטאיבמידה וגיל ה .4

  הגיל. לדירוג המקביל לרמה הנדרשת במקצההלאומיות, במקצים הפתוחים, כולל לאליפות, עד שיגיע 

 

ברמה  רשאי לבחור להשתתף במקצה הגיל המתאים לדירוג שלו או בדירוג לאליפות הפתוח ספורטאי .5

  שבה הוא מדורג.

 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

ללא :מעוצב  

',נק לא   12 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
 12 ,lairA אחרות: ,נטוי גופן עבור עברית ושפות 

',נק לא נטוי

כותרת 2 :מעוצב  

',נק גופן   12 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   12 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:גופן מודגש :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:לפני  -52.0" :כניסה  :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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 חייב להתחיל ברמה א' פתוח.  מדריך לימוד .6

 חייב להתחיל להתחרות ברמה ב'.  מדריך אולימפי

 חייב להתחיל להתחרות ברמה ג' פתוח או ברמה ב' פרו. מאמן

  

 דירוג וללא אליפות. ניקודלאימון סוסים בלבד, ללא  הינהב' פרו  רמת .7

  
 רוכב בעל תעודת הדרכה כלשהיא אינו רשאי להשתתף בליגת בי״ס. ,בכל מקרה .8

  
ומעלה. נקודות הדרוג למקצה זה יחושבו כבר  2005. לרוכבים ילידים 14יפתח מקצה א עד גיל  ’ברמה א .9

 מהתחרות הראשונה.

  
 שבפועל משתתף במקצה רשמי בתחרות. רוכבמתחרה הינו כל  .10

  
 נחשב למקצה בתחרות. רק לרוכב המתחרה מותר לרכוב פיידטיים לפני המקצה. אינופיידטיים  .11

  

 

 

 

 

 

 

 עונה ספורטיבית ומוצלחת!!!שתהיה לכולנו 
  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:שורות  ,רשימה מרווח בין  פיסקת  :מעוצב  
,בודד  ללא תבליטים או מספור

:שורות  ,רשימה מרווח בין  פיסקת  :מעוצב  
,בודד  ללא תבליטים או מספור

:שורות  ,רשימה מרווח בין  פיסקת  :מעוצב  
,בודד  ללא תבליטים או מספור

:שורות  ,רשימה מרווח בין  פיסקת  :מעוצב  
,בודד  ללא תבליטים או מספור

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 13   :מעוצב  
',נק מודגש :אחרות 13   ושפות 

ממורכז :מעוצב  
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 2019/2020חוקי דירוג לאליפות הארץ בדרסז' עונת  : 1 סעיף
 

 

 .תחרויות דירוג לאליפות הארץ, שיתקיימו החל מחודש ספטמבר ועד מאי 12העונה יתקיימו  .1

 

 :באליפות הארץ ירכבו המבחנים הבאים  .2

 

  

 ב את המבחנים הקלים ברמות הלאומיות לדירוג אישי בלבד.וניתן לרכ .3

 

או מקצה  (ספורטאיהמתאים לגיל ולרמת ה)באליפות רק מקצה אחד, או מקצה גיל  לרכובצמד יורשה  .4

 לדירוג של הצמד. פתוח שמתאים

 

.כלומר, מקצה ילדים  2019.1.1בתחילת העונה, מיום  ספורטאימחושב לפי גיל ה ספורטאי: גיל ההבהרה .5

 .2003-1994צעירים לילידי  ספורטאים,מקצה  2005-1999מקצה נוער לילידי  , 2003-2007לילידי 

 

בכל תחרות דירוג, ידורגו הצמדים עפ"י תוצאות המבחן שייקבע כמבחן דירוג לאליפות באותה  .6

וסוס ייחשב כצמד ויאסוף נקודות ברמה בה  ספורטאישל ייצבר לצמד. כל שילוב  תחרות,כאשר הניקוד

 שונים ידורג על כל אחד מהסוסים בנפרד. שיתחרה עם שני סוסים ספורטאיהצמד מדורג.

 

בכל תחרויות הדירוג לאליפות, יקבל כל צמד בכל הרמות נקודות דירוג לאליפות כדלקמן: מקום ראשון  .7

הממוקם במקום העשירי והלאה, שיקבלו נקודה  ספורטאינק' וכן הלאה עד ל 9שני  נק', מקום10יקבל 

במקצה, מקום ראשון יקבלאת מספר הנקודות לפי מספר הכניסות  כניסות 10-אחת. במידה ויהיו יותר מ 

שאחריו יקבל נקודה אחת פחות וכן הלאה עד המקום שמקבל נקודה אחת  ספורטאיבמקצה, ה

 שמדורגים תחתיו. ספורטאיםוה

 

 ותפתוחרמות 

 לאומיות

 מקצי גיל

 FEIלפי מבחני ה 
 בינלאומיותרמות 

 PSG ג'( + )לצמדים מדורגים ב' 16( עד גיל Childrenילדים ) 'א

)לרוכבים  14 גיל עד' א מקצה

 (ומעלה 2005 ילידי

 '(ד מדורגים)לצמדים  20 גיל עד( Junior) נוער
INTR I 

 'ב
 25 גיל עד( Young Riders) צעירים ספורטאים

 ( PSG'+ה מדורגים)לצמדים 
INTR II 

 GP  'ג

   'ד

   'ה

',נק   12 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,נטוי גופן עבור עברית ושפות ,מודגש לא 

,מודגש לא נטוי ',נק    12 ,lairA אחרות:

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  כותרת 2,  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ,מודגש לא  :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות  ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

:לפני  -52.0", מדורג ממוספר + :כניסה  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

מעוצבת טבלה 

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

:לפני  -52.0", מדורג ממוספר + :כניסה  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

lairA גופן: :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  
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מותרת רק לרוכב  ומעלה מרמת ילדים ,וכמו כן ,התחרות על סוסים מרמה ג 'ומעלה ירכיבה בשטח .8

רוכב אחר על הסוס ביום  צריכים רכיבת אשר מכל סיבה שהיא ומעלה, המתחרה. רוכבים ברמות ג'

מתחרים על אותו השני רוכבים  וישנםלתחרות בלבד. במקרה  יתאפשר להם להתחרות מחוץ -התחרות 

ב לפני המקצה שלו בלבד. במקרה והסוס מתחרה ברמות נמוכות מרמה ג', ולרכ יכול כל אחד מהם ,סוסה

לפני המקצים  ב על הסוסויהיה רשאי הרוכב שמתחרה ברמה הגבוהה לעלות לרכ ,ומעלה 'רמה ג לפני

במקצה רישמי בתחרות, פייד טיים לא  . מתחרה הינו כל מי שבפועל משתתף(במידת הצורך)הנמוכים 

 נחשב למקצה בתחרות.

  

 דירוג.התחרויות  12התוצאות הטובות ביותר מתוך  7עבור חישוב הדירוג האישי, יילקחו  .9

 

 קריטריון כניסה לאליפות .10

במהלך כל העונה, מתוכן שלוש תחרויות לפחות  4 -ב לרכובעל מנת להיות מדורג לאליפות הארץ יש 

  .ספורטאיותחרות אחת נוספת לבחירת ה )מבחני דירוג(לאליפות  תחרויות דירוג

בארבע תחרויות לפחות  לרכובעל מנת להיות מדורג לאליפות הארץ יש  - )כולל גילאים( ברמות ב' ומעלה

מתוך שני מבחני הדירוג  העונה, מתוכן שני מבחנים מוזיקליים ושני מבחני דירוג רגילים. במהלך כל

דירוג לאליפות, כאשר המבחן השני יכול להיות מבחן קשה שאינו דירוג  לפחות אחד לרכובהרגילים, יש 

מבחן )אחוז לפחות באחד מהמבחנים הרגילים  60בציון של  . יש צורך(למשל מבחן צ'אלנג' מתאים לרמה)

לפחות באחד מהמבחנים  %60בציון של  לרכוב לצורך כניסה לאליפות. במקצי הגילאים יש (קשה לרמה

 .(INDIVIDUAL או TEAM)הקשים של הרמה 

 

תרד לרמות הבאות  ספורטאיםבמידה ורמות לא יהיו מלאות, הקצבת ה -שיטת המפלגם השנה תונהג 

לפי הסדר )מהרמה הגבוהה ביותר לרמה הנמוכה ביותר( כאשר בכל רמה ההקצאה מועברת קודם 

 למקצה גיל ולאחר מכן למקצה הפתוח.

 

 ההחלוק פי על, 'א ברמה מתחרים רוכבים 15 ובנוסף, ומעלה 'ב מרמות מתחרים ספורטאים 50סה"כ 

 :הבאה

 GP + INT II -צמדים  4

 INT I + PSG   - צמדים 8

 צמדים לכל מקצה( 6מקצי גיל ) –צמדים  18

 ' פתוחהרמה  –צמדים  5

  פתוח רמה ד' –צמדים  5 

 פתוח רמה ג' –צמדים  5 

 פתוח רמה ב' –צמדים  5 

 

 .בכירים לאומיים שופטים שני י"ע יישפטו א רמה רוכבי

 פתוח רמה א' –צמדים  7 

 14גיל  רמה א' עד – צמדים 8

:לפני  -52.0" :כניסה  :מעוצב  

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

:לפני  -52.0", מדורג ממוספר + :כניסה  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

קו תחתון :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
',נק אנגלית   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

(ב"ארה)

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
',נק אנגלית   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

(ב"ארה)

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
',נק אנגלית   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

(ב"ארה)

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,ימין  ללא תבליטים או מספור :מעוצב  

',נק לא   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

(ב"ארה) ,מודגש אנגלית  ',נק לא    11
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צמד שעולה מרמה א' לרמה ב', מרמה ב' לרמה ג' וכן הלאה באמצע הסדרה, יצטרך להשתתף בארבע  .11

 %60 עם ציון (מבחן קשה)תחרויות לפחות במהלך כל העונה שמתוכן תחרות אחת לפחות דירוג לאליפות 

ומעלה ברמה אליה הצמד עלה וכן רכיבת מבחן מוזיקלי פעמיים לפחות במהלך העונה ברמה אליה אחוז 

ברגע שרכב את המבחן הקשה ברמה הגבוהה, יורשה הצמד להשתתף באליפות ברמה  הצמד עלה.

הגבוהה בלבד. נקודות הדירוג לאליפות שנצברו ברמה הנמוכה ימחקו ורק נקודות שנצברו ברמה הגבוהה 

רק את המבחן הקל ברמה הגבוהה בלבד, עדיין יורשה להיכנס  לרכובו לצורך הדירוג )במידה ויבחר יחושב

 לאליפות ברמה הנמוכה יותר(.

 

 דירוג נבחרות .12

רמות רכיבה לפחות,  3-מתחרים, מ 4השנה יחושב דירוג נבחרות שנתי. כל נבחרת תכלול מינימום 

מועדון רכיבה. צמד מתחרה יכול להשתייך לנבחרת אחת בלבד. במידה וקיימות  המשתייכים לאותו

  להגיש בקשה להצטרפות לנבחרת אחרת. ניתן ספורטאים 4-נבחרות בעלות פחות מ

רמות שונות לחישוב  3-מ (באחוזים)התוצאות הטובות ביותר  4י הנבחרת יילקחו ספורטאימתוך רשימת 

 בטבלה הבאה: לפי המפתח המפורט תוצאת הנבחרת

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 תחרויות הדירוג.12הטובות ביותר מתוך התוצאות  7לחישוב הנבחרת המנצחת יילקחו 

 

 מקצה מוקדמות לאליפות הארץ 

אשר סוסו  ספורטאיל ומטרתו לאפשר מקצה מוקדמות מתקיים בתחרות הדירוג האחרונה לאליפות הארץ,

עם  אינו כשיר לאליפות )בצירוף אישור וטרינרי מתאים לאישור הוועדה(, הזדמנות להיכנס לאליפות הארץ

ובתנאי שיעמוד בסה"כ בכל  באותה הרמה בה התחרה ודורג במהלך העונה הנוכחית,סוס חלופי 

על הסוס החלופי להיות מדורג באותה הרמה בה היה מדורג הסוס שאינו . לרמה הקריטריון ובהתאם

מבקש  ספורטאיסוס שהיה מדורג ברמה גבוהה יותר מזו שה כשיר, או ברמה נמוכה יותר, או לחלופין

 כפולה רמה

 X 1 'א

 X 1 14' עד גיל א

 X 1.1 'ב

 X 1.1 'ג

 X 1.1 ילדים

 X 1.1 'ד

 X 1.1 נוער

 X 1.15 'ה

PSG X 1.15 

 X 1.15 צעירים ספורטאים

INTR I X 1.15 

INTR II X 1.2 

GP X 1.2 

:לפני  0" :כניסה  ,ימין  :מעוצב  

:לפני  -52.0", מדורג ממוספר + :כניסה  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

מעוצבת טבלה 

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

מעוצבת טבלה 

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

',נק גופן   10 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
'נק :אחרות 10   עבור עברית ושפות 

...מעוצב

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

:מעוצב ללא תבליטים או מספור  

...מעוצב
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השנים  3מבקש להיכנס אליה במהלך  ספורטאיאולם לא התחרה ברמה גבוהה מזו שהלהיכנס אליה, 

דירוג לאליפות הארץ  האחרונות .כך שבתחרות האחרונה לדירוג לאליפות הארץ ניתן להירשם למבחן

של  אחוז יתווספו תוצאותיו מיום זה לדירוגים הקודמים %60וצמד אשר יקבל ציון מעל , כמקצה מוקדמות

 . עם הסוס שאינו כשיר. הצמד ישתתף באליפות הארץ על פי מיקומו בדירוג ספורטאיה

 

 מבחנים מוזיקליים .13

במסגרת אליפות הארץ ירכבו מבחנים מוזיקליים מרמה ב' ומקצה ילדים ומעלה כמבחני חובה. חלה חובת 

 .רכיבת מבחן מוזיקלי. באליפות ירכב המבחן הקשה ביום הראשון והמבחן המוזיקלי ביום השני

 

ולהתחרות על  לרכובשלא עמדו בקריטריון להשתתפות באליפות,  ספורטאיםמרמה גימל ומעלה, יוכלו  .14

על הפרס היומי הוא על פי מקומות פנויים  ספורטאיםפרס יומי בלבד ביום הראשון של האליפות. מספר ה

שעמדו בקריטריון ובסך כל הכניסות  ספורטאיםלאחר אישור השתתפותם באליפות הארץ של כל ה שנותרו,

המותרות ביום התחרות. לתחרות על הפרס היומי תינתן עדיפות ע"פ שיקול דעת הוועדה )ע"ב רמה/מס' 

 כניסות במהלך העונה/ציונים ממבחנים אחרונים ועוד(.

 

 מגרש פתוח .15

הארץ(, ללא  למתחרים תינתן האפשרות להתאמן במגרש שייראה כפי שייראה במהלך התחרות )באליפות

 תוספת תשלום, בערב שלפני התחרות או בבוקר התחרות )בהתאם להחלטת המארגן(.

 

 באירוע האליפות .16

  את המבחן מהזיכרון, ללא הקראה. לרכוביש 

  עם שוט וניתן להשתמש בדורבנות. לרכובאסור  (כולל)ברמות גימל וילדים ומעלה 

 יש  ספורטאיהמשתתף בלבד. במידה ול ספורטאיחימום הסוס ברכיבה במשך כל יום האליפות מותר ל

 מותר לאדם אחר לסייע בלונג'. יותר מסוס אחד,

 
 
 
 
 
 
 
 

  

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית  ,lairA גופן: :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

:לפני  -52.0", מדורג ממוספר + :כניסה  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית  ,lairA גופן: :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית  ,lairA גופן: :מעוצב  
:אחרות מודגש ושפות 

,מודגש גופן  ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, מודגש עבור עברית ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

:רמה 1  + סגנון ,ימין מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:אחרי  :ב  0" + טאב  :מספור תבליט + מיושר 

:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

...מעוצב

lairA גופן: :מעוצב  

...מעוצב

lairA גופן: :מעוצב  

...מעוצב

lairA גופן: :מעוצב  

lairA גופן: :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

ימין :מעוצב  
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 2019/2020עונת  –השנה  ספורטאיחוקי  : 2 סעיף

 

השנה בכל אחד ממקצי האליפות ומקצי  ספורטאיבמעמד טקס הסיום של אליפות ישראל, יינתן פרס ל .1

 הגיל.

 

הטובות ביותר לצמד )באחוזים( מכלל המבחנים הקשים שירכבו במהלך כל התוצאות  6לצורך כך יילקחו  .2

 העונה וכן מהמבחנים המוזיקליים.

 

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

 מתחרויות גמר )ימי האליפות, צ'אלנג'(.

 

 תילקח בחשבון התוצאה )דוגמא: מבחן מוזיקלי ומבחן קשה רגיל(בתחרות בה יש שני מבחנים קשים  .4

 הגבוהה מבין השניים. )באחוזים(

 

 השנה. ספורטאיבמקצים כגון סוס צעיר או ב' פרו, אשר נועדו בעיקר לאימון של צמדים, לא יחולק פרס  .5

 
 
 
 

  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  כותרת 2,  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

ללא :מעוצב  

:לפני  -52.0", מדורג ממוספר + :כניסה  :מעוצב  
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

מימין לשמאל :מעוצב  
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 2019/2020עונת  – ספר בית ליגתחוקי  : 3 סעיף

 באתר ההתאחדות בקישור הבא:החוקים המעודכנים מפורסמים 
http://www.ief.org.il/archive.asp?cat=39&sport_id=2&id=53 

 

 תחרויות במקביל: 2נה סדרה בה מתקיימות יליגת בתי ספר ה

  ניקוד לשם תואר "אלוף ליגת בתי הספר ספורטאיאישית, בה צובר ה –האחת." 

  בתי ספר. קבוצתית, בה נצבר ניקוד כולל לנבחרת אשר מתמודדת על ניצחון בגמר ליגת –השנייה 

 

 תחרויות דירוג רגילות כחלק מסדרת האליפות ובנוסף 6מספר התחרויות המתוכנן לעונה הנוכחית הוא 

 תחרות גמר ליגה נפרדת.

 

 פירוט רמות הרכיבה

  מבחנים ללא קנטר. –רמה קדם א' קל 

  מבחנים עם קנטר. –רמה קדם א' קשה 

  בלבדקלים (מבחני אלף  -רמה אלף.) 

 
 כללי

מתחיל בכל גיל רשאי להשתתף בתחרויות אלו ובלבד שהינו חבר התאחדות, למעט  ספורטאיכל  .1

שהשתתפו בעבר בתחרויות ברמה אלף קשה ומעלה של ההתאחדות, וכן מדריכי רכיבה  ספורטאים

 מוסמכים בעלי תעודה.

 

שהשתתף בעונה הקודמת באליפות הארץ לא יוכל להשתתף ברמת ליגת בתי ספר בעונה  ספורטאי .2

 הקרובה.

 

 בליגת בתי הספר. לרכובשבחר לדרג את עצמו ברמה א' לאליפות הארץ לא יוכל  ספורטאי .3

 ב בליגת בתי ספר במקביל לליגה אזורית.ורשאי לרכ ספורטאי

 

  (.ולא של צמד) ספורטאיהתחרויות יתבצעו במסגרת דירוג אישי של ה .4

להשאיל סוס מחווה אחרת ובלבד שימשיך לייצג עם הסוס הנ"ל את המועדון  יהיה רשאי ספורטאיהבהרה: 

מעוניין לעבור למועדון אחר עליו לשנות את הרישום שלו בהתאחדות.  ספורטאיוה ממנו הוא מגיע. במידה

 לכל ההיבטים הכרוכים בהשאלת הסוס או בשינוי המועדון. לדאוג ספורטאיבאחריות ה

 

 יכול לעלות רמה בכל שלב, אך לא ספורטאיחדש יוכל להתחיל בכל רמה על פי קביעת המאמן.  ספורטאי .5

 (.7ראה סעיף  –שעמד בהגדרות בהמשך  ספורטאילמעט )יוכל לרדת ברמה 

 

 אשר יעבור רמה יתחיל את צבירת הנקודות מחדש. ספורטאי .6

 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,אוטומטי גופן עבור עברית :גופן  ,מודגש צבע 

גוף+ עברי )lairA(, מודגש :אחרות  ושפות 

:שורות  בודד ,ללא מרווח בין  ,רגיל  :מעוצב  

:גופן ,פיסקה  גופן ברירת המחדל של  :מעוצב  
,מודגש גופן  ,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת) 
,)lairA( גוף+ עברי :אחרות  עבור עברית ושפות 

מודגש

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,אוטומטי גופן עבור עברית :גופן  ,מודגש צבע 

גוף+ עברי )lairA(, מודגש :אחרות  ושפות 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

...מעוצב

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,משנה הוסף רווחים בין כותרת  :מעוצב  
:שורות  1.5  ,סגנון מרווח בין  פיסקאות מאותו 

:רמה 1  + סגנון ,שורות מדורג ממוספר + 
:אחרי  :ב  0" + טאב  :מספור תבליט + מיושר 

:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

...מעוצב

...מעוצב

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

',נק לא   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

',נק לא מודגש   11

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
:רמה 1  + סגנון ,שורות מדורג ממוספר + 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :מספור תבליט + מיושר 
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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 אשר מעוניין לעבור רמה, לא יוכל לעשות זאת במהלך אותו יום תחרות בה התחרה ברמה ספורטאי .7

 הנמוכה יותר.

 

 המעוניין להתנסות ברמה גבוהה יותר במהלך העונה יוכל להתחרות רמה אחת מעל רמתו ספורטאי .8

 תחרויות ברמה מעל, יחוייב 4 -במידה ורכב ב)פעמים במהלך העונה לצורך הפרס היומי.  3מקסימום 

לא יחשבו לצורך  ספורטאיאו המאמן! תוצאות ה\ו ספורטאיהמעקב על כך הנו באחריות ה (.לעלות רמה

 הליגה שלו או של הנבחרת שאליה הוא שייך.  גמר דירוג

הפרס היומי רטרואקטיבית לצורך דירוגו האישי  תחרויותמבמידה ובחר לעלות רמה יחושבו תוצאותיו 

 בלבד אך לא לצורך דירוג הנבחרת. 

 ברמה גבוהה משלו, וניצח בשני מבחנים יהיה מחויב לעלות לרמה זאת.  שהתנסה ספורטאי

לרמה גבוהה מזו שהוא מתחרה בה ומזו שהוא מעוניין  ספורטאינרשם  חשוב לציין, בכל תחרות בה

בבירור ע"ג טופס ההרשמה לתחרות. רישום זה באחריות המדריך  להתמודד בה בגמר, יש לציין זאת

 .ספורטאיוה

 

 3-1 אשר מוקם בליגה בעונה הקודמת בדירוג האישי במקומות ספורטאיל ליגת בתי ספר, בכל הרמות ש .9

 המעוניין לעלות רמה יכול לעשות זאת בכל עת. ספורטאיכולל, יחוייב לעלות רמה בעונה שלאחריה. 

 

שהסוס  על כל סוס במשך העונה, ובלבד (בכל הרמות כולל אלף)בליגת בתי ספר  לרכוביכול  ספורטאי .10

 (.השנים האחרונות 3 -סוס שלא התחרה ברמה גימל ומעלה ב)מתאים לרמת קדם אלף 

 

 נק' וכן הלאה, עד 14נק', מקום שני  15נקודות הדירוג לגמר יצברו על פי המפתח הבא: מקום ראשון  .11

 נק'. 5המקום העשירי. מהמקום העשירי ומטה יקבלו כולם 

 .יינתנו הנקודות לפי מספר המשתתפים ומטה ספורטאים 15-במידה והמקצה היה גדול מ

 

 .נקודות וכן הלאה 28נק,' המקום השני  30תחרות הגמר הניקוד יוכפל, כלומר מקום ראשון יקבל ב .12

 

 שיירכב על יותר מסוס אחד בתחרות אחת, תחשב לו ספורטאיידורג לליגה פעם אחת בלבד.  ספורטאי .13

 התוצאה הטובה מבין השתיים באותו יום.

 

דרך  איסור מוחלט לפנות לשופטים במהלך התחרות, ניתן לפנות בצורה המפורטת בספר החוקים,חל  .14

 באופן (מאמן/מדריך/הורה)שיפנה בעצמו או מי מהמלווים שלו  ספורטאיהמזכירות או נציג הועדה. 

 בלתי הולם לבעלי תפקידים בתחרות, חושף עצמו לצעדים משמעתיים שינקטו ע"י הועדה, כמפורט

 החוקים. בספר

 

  

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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 הופעה

 לבוש חובה .1

 מכנס רכיבה שחור / כחול כהה / בז' או לבן. .1.1

 מגפי רכיבה או צ'אפס עור בצבע שחור, ונעלי רכיבה תואמות מעור בצבע שחור. .1.2

 כפפות שחורות / בהירות. .1.3

 קסדת רכיבה תקנית עם רתמה. .1.4

 ניתן לבחור בין האפשרויות הבאות: –חולצה  .1.5

 ועניבה או סטוק בצבע לבן. עם או בלי( מכופתרת עד הסוף)חולצה לבנה עם צווארון  .1.5.1

 'קט רכיבה בצבע כהה.ז

 חולצת פולו לבנה. .1.5.2

אחורי  או\חולצת פולו לבנה או צבעונית עם סמל המועדון בחלק הקדמי ו –חולצת מועדון  .1.5.3

 של החולצה

חובה על כל חברי הנבחרת  החולצה באופן אחיד. .** במידה מועדון בוחר ללבוש חולצת מועדון, תיהיה

 להיות לבושים באותה

 היםקקצוות  ימתכת או פלסטיק בעל יםב עם דורבנות אך בתנאי שיהיו עשוומותר, אך לא חובה, לרכ **

 ס"מ. 1.5לא יעלה על  םושאורכ

 .5פרק  –לפירוט נוסף יש לעיין בספר החוקים  **

 

 ציוד חובה לסוס .2

 .אוכף ספורט .2.1

 .שמיכה לבנה .2.2

 רכיבה עם מתג שבור פשוט וחוטמית תקנית.ראשיית  .2.3

 מספר סוס תיקני  .2.4

 (.במידה וחסר מספר סוס יש לשלם קנס למארגן על פי הפירוט בהזמנה לתחרות)

 .6 פרק –בספר החוקים  לפירוט נוסף יש לעיין** 

 

 סוסים

 על סוס המתחרה בליגת בתי ספר להיות רשום בהתאחדות כסוס מתחרה בעונה הנוכחית, ולעמוד

 השנים 3 -סוס שלא התחרה ברמה ג' ומעלה ב)בקריטריונים לגבי השתתפות סוסים ברמה קדם אלף 

 (.האחרונות

 מספר הכניסות המותרות לסוס בתחרות הנה לפי המפתח הבא:

 כניסה למקצה אלף קל  1 + כניסות למקצי קדם אלף 5

 כניסות למקצי אלף קל  2 + כניסות למקצי קדם אלף 4

 קדם אלף כניסות למקצי 2

 (ללא כניסות נוספות)כניסות למקצי אלף קל  3

 *** מקצה אלף קשה וב' זהים במהותם למקצה אלף קל ולכן יחולו עליהם אותן הגדרות.

 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

...מעוצב

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
:רמה 2  + סגנון ,שורות מדורג ממוספר + 

:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:ב  55.0" :ב  52.0" + כניסה  + מיושר 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב



 
 

 

 

95 

 נבחרות -ליגת בתי ספר 

כשתחרות השיא, בה תוכרז הנבחרת המנצחת,  –במסגרת התחרויות תתקיים תחרות קבוצתית  .1

 גמר ליגת בתי ספר. היהת

 השייכים לבית ספר אחד יוכלו לייצג את נבחרת ביה"ס בתחרות. ורטאיםספכל ה .2

 בשתי רמות שונות מתוך שלוש הרמות הקיימות. ספורטאיםנבחרת תהיה מורכבת ממינימום שלושה  .3

 בתי ספר אשר אין ביכולתם להרכיב נבחרת באופן המפורט לעיל, יוכלו להתאחד עם בית ספר אחר .4

 ספר שהתאחדו לצורך הקמת נבחרת, ישארו יחד עד סוף העונה.ולהקים נבחרת משותפת. בתי 

 אחד מכל רמה, הטוב ביותר בנבחרת, וסך ספורטאיבכל תחרות יילקחו התוצאות הטובות ביותר של  .5

 התוצאות יהיה תוצאת הנבחרת באותה תחרות.

 סיכום הנקודות יחושב וייקבע את הנבחרת המנצחת באותה התחרות. .6

 הנבחרת המנצחת בסיום התחרות, הגביע יוענק בתחרות הבאה.בכל תחרות תוכרז  .7

 

 גמר ליגת בתי ספר

 תחרויות לפחות 3-תחרות גמר ליגת בתי ספר פתוחה לכל מתחרה המדורג ברמות אלה שהתחרה ב .1

 במהלך העונה.

 תחרות הגמר תישפט ע"י שני שופטים לאומיים. .2

 (.רט מעלהכמפו)ונבחרות בניקוד כפול  ספורטאיםתחרות הגמר תזכה  .3

  תחרויות 6מתוך  ספורטאיהתוצאות הטובות ביותר של כל  4לסיכום הניקוד לגמר ליגת בתי ספר יילקחו  .4

 (.תוצאות רגילות ותוצאה כפולה 4סה"כ )הדירוג, ובנוסף התוצאות הכפולות מיום הגמר 

 בתחרות אשר השתתף ספורטאייובהר כי התמודדות על התואר "אלוף ליגת בתי הספר" תתאפשר רק ל .5

 הגמר.

הגמר  התוצאות הטובות ביותר של כל נבחרת והניקוד מיומיים של 4לסיכום הניקוד לנבחרת השנה יילקחו  .6

 (.ניקוד כפול)

 שלוש הנבחרות המנצחות יזכו בפרסים קבוצתיים. .7

 לאלופי ליגת בתי ספר בכל רמה יוענקו פרסים אישיים לפי מפתח פרסים רגיל בתחרויות גמר. .8

 במבחנים הקבוצתיים יקבע באותו האופן כמו בתחרויות דירוג רגילות. ספורטאיםהסדר כניסות  .9

בתחרות הגמר גם עם סוס שעמו לא השתתף בתחרויות הדירוג ובתנאי שהסוס  לרכוביוכל  ספורטאי .10

 .(השנים האחרונות 3 -סוס שלא התחרה ברמה גימל ומעלה ב)לרמת קדם אלף  תאיםמ

 (.קדם אלף אישי ואלף קל)את המבחנים האישיים מהזיכרון  לרכובבתחרות הגמר חובה  .11

הגמר ובתנאי  על סוסים המשתתפים בתחרות לרכובמרמה בית ומעלה יהיו רשאים  ספורטאיםמדריכים ו .12

 שהנם חברי התאחדות מבוטחים.

  נוהל שובר שוויון .13

שלישי בכל רמה, יקבע   במידה ובתחרות הגמר יהיה תיקו בסה"כ תוצאות הסדרה במקומות ראשון עד

בתוצאות אלו, יקבע המנצח עפ"י הציונים  המנצח עפ"י תוצאות תחרות הגמר, במידה ויהיה תיקו גם

  יקבע המנצח עפ"י הציונים על הישיבה מתחרות הגמר. הכלליים מתחרות הגמר. במידה וגם אז יהיה תיקו

   .ואחריו המקום השלישי וכך הלאה םספורטאישוויון יינתן המקום הראשון לשני  במידה ועדיין יהיה

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
:רמה 1  + סגנון ,שורות מדורג ממוספר + 

:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 
:ב :אחרי  52.0" + כניסה  :ב  0" + טאב  + מיושר 

"52.0 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

,מודגש (מחדל lairA, לא  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

:לפני  -52.0", :כניסה  ,משנה  כותרת  :מעוצב  
,שורות מדורג ממוספר + :שורות  1.5   מרווח בין 
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

:לפני  -52.0", :כניסה  ,משנה  כותרת  :מעוצב  
,שורות מדורג ממוספר + :שורות  1.5   מרווח בין 
:מ 1  :מספור 1, 2, 3, … + התחל  :רמה 1  + סגנון 

:אחרי  :ב  0" + טאב  :יישור לימין + מיושר   +
:ב  52.0" 52.0" + כניסה 

...מעוצב
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 FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE 2019  'אלנג'הצתחרות  חוקי  :4סעיף 

 

 

 לקחתמנוסים פחות שבנסיבות רגילות אינם יכולים ה' הדרסזי ספורטאימטרת תחרות זו היא להעניק ל

מבלי שיצטרכו לעזוב את בינלאומית בתחרות  תחרותהבינלאומיות, את האפשרות ל' דרסזבתחרויות  חלק

 מדינתם.

 

 ושופט לאומי. FEI -התחרות תישפט ע"י שופט מטעם ה .1

 תחרות הצ'לנג' תכלול את המקצים והמבחנים הבאים:

 Youth Class – ( בלבד 2003-2007ם ילידי ספורטאי) 16 עד 12בגילאי  ספורטאיםפתוח ל

ב'  ספורטאייצברו באופן אוטומטי לנקודות הדירוג ) ומעלה. לצמדים מרמה ב' 6ולסוסים מגיל 

 .(י ג' כמבחן קלספורטאכמבחן קשה ול

 Children team competition test :מבחן

 

 I Class Senior – 5ומטה( ולסוסים מגיל  2003)ילידי ומעלה  16ם מגיל ספורטאיפתוח ל 

 י ג' כמבחן קשה(.ספורטאומעלה. לצמדים ברמה ג' )נקודות הדירוג יצברו באופן אוטומטי ל

  Children individual competition test :מבחן

 

 Senior II Class – 6 מגיל ולסוסים( ומטה 2003 ילידי) ומעלה 16 מגיל םספורטאיל פתוח 

, קשה כמבחן' ד ספורטאיל אוטומטי באופן יצברו הדירוג נקודות'. )ה-ו' ד ברמות לצמדים. ומעלה

 (.קל כמבחן' ה יספורטאול

 Juniors team competition test :מבחן

 

 Class St. GeorgesPrix  – ולסוסים( ומטה 2003 ילידי) ומעלה 16 מגיל םספורטאיל פתוח 

 .PSG ברמה לצמדים. ומעלה 7 מגיל

 Prix St. Georges :מבחן

 

 Intermediate I Class – ולסוסים( ומטה 2003 ילידי) ומעלה 16 מגיל םספורטאיל פתוח 

 .ומעלה INTR I ברמה לצמדים. ומעלה 7 מגיל

 Intermediate I :מבחן

 

 למקצים כניסה אפשרויות .2

 כפי המתאימה ברמה שמדורגים ובתנאי, בלבד הגיל בקריטריון לעומדים פתוחים' אלנג'הצ מקצי 

 .האישי הדירוג רמת פי על יינתנו הדירוג נקודות. לעיל שצוין

 דבלב כניסות בשתי להשתתף רשאים סוס וכל ספורטאי כל. 

 עוקבות ברמות שונים מבחנים לשני להיכנס רשאי( סוס+  ספורטאי) צמד. 

 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

כותרת 2 :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

',נק לא   11 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
',נק :אחרות 11   ,נטוי גופן עבור עברית ושפות 

לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
,מודגש אנגלית :אחרות  עבור עברית ושפות 

(ב"ארה)

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

שדה השתנה קוד 

(מחדל ברירת)  :גופן   ,knilrepyH :מעוצב  
,מודגש גופן עבור ',נק    11 ,elytS dlO namkooB

',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

שדה השתנה קוד 

(מחדל ברירת)  :גופן   ,knilrepyH :מעוצב  
,מודגש גופן עבור ',נק    11 ,elytS dlO namkooB

',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

שדה השתנה קוד 

(מחדל ברירת)  :גופן   ,knilrepyH :מעוצב  
,מודגש גופן עבור ',נק    11 ,elytS dlO namkooB

',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: עברית ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
,מודגש אנגלית :אחרות  עבור עברית ושפות 

(ב"ארה)

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
,מודגש אנגלית :אחרות  עבור עברית ושפות 

(ב"ארה)

שדה השתנה קוד 

(מחדל ברירת)  :גופן   ,knilrepyH :מעוצב  
,מודגש גופן עבור ',נק    11 ,elytS dlO namkooB

',נק מודגש   11 ,lairA אחרות: עברית ושפות 

...מעוצב

שדה השתנה קוד 

...מעוצב

...מעוצב

http://ief.org.il/Docs/docs2015/Elementary_CHD_Team_2016.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/docs2015/Medium_CHD_Indiv_2016.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/docs2015/Advanced_JUN_Team_Test_2016.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/docs2015/Prix_St_Georges_09-2016_0.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/docs2015/Intermediate_I_2016.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
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 ספורטאי 

 :פעמיים להשתתף רשאי

 .שונים סוסים שני עם המקצה באותו 1

 .שונים סוסים שני עם שונים מקצים בשני 2

 

 סוס 

 .אחד במקצה רק להשתתף רשאי 5 בן סוס 1

 במקצה פעם או אלמנטרי במקצה פעמיים -פעמיים להשתתף רשאי ומעלה 6 בן סוס 2

 שני כמקצה להיכנס רשאי לא 6 בן סוס זה במקרה) יותר גבוה במקצה ופעם האלמנטרי

 (.רשאי ומעלה 7 בן סוס אך INTR I למבחן

 

 'לנג'בצ השתתפות קריטריון .3

 בהתאם בתחרות להשתתף רשאי פעיל צמד כל'. לנג'הצ לתחרות השתתפות קריטריון יוחל לא השנה

 .וגילם לרמתם

 

 הכניסה', אלנג'הצ במסגרת המותרת המכסה את יעבור בקריטריון שעומדים הצמדים ומספר במידה .4

 גבוהות רמות) המפל שיטת ולפי צמד לכל ביותר הגבוה (אחוזים) בודד הציון סמך על תהיה לתחרות

 .(קודמות

 

 .עדכנית בריאות תעודת עם ביחד מעודכן פספורט להציג חייב לתחרות המגיע סוס כל .5

 

 – הצמד של פסילה/ציון הורדת לגרור עלולה אלו להנחיות ציות אי! לב שימו .6

 בחימום שוט עם בולרכ ניתן ,אך, הרמות בכל שוט עם התחרות למגרש להיכנס איסור חל 

 .('מ1.20 עד -בוגרים, 'מ 1 עד -צעירים)

 החל, ובשטחה התחרות בזמן הסוס על לרכוב היחיד המורשה הוא המתחרה ספורטאיה 

 .התחרות יום סיום ועד שלפני בערב 00:18 משעה

 ה של החוקים בקובץ נוספות הנחיות-FEI. 

 

 ניתן' אלנג'הצ תחרות של ( ChallengeDressage World FEI: באנגלית( המלא החוקים קובץ את .7

 באתר התחרות בדף וכן FEI Dresssage World Challenge Rules: הבא בקישור למצוא

 .ההתאחדות

  

)בדבר החלוקה לגילאי  FEI-יגברו חוקי ה ,FEI-: במידה וקיימת סתירה בין חוקים אלו לבין חוקי ההבהרה

 ספורטאים וסוסים(.

 

 מעודכנים' דרסז חוקי החוקים המעודכנים מפורסמים באתר ההתאחדות בקישור הבא:

  FEI Dressage Rules 2019 מפורסם בקישור הבא: FEI -ה של המעודכן החוקים ספר

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:רמה 3  + סגנון מדורג ממוספר +  :מעוצב  
:יישור לימין :מ 1  +  :מספור 1, 2, 3, … + התחל 

:ב  :אחרי  1" + כניסה  :ב  5.0" + טאב  + מיושר 
"58.0

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 10   :מעוצב  
'נק :אחרות 10  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:לפני  41.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
מספור

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

:לפני  0" :כניסה  ,ללא  ,ממורכז  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ עברי :אחרות  גופן עבור עברית ושפות 

)lairA(

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

',נק גופן   11 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
'נק :אחרות 11   עבור עברית ושפות 

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

https://inside.fei.org/sites/default/files/2019_WCHA-D_Rules_Clean_updated_links_0.pdf
http://ief.org.il/Archive.Asp?cat=39&sport_id=2&id=&rec=0
http://ief.org.il/Archive.Asp?cat=39&sport_id=2&id=&rec=0
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Dressage_Rules_2019_Clean_Version.pdf
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,אוטומטי גופן  :גופן  ',נק צבע  :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11   עבור עברית ושפות 

:לפני  0" :כניסה  ,ללא  ,ימין  :מעוצב  

,ללא מרווח בין ,ממורכז  כותרת 1,  :מעוצב  
:שורות  בודד
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 כללי התנהגות במגרש החימום - 12פרק 

 

 תגרוםיים והחוקים על הציוד המותר מתייחסים גם למגרש החימום וחריגה מהם לכל החוקים הכל .1

 לפסילת הצמד.

 

"ל לגבי נלוודא שימוש בכובע רכיבה במשך כל הזמן שהוא יושב על גב הסוס כ ספורטאירוכבהעל  .2

 .ומאמנו עוזריו

 

2.  

 השימוש בציוד הבא מותר במגרש החימום בלבד: .3

 תחבושות ומגני רגליים. .א

 מושכות עזר ושוט לונג' למטרת לונג' בלבד. .ב

 שוט רכיבה בכל הרמות. .ג

 אטמי אוזניים. .ד

 

 במקום המיועד לכך. ,מלבד ,החימוםאסור לבצע לונג' במגרש  .3.4

 

במטרה לעלות על גב הסוס או  ספורטאירוכבהולכת הסוס ביד במגרש אסורה למעט כניסת ה .4.5

לאחר ירידתו מגבו לשם יציאה מהמגרש. על כל הפעולות הללו להתבצע כך שלא יפריע לשאר 

 ים.ספורטארוכבה

 

 על התנועה ממול להתבצע דרך "כתף שמאל מול כתף שמאל". .5.6

 

יש להימנע ככל האפשר מכניסת הולכי רגל לתוך המגרש, כולל המדריכים והעוזרים. על פעולות  .6.7

 ההנחיה והעזרה להתבצע מחוץ לגדרות.

 

עצירה לצורך התארגנות  אין לעמוד במסלול או בפינות המגרש למטרות דיבור, שתייה וסידורים. .7.8

 ם בו.תיעשה בפינה מרוחקת של המגרש ומבלי להפריע לשאר המשתמשי

 

ם הנמצאים יספורטאירוכבבמקרה של הליכה ממושכת )חימום, קירור, מנוחה( יש לפנות את המסלול ל .9

 במקצבים אחרים. 

 

 ים מתחרים.ספורטא: יש להקפיד על חימום מתאים ולא להפריע לחימום סוסי בי"ס על ידי מאמנים .10

8.     

 

   

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 14   :מעוצב  
'נק :אחרות 14  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  52.0" :אחרי  52.0" + כניסה  0" + טאב 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

לא סמן :מעוצב  

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  
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 פרסיםטקס חלוקת באופן הופעה  - 13פרק 

 אליפות ישראל פרסים חלוקת טקסנוהל  :1 סעיף
 
 

  יומי פרס –מקצה הסוף בטקס חלוקת פרסים 

 

 כללי

 בפרס 1-3בסיום כל מקצה ייערך טקס חלוקת פרסים על גבי הסוסים לצמדים אשר דורגו במקומות 

 עם על גבי סוסים מחויבים להשתתפות בטקס. הטקס יתקיים במגרש התחרות היומי. צמדים אלו

 צמות, בתלבושת רכיבה מלאה ועם ארבע תחבושות לבנות על רגלי הסוס.

 

 נוהל טקס

החימום  יתכנסו במגרש (פרס יומי ואליפות - 2 יוםפרס יומי,  - 1)יום  3-1שסיימו במקומות  ספורטאים .1

 לכיוון היציאה ממגרש החימום. (מהראשון לשלישי)ויסתדרו על פי מיקומם בתוצאות 

יוזמנו להיכנס למגרש בשיירה ביחד, בהליכה, ויסתדרו  3-1צמדים שסיימו בדירוג היומי במקומות  .2

 לחלוקת הפרסים אל מול הקהל.

יחלקו  /יםלפי סדר הפוך )ממקום שלישי לראשון(, השופטות ספורטאיםהקריין יקריא את שמות ה .3

יחולקו גביעי האליפות לצילום בלבד ויוחזרו עבור קבלתם הרשמית בערב  השני ביוםרוזטות לזוכים. 

 .השנייום ההענקת התארים בסוף 

נשארים במגרש לתהלוכה לצלילי מוסיקה )בטרוט( מסביב למגרש  3-1מקומות  –סיבוב ניצחון  .4

 התחרות על מושכה ימין. את הסיבוב יוביל הצמד שזכה במקום הראשון.

לא סמן :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק  :גופן 10   :מעוצב  
',נק נטוי :אחרות 10   ושפות 

רגיל :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

',נק לא   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

(אוסטרליה) ,מודגש אנגלית  ',נק לא    11

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

',נק לא   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

(אוסטרליה) ,מודגש אנגלית  ',נק לא    11

',נק לא   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

(אוסטרליה) ,מודגש אנגלית  ',נק לא    11

,נטוי גופן עבור עברית ,מודגש לא  :גופן  :מעוצב  
(ב"ארה) ,נטוי אנגלית  ,מודגש לא  :אחרות  ושפות 

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 
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השני והשלישי  ייצאו בצורה מסודרת מהמגרש זוכי המקומות(שנייה ליד הקהל פעם)לאחר סיבוב שלם  .5

 והצמד שזכה במקום הראשון יוזמן להישאר לסיבוב ניצחון בקנטר.

 

שיוזמנו לסיבוב הניצחון ומעדיפים מטעמי בטיחות לא להשתתף בו, מתבקשים להודיע על  ספורטאים** 

על  לרדת מהסוסים ולהוביל אותם החוצה. כמו כן במידה וידועלפני הטקס, כד שניתן יהיה לאפשר להם  כך

 סוס שאינו עומד בשקט במהלך הטקס, ניתן ואף רצוי לדאוג לעוזר מהקרקע שיאחז בו וירגיעו.

 
 

 טקס סיום )ללא סוסים( –טקס חלוקת פרסים 

 

 כללי

קדם א'.  כולל מקציהשתתפות בערב הענקת התארים הינה חובה ללא יוצא מן הכלל עבור כל המתחרים, 

 והטלת קנס כספי. אי השתתפות צמד ללא אישור הוועדה תגרור אי מתן פרס, מחיקת התוצאה בתחרות

תארים.  ישתתפו כל המתחרים בטקס הענקת (השני)היום בסוף יום התחרות האחרון של אליפות ישראל 

  מחויבים להשתתפות בטקס.  הללוכל הצמדים 

,מודגש גופן עבור עברית ',נק  :גופן 12   :מעוצב  
',נק מודגש :אחרות 12   ושפות 

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:לפני  0" :כניסה  ,ימין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות
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 נוהל טקס סיום

 סוסים.הללא והפודיום  עםבסיום כל המקצים, יוזמנו כל משתתפי האליפות לטקס שייערך  .1

 הספורטאים ויתרמכלל המקצים יגיעו בלבוש תחרות מלא )שיער אסוף ללא קסדה(  3-1מקומות  .2

 בלבוש הולם.

 הקריין יזמין את מנכ"ל ההתאחדות לשאת דברים. .3

במקצה הנמוך יוזמנו להתארגן על הפודיום ושאר  3-1שסיימו בדירוג הסופי במקומות  ספורטאים. .4

 המשתתפים במקצה לקבלת רוזטות השתתפות.

לפי סדר הפוך )ממקום אחרון לראשון, מהמקצה הנמוך  ספורטאיםהקריין יקריא את שמות כל ה .5

 לגבוה(.

לקבלת רוזטות וגביעים על  3-1קומות מתחרים שאינם דורגו יוזמנו ראשונים ולאחריהם המדורגים במ .6

 גבי הפודיום.

 נציגי ההתאחדות והשופטות/ים יחלקו גביעים לזוכים. .7

 :ויצדיעו במקומם יישארו הספורטאים, הלאומי ההמנון יושמע הטקס בתום .8

 , הקסדה הורדת - ספורטאים

 .הירך מאחורי ימין יד והנחת שמאל ביד המושכות החזקת - ספורטאיות

 

 שנכחו בטקס בלבד. ספורטאיםתיעשה לאחר טקס הסיום ל ספורטאיםטפסי המבחנים לכל החלוקת 

 

  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:לפני  0" :כניסה  ,ללא  ,ימין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
',נק לא סמן :אחרות 11  

לא סמן :מעוצב  

ללא :מעוצב  
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 WORLD DRESSAGE CHALLENGEחלוקת פרסים   טקסנוהל  :2 סעיף

 

 כללי

להשתתפות  במקצי הצ'לנג'. צמדים אלו מחויבים 3-1בטקס הצ'לנג' ישתתפו צמדים אשר דורגו במקומות 

 בטקס בלבד. שנכחו ספורטאיםתיעשה לאחר הטקס ל ספורטאיםלכל הבטקס. חלוקת טפסי המבחנים 

בתלבושת  הטקס יתקיים במגרש בסוף תחרות הצ'לנג', חלוקת הפרסים תתבצע על גבי סוסים עם צמות,

 רכיבה מלאה ועם ארבע תחבושות לבנות על רגלי הסוס.

 )קובן(שהוכנו עבורם  מנצחי המקצים מתבקשים להגיע למשרד לפני הטקס על מנת לקבל את הפרסים

 ב איתם בטקס חלוקת הפרסים .וולרכ

 זוכים החולקים סוס אחד חייבים לדאוג לעצמם לסוס אחר לטקס. ניתן לפנות למארגן בבקשה להשאלת

 סוס, אך זה יינתן רק בתיאום מראש, ועל הרוכב לדאוג לתחבושות לבנות ולהכנתו של הסוס במידה

 ההולמת את טקס הסיום.

 

 נוהל טקס

 על סוסיהם יתכנסו במגרש החימום. ספורטאיםכל ה .1

 יסתדרו על פי מיקומם בתוצאות (מהראשון לשלישי) ולפי הרמות השונות )מהגבוהה ספורטאיםה .2

 לכיוון היציאה ממגרש החימום. (לנמוכה

 סדר הכניסה לזירה: .3

 Prix St. Georges .א

 Senior 2 .ב

 Senior 1 .ג

 Youth .ד

 בחצי הקהל מול אל הפרסים לחלוקת ויסתדרו, בהליכה, ביחד בשיירה למגרש יכנסו ספורטאיםה כל .4

  רוכבי לשער ביותר הקרוב ובצד PSG -ה רוכבי יעמדו מהשער ביותר הרחוק בצד כאשר, עיגול

 .Youth -ה

 את יחלק השופט, Presented Best בקטגוריית הזוכה את יקריא הקריין, ספורטאיםה כניסת בזמן .5

 .הפרס

. לגבוה הנמוך מהמקצה(, לראשון אחרון ממקום) הפוך סדר לפי ספורטאיםה שמות את יקריא הקריין .6

 .לזוכים וגביעים רוזטות יחלקו השופטים

 לשאר החלוקה לסיום עד במקומם נשארים ספורטאיםה, מקצה כל של הפרסים חלוקת בסיום .7

 .המקצים

 :ויצדיעו במקומם יישארו ספורטאיםה, הלאומי ההמנון יושמע הטקס בתום .8

 , הקסדה הורדת - ספורטאים

 .הירך מאחורי ימין יד והנחת שמאל ביד המושכות החזקת - ספורטאיות

 מסביב( בטרוט) מוסיקה לצלילי לתהלוכה במגרש נשארים מקצה בכל 3-1 מקומות - ניצחון סיבוב .9

 .Youth -ה ועד PSG מרמת, המקצים מנצחי יובילו הסיבוב את. ימין מושכה על התחרות למגרש

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, לא סמן עברית ושפות 

dlO namkooB מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: elytS, גופן עבור עברית ושפות 

,ימין ללא :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 11   :מעוצב  
'נק :אחרות 11  

ימין :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 11   :מעוצב  
,מודגש ',נק לא  :אחרות 11   עברית ושפות 

(אוסטרליה) אנגלית 

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
(אוסטרליה) ,מודגש אנגלית  :אחרות לא  ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 11   :מעוצב  
,מודגש ',נק לא  :אחרות 11   עברית ושפות 

(אוסטרליה) אנגלית 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
(אוסטרליה) ,מודגש אנגלית  :אחרות לא  ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 11   :מעוצב  
,מודגש ',נק לא  :אחרות 11   עברית ושפות 

(אוסטרליה) אנגלית 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:לפני  0" :כניסה  ,ימין  :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

ימין :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  
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 השני המקומות זוכי מהמגרש מסודרת בצורה ייצאו (הקהל ליד שנייה פעם) שלם סיבוב לאחר .10

 .בקנטר נוסף ניצחון לסיבוב יישארו, הרמות בכל, בלבד הראשונים המקומות ורוכבי והשלישי

 

 על להודיע מתבקשים, בו להשתתף לא בטיחות מטעמי ומעדיפים הניצחון לסיבוב שיוזמנו ספורטאים** 

 על וידוע במידה כן כמו. החוצה אותם ולהוביל מהסוסים לרדת להם לאפשר יהיה שניתן כד, הטקס לפני כך

 .וירגיעו בו שיאחז מהקרקע לעוזר לדאוג רצוי ואף ניתן, הטקס במהלך בשקט עומד שאינו סוס

 

 

 

 טקס מפורט יפורסם בסמוך למועד האירוע. יש לעקוב אחר עדכונים ושינויים.נוהל 

נה חובה. אי יה פרסים, ההשתתפות בהם או חלוקת\תחרות או אירוע אשר כוללים טקס וכל  .1

השתתפות של הצמד גורמת לאי מתן פרס ומחיקת התוצאה בתחרות ולשיקול דעת של ועדת 

 באשר למתן עונש נוסף. דרסז'

להתייצב בטקס עם הסוס עמו התחרה עפ"י נוהלי הלבוש והציוד המותר,  רוכבעל ה :הופעה .2

ה נמומלץ להביא שמיכת אוכף לב לאחר שווידא שהופעתו מסודרת כמו בתחילת יום התחרות.

 נוספת המיועדת לאירוע זה בכדי להבטיח הופעה נקייה.

 יש לנקות את הסוס מכל סימני זיעה ואבק ולתקן את צמותיו במידת הצורך.

 יש לוודא שהציוד נקי ורצועות האוכף והראשייה בתוך התפסים.

 תחבושות לבנות ונקיות.ארבע חובה לחבוש את כל רגלי הסוס עם 

 ו."שתהיה מסודרת, מגפיים נקיים, בנות שיער אסוף ברשת וכ –לדאוג להופעתו  רוכבעל ה

רכיבה אל המגרש הבזמן  סדרן הטקס. / יש להישמע להוראות המארגן :התארגנות לכניסה לטקס .3

 .מרכזי יש לשמור על מרחקים סבירים בין הסוסיםה

יש לשמור קשר עם המושכות בכל הזמן בכדי להשתלט יותר טוב על הסוס  :עמידה בשורות .4

 ת מן השורה.וולהימנע מתזוז

 רצוי לא להחזיק שוט בכדי למנוע נגיעות מיותרות בסוסים הסמוכים ובכך לגרום לבהלתם.

 גב ישר ורגליים בארכובות. –בצורה מכובדת יש לשבת 

משתתפים העומדים על הקרקע יכבדו את המעמד ויתנהגו ע"פ הוראות המארגנים. דיבורים, 

לעיסת מסטיק וכדומה נחשבים כמעשי זלזול באירוע מכובד שכזה, וייחשבו להפרת משמעת 

 בתחרות כפי שיפורט בהמשך.

ות יצדיעו ע"י רוכבים להוריד את הכובע ביד ימין. רוכבון חובה על הנבזמן נגינת ההמ :הטקס .5

החזקת המושכות ביד שמאל והנחת יד ימין מאחורי הירך. עם סיום נגינת ההמנון יש לחבוש את 

 הכובע ולאחוז את המושכות בשתי ידיים.

 ים לעמוד עם סוסיהם בשקט ובצורה מסודרת.רוכבהמארגנים והאח"מים, על ה בריבזמן ד

והכרזת מיקומו בתחרות יצעד קדימה, על פי הנחיות הסדרן,  בקריאת השם :הפרסיםחלוקת  .6

 לקבלת הפרס, הוא יישאר במקומו עד אשר תינתן ההוראה להתחיל בסיבוב הניצחון.

 בעת קבלת הפרס על הבחורים להוריד את כובעם ולאחר קבלתו לחובשו.

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 11   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 11   עברית ושפות 

ימין :מעוצב  
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מבוקר בכיוון ימין סביב כל  המגרש. קנטר טרוט או סיבוב הניצחון מתבצע ב :סיבוב הניצחון .7

 יםהמנצח וי ירכבנהסיבוב הראשון יהיה בהשתתפות שלושת המקומות הראשונים. בסיבוב הש

 בלבד.

עפ"י שיקולי המארגן )תנאי המגרש, סוג התחרות  – תוכנית סיבוב הניצחון יכולה לכלול שינויים

 וכד'(.

לשמור את סוסיהם בשליטה וכן על סדר מיקומם. יש לזכור כי  יםרוכבבזמן סיבוב הניצחון על ה

 כל 

 צות עלולה לסכן את הצמדים האחרים.התפר
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 : משמעת, סמכויות וערעורים 14פרק 

 

 משמעת

על המשתתפים בתחרות ומלוויהם )לרבות מאמן, צוות עזר והורים(, לשמור על התנהגות ספורטיבית 

ולעניין תחרויות  ,ולציית לכל הכללים המפורטים בספר החוקים בכללוהוגנת, לכבד את קוד ההתנהגות 

תהיה הסמכות להסדיר את המשמעת ולהטיל אמצעי אזהרה או  ,כפי שיפורט להלן ,בפרט. לבעלי התפקיד

 ענישה לפי הצורך במקרים של הפרה.

פשר את רווחת בהירות או חוסר בתקנות אלו, תפורשנה התקנות באופן המקדם ככל הא-בכל מקרה של אי

 לרווחת הסוס ואת מטרות העמותה. FEI-הסוס, את כללי ה

 

  כרטיס צהוב )אזהרה(

במהלך יום תחרות ובשטחה )לרבות איזורי ההתארגנות, החימום, החניה והקשירה(, בכל המקרים 

עבירה", רשאים מארגן התחרות ונציג וועדת הדרסז'  -הנזכרים בסעיפים "הרחקה" ו "התאכזרות לסוס 

 בתחרות בהחלטה משותפת להוציא "כרטיס צהוב". 

 משמעותו של כרטיס צהוב:

 "אחד בתחרות תהווה אזהרה. הוצאת "כרטיס צהוב 

  .כרטיס צהוב שני יגרור הרחקה מיידית מהתחרות וכן מהתחרות הבאה 

 3  כרטיסים צהובים שנצברו במשך הזמן )בתחרויות נפרדות על פני עונה אחת( יביאו להרחקה

 מהתחרות הבאה.

 הענף.על החלטה להוציא כרטיס צהוב אחד או יותר, תישלח הודעה ע"י מארגן התחרות לרכז 

 

 הרחקה

מקרים המפורטים להלן יהיו רשאים מארגן התחרות ונציג ועדת דרסז' בהחלטה משותפת להרחיק מאמן, ב

 מתחרה )לרבות הורהו, צוותו או עוזריו( וסוסו או סוסיו מהתחרות:

אימון הסוס תוך הרמת מקל, שוט, או כל אמצעי אחר, לשם פגיעה בסוס, בכל מקום בשטח התחרות  .1

 ה.או בסביבת

יכולה לגרור  -הפרעה לשופט/ים במהלך תחרות, ויכוח עם שופט/ים, מארגן ו/או בעלי תפקידים  .2

 כאמור בסעיף "קנסות ואזהרות". –הרחקת המאמן, המתחרה ו/או סוסו ו/או קנס 

במקרים של התאכזרות ו/או טיפול בלתי הולם בסוס המדווחים ע"י שופט, נציג וועדת דרסז', בעל  .3

עבירה" -או שני אנשים אחרים שיגישו תלונה בכתב. )ראה סעיף "התאכזרות לסוסתפקיד בתחרות 

 להלן.(

 כל המקרים הקבועים בסעיף "בריאות הסוס" להלן. .4

 עזיבת "שטח התחרות", אם זה מסומן בלוח המודעות. .5

 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  
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 עבירה -התאכזרות בסוס 

תר בכח. רואים את המתחרה ומקובלת שאין בה שימוש מוגזם או מיו הוגנתכל מתחרה ינהג בסוסו בדרך 

כאחראי להתנהגות של המאמן אותו ו/או והעוזרים שלו, בכל מקרה של התעללות בסוס. דהיינו, במקרה 

, יישא ספורטאירוכב, המאמן, עוזריו או מי מצוותו של הספורטאירוכבשל עבירת התאכזרות לסוס ע"י ה

 באופן ישיר באחריות ו/או בעונש. ספורטאירוכבה

ל התאכזרות או יחס בלתי הולם אשר ידווחו על ידי שופט, נציג וועדת דרסז', בעל תפקיד כל מקרה ש

בתחרות או שני אנשים אחרים שיגישו תלונה בכתב, יגרום להרחקת המתחרה וסוסיו, ובכלל זה המקרים 

 הבאים:

 הכאת הסוס בצורה מוגזמת בשוט או כל אביזר אחר.

 שהוא.מתן שוק חשמלי לסוס עם מכשיר כל 

 שימוש מוגזם או מתמשך בדרבנות.

 שימוש מוגזם וחריף במתג כנגד פיו של הסוס, לרבות שימוש במתג פגום או חלוד. 

 רכיבה על סוס מותש, צולע, פצוע או בלתי כשיר באופן אחר.

רגישות מוגזמת לסוס בכל אחד מחלקי גופו ע"י שימוש באמצעים שונים -גרימת רגישות או אי

 ים, וכו'(.)חומרים, חפצ

 השארת הסוס ללא מים ו/או מזון ו/או בקרון, במשך זמן ממושך.

 סיבוב הסוס על המקום פעמים רבות על ידי משיכת מושכה בודדת.

בכל אחד או יותר ממקרים אלו, ביום התחרות רשאים  מארגן התחרות ונציג וועדת הדרסז' בהחלטה 

גרש החימום ו/או להוציא כרטיס צהוב כאמור משותפת להרחיק את המתחרה וסוסיו מהמקצה ו/או ממ

לעיל. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של חבר התאחדות להתלונן כנגד אחר בבית הדין של ההתאחדות, 

 עונש נוסף. להטילולפי שיקול דעתו לפעול במסגרת סמכויותיו לפי תקנון ההתאחדות ושיהיה רשאי 

 

 קנסות ואזהרותעבירות משמעת בתחרות, 

וועדת ערר או מארגן ם המפורטים להלן ייחשבו לעבירות משמעת בתחרות ובגינם יהיו רשאים המקרי

/או להטיל קנס בגובה והתחרות ונציג וועדת הדרסז' בהחלטה משותפת להוציא אזהרה )"כרטיס צהוב"( 

 שישולם להתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה )להלן "ההתאחדות"(:₪, 150של עד 

 המפורטים בסעיף "הרחקה" לעיל.כל המקרים  .1

 עבירה"(.  -מקרים של התאכזרות בסוס )ראה סעיף "התאכזרות בסוס  .2

או  בלא עיכוב מגרש התחרויותזירההמתחרה שנפסל או שסיים את המבחן ואינו עוזב את  .3

מבחן  ספורטאירוכבמתחרה האו  את המבחן לרכובלרכבממשיך ו  מתחרה שנפסל עקב נפילה

 לצורך צילום ע"י העיתונות או הטלוויזיה. או המארגן ללא היתר חבר השופטים התחרויותמגרש זירהב

 מתחרה שלא שם מספר על הסוס לפי החוקים המפורטים, לאחר אזהרה. .4

 .אי ציות להוראות מארגן .5

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

:ראשונה  0", עצירות :כניסה שורה  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0"

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

,נטוי גופן עבור ,מודגש לא  :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש לא נטוי :אחרות לא  עברית ושפות 

:לפני  52.0",  ללא תבליטים או :כניסה  :מעוצב  
:טאב לא ב  52.0" +  5.0" ,מספור עצירות 
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 השתתפות, עבור פרס או ללא פרס, במקצה דירוג ברמה גבוהה מהרמה בה צמד סוס/מתחרה .6

יטת הדירוג או תקנות וכללי ההתאחדות, או השתתפות עבור פרס במקצה רשאים להשתתף עפ"י ש

 דירוג ברמה נמוכה מהרמה בה צמד סוס/מתחרה רשאים להשתתף.

בעלי או התנהגות בלתי הולמת למי מאו  בשטח התחרות להוראות של בעלי תפקידאי ציות  .7

נציג ההתאחדות, מן, מדריך/מאתפקיד בתחרות או לכל גורם אחר הקשור לתחרות )מתחרה אחר, ה

 עיתונאי, צופים, וכיוצ"ב.(

 מתחרה שממשיך בהתנהגות אסורה לאחר אזהרה. .8

סוס )בשטח החימום או להוראות הציוד המותר להוראות הלבוש )כולל בעת סיום המבחן( אי ציות ל

 .והענף (, בהתאם לתקנות וכללי ההתאחדותמגרש התחרויותזירהוב

 ציות להוראות הנוהל הנוגעות לטקס.אי השתתפות בטקס סיום או אי 

 אי הצגת מסמכים תקינים כנדרש הנוהלי התחרות, לרבות תעודות בריאות עדכניות וכיוצ"ב. 

 אי ציות להוראות סדרן מגרש החימום ו/או המארגן או חריגה הוראות ההתנהגות במגרש החימום.

 עבירה כלשהי על החוקים והנהלים המקובלים לגבי תחרות.

 

 הסוס בריאות

אסורה כניסת סוסים לשטח התחרות )לרבות איזורי החניה, הקשירה והאיזור הסמוך למגרשים(  .1

ללא הצגת תעודות בריאות לסוס ותעודות חיסון בנות תוקף נגד מחלות שתקבענה מפעם לפעם 

ע"י ההתאחדות ו/או השירותים הוטרינריים. מארגן התחרות הוא הגורם המוסמך לאכוף הוראה 

 זו.

וס, אשר לדעת השופט )ו/או בהתייעצות עם וטרינר התחרות אם זה נמצא במקום(, צולע ו/או כל ס .2

חולה ו/או פצוע ו/או אינו מסוגל להתחרות, יורחק מהתחרות.זאת, מבלי לגרוע מסמכותו של 

השופט לפסול סוס מתחרה בעת ביצוע המבחן בשל צליעה, חוסר אחידות או דאגה אחרת 

 לשלומו.

 

 (COMPLAINT /OBJECTIONן טעות )תלונה ותיקו

הינה טענה כנגד מתחרה, מארגן או אדם כלשהו אשר התנהגותו אינה בהתאם ועל פי החוקים  תלונה .1

 והנהלים בתחרות באופן שעלול להטות את תוצאת התחרות.

, ואם התלונה את התלונה יש להגיש בכתב בצרוף חתימת המתלונן ביום התחרות למארגן התחרות .2

לדיון של  מקבל התלונה יעביר אותה. לנציג וועדת הדרסז' בתחרות -מארגן או מי מצוותו היא נגד ה

ועדת ערר שתורכב משני שופטים השופטים את הרמות הגבוהות באותו יום תחרות ואדם נוסף 

 שהערעור אינו נוגע אליו אישית.

מיד בסופה וירשם ועדת הערר תשמע את עמדת הנילון. דיון והחלטה יתקיימו במהלך התחרות או  .3

 פרוטוקול.

על ועדת הערר להסביר למתלונן ולנילון את הנימוקים להחלטה ולדווח על התלונה וההחלטה לגביה  .4

 לועדת הדרסז'.

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

:טאב  :תלויה  52.0", עצירות  :כניסה  :מעוצב  
5.0", כרטיסיית רשימה + לא ב  52.0"

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 
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בגין חישוב שגוי של תוצאת מבחן תוגש למזכירת התחרות לא יאוחר  .בקשה לתיקון טעות חישוב .5

משעה לאחר פרסום התוצאות על לוח המודעות. במידה ואכן נפלה טעות בחישוב התוצאה, תפנה 

המזכירה למארגן התחרות ולנציג ועדת דרסז' ותעדכן אותם בדבר הטעות ותיקונה. התוצאות ומיקום 

ם במקצה יעודכנו. יספורטאירוכבהתוצאות ובתוכנת המחשב בהתאם, והים יתוקנו בלוח ספורטארוכבה

לצורך הדירוג ניתן להגיש בקשה  לא תתקבל בקשה לתיקון חישוב שגוי לאחר תום יום התחרות.

 לתיקון עד שבועיים ממועד התחרות.

ההערה . לא ניתן לערער על הערה או ציון. ניתן לבקש הסבר על ערור על הערה או ציון של שופט .5.6

 או ציון מהשופט דרך המזכירות בלבד עד סוף יום התחרות.

 

 (APPEALערר )

 ערר הנו השגה או ערעור על החלטת ועדת הערר בתלונה שהוגשה ביום התחרות.

לא יאוחר משבוע לאחר מועד ₪,  100את הערר יש להגיש בכתב לועדת דרסז' בצירוף תשלום בסך  .1

 התחרות בו הוגשה ונדונה התלונה.

לפי שיקול  -תלונן, הנילון  והנוגעים לעניין יוזמנו  להציג טענותיהם בפני הוועדה )בכתב או בע"פ המ .2

דעת הוועדה( ולאחר קיום דיון תיתן הועדה את החלטתה הסופית בעניין. החלטת הוועדה תתקבל 

 ברוב רגיל. במקרה של שוויון קולות תכריע דעת יו"ר הוועדה. 

 

 בית דין של ההתאחדות 

בנוסף לאמצעי המשמעת המפורטים לעיל, תהיה לבית הדין של ההתאחדות הסמכות להטיל עונשים 

 נוספים אם הובא עניין בפניו, והכל כקבוע במסגרת סמכויותיו של בית הדין מכח תקנון ההתאחדות.

 

 סמכויות ענישה ואזהרה

יותר לפי העניין(  ו/או  ע"י המארגן ונציג הוועדה בתחרות בהחלטה משותפת: כרטיס צהוב )אחד או .1

 ש"ח. 150קנס בגובה 

ים או פסילה רטרואקטיבית של תוצאות התחרות \ע"י ועדת ערר: אזהרה מילולית, פסילה מהמקצה .2

 הנוגעים בדבר.

 קנסות כספיים לפי שיקול דעתהמחיקת תוצאות, ע"י ועדת דרסז': הרחקה מתחרויות עתידיות,  .3

וזרים על עצמם רשאית הועדה להעביר את הנושא לבית הדין במקרים חמורים או חבנסיבות העניין. 

או הרחקתם של הנוגעים בעניין \הממונה ע"י ההתאחדות ולהמליץ על הטלת עונש כגון קנס כספי ו

תפורסמנה לידיעת לנושא משמעת וענישה מתחרויות. החלטות ועדת הדרסז' ביושבה כועדת ערר 

 החברים.

 

 

 

,תחתון גופן עבור ,מודגש ללא קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

לא סמן :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 
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קור  – - לימוסיקמוסיקה  פריסטייל מבחןרכיבה לצלילי - 15פרק  

estTFreestyle )KÜR( 

 

 Freestyle Test מבחן פריסטייל - כללי הסבר : 1סעיף 

 

 מבוא

יכול להציג את הסוס במיטבו  ספורטאיהינו מבחן לצלילי מוסיקה, בו ה (Freestyle) הפריסטייל

בהקשר אומנותי מוסיקלי. מטרת המבחנים המוסיקליים להרחיב את החשיפה והפופולאריות של 

, תוך ביצוע ספורטאיספורט הדרסז' לקהל רחב יותר. תכלית המבחן היא להגדיל את הנאת ה

נית של ביצוע התנועות המתאימות לרמה באופן אומנותי והרמוני, מבלי להתפשר על האיכות הטכ

 התרגילים. 

 

 הרכב המבחן

 תרגילים אסורים.ובכל רמה ישנן תנועות חובה , תנועות מותרות 

לכלול במבחן את כל תנועות החובה בהתאם לרמה המבוצעת. חלק  ספורטאיעל ה תנועות חובה:

 מהתנועות יבוצעו בשני הכיוונים, כמפורט בנספח.

כל הצורות והדוגמאות מותרות בכל רמה, לרבות מעגלים, עקלתונים, מעברים, שינויי  תנועות מותרות:

 כיוון וכ"ו.

'תרגילים' הם כל התנועות הצידה, הליכה לאחור, החלפות באוויר, פירואטים, פיאף  תרגילים אסורים:

החלפה  מבצעהרמה ב'  ספורטאיופסאז'. אסור לבצע תרגילים מעל הרמה בה מבוצע המבחן. דוגמא: 

 באוויר או הלף פאס, זהו תרגיל אסור.

 

 כללי

 .20X60המבחנים יערכו במגרש בגודל  .1

ירכיב את המבחן שאותו הוא מבצע בסדר התנועות והתרגילים לפי ראות עיניו לרבות  ספורטאיכל  .2

 בחירת המוסיקה המלווה, בכפוף לכללים בדבר תנועות החובה, תנועות מותרות ותרגילים אסורים. 

לא יגיש את תוכנית המבחן והשופט לא יראה את התוכנית טרם השיפוט. המבחנים יישפטו  ספורטאיה .3

 על פי טופסי המבחן הכלליים כמופיע בנספח טופסי מבחן. 

 להירשם למבחן קור בהתאם לרמתו בתחרויות רגילות. ספורטאיעל ה .4

 ים.עם מושכות ביד אחת, לא יותר משלוש תנועות ו/או תרגיל לרכובמותר  .5

 .רגילים מבחניםם כולל הציוד המותר והלבוש כמו ביכללוהמוסיקלי חלים כל החוקים  במבחן .6

 את המבחן עפ"י הזיכרון. לרכוביש  .7

לוודא שהמוסיקה מוכנה ותקינה להפעלה ולא גורמת לעיכובים במהלך  ספורטאיבאחריותו של ה .8

 התחרות.

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עבור עברית ושפות 

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עבור עברית ושפות 

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות 

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,מודגש צבע  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

מודגש

,מודגש צבע  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

מודגש

,אוטומטי גופן :גופן  ,מודגש צבע  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,מודגש צבע  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות  :גופן 

מודגש

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
,מודגש לא סמן :אחרות  עבור עברית ושפות 

,אוטומטי אנגלית :גופן  צבע  :מעוצב  
(אוסטרליה)

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 10   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 10   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

',נק גופן עבור עברית ושפות :גופן 12   :מעוצב  
'נק :אחרות 12  

',נק גופן   11 ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
'נק :אחרות 11   עבור עברית ושפות 
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לוודא בדיקת  ספורטאיהמקצה. באחריות ה, עד שעה לפני תחילת  דיסקאת המוסיקה יש להגיש על  .9

 .דיסקתקינות ה

מותר למתחרה לספק נציג משלו, ליד מערכת ההגברה, שיעזור לפקח על הפעלה נכונה. אסור לנציג  .11

 להתערב בעבודת הכרוז ו/או מארגן התחרות.

 על גבי הדיסק יש לציין את שם המתחרה, הסוס והרמה בה הוא מתחרה.  .11

 ים על הדיסק. אין לכלול קטעים נוספ .12

 תק נוסף לגיבוי.ומומלץ להביא ע .13

 המתחרה אחראי לאסוף את הדיסק בסיום התחרות. .14

 מומלץ להתחיל את המוסיקה עוד לפני כניסת הצמד למגרש כבדיקת ביטחון להפעלה טכנית תקינה. .15

 

 הביצוע הטכני

". Cפונים לכיוון האות " ספורטאימבחן חייב להתחיל ולהסתיים בהצדעה בקו המרכז, כאשר פני ה .1

 נפסל.  -שאינו עוצר ומצדיע  ספורטאי

 את זמן המבחן מודדים בין ההצדעות. .2

את המוסיקה ניתן להתחיל לפני כניסת הצמד למגרש או לאחר ההצדעה בתחילת המבחן. אם  .3

שניות מרגע תחילת  45בחר להתחיל את המוסיקה לפני כניסה למגרש, עליו להיכנס תוך  ספורטאי

פעמון ע"י השופט, השניות מרגע צלצול  60להתחיל את המבחן תוך  ספורטאיעת המוסיקה. על ההשמ

 בין אם הוא מתחיל את הקטע המוסיקלי מחוץ למגרש ובין אם מרגע ההצדעה. 

מוכן להפעלת המוסיקה עליו להרים את ידו באוויר כסימן למפעיל הטכני להשמעת  ספורטאיכאשר ה .4

 המוסיקה.

בתכנית הליכה לאחור, אך הביצוע עלול לסכן את רצף המבחן וכך להשפיע על הציון מותר לכלול  .5

 האומנותי.

 

 שיפוט

ים נמצאים בסעיף יהשיפוט מתחלק לביצוע הטכני ולרושם האומנותי )יש לשים לב שהציונים הכלל

ופס האומנותי בכדי להדגיש גם שם את חשיבות הביצוע הטכני(. כל קבוצה מחושבת בנפרד ובסוף הט

משקללים את סך הציונים וממירים לאחוזים. בשיפוט מבחן מוסיקלי, רשאי השופט להשתמש בחצאי 

 נקודות ובנקודות שלמות.

 

 הביצוע הטכני

השופט ייתן ציון בכל פעם שאלמנט חובה מופיע. כאשר אלמנט חובה צריך להתבצע בשני כיוונים,  .1

 יינתן ניקוד החובה עבור כל כיוון בנפרד. 

". 0חובה שלא בוצעה כלל, בין לכיוון אחד ובין לשני כיוונים, יהיה הניקוד הסופי שלה "תנועת  .2

תנועת חובה שחייבת להתבצע בשני הכיוונים אך בוצעה בכיוון אחד בלבד, ינוקד הכיוון שלא בוצע 

 ". ציון זה חייב להשפיע על הציון הניתן על חיבור המבחן )הכוריאוגרפיה(.0" -ב

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
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טכני, למרות שבוצע ללא תקלות, אינו יכול לקבל ציונים גבוהים. כך גם מבחן מבחן ללא קושי  .3

החסר איכות טכנית, אף אם הכוריאוגרפיה טובה ככל שתהיה, איננו מקבל ציונים גבוהים גם על 

 הביצוע האומנותי.

שיבצע תנועה מעל לרמה )תנועה אסורה( ייקנס בארבע נקודות עבור כל תנועה אסורה  ספורטאי .4

מכלל נקודות הציון הטכני. ביצוע חוזר של אותה תנועה אסורה לא יגרור כפל קנס, וכמובן שלא 

 .ניקוד חיובי על הביצוע ספורטאייקבל ה

 2ופסק. החריגה גורמת ל לא י ספורטאיבמקרה של חריגה מהזמן המקסימאלי לא ישמע צלצול וה .5

נקודות חובה, אותן מורידים מהציון האומנותי. כל חלק מן המבחן שבוצע לאחר הזמן המקסימאלי 

 לא יישפט ולא יחשב כחלק מהמבחן, ולכן לא יקבל ניקוד. 

 במקרה שהתוצאה הכוללת שווה בין מספר צמדים, מנצח הצמד בעל הציון האומנותי הגבוה יותר. .6

. ספורטאיעל השופט לצלצל בפעמון ולעצור את ה –במוסיקה באמצע המבחן  במקרה של תקלה .7

 : ספורטאיבתאום עם המארגן ולשיקול דעתו של השופט, יוכל ה

i.  להתחיל מיד את המבחן מחדש, אך, להחשיב בשיפוט רק את הקטע שעדיין לא

 נרכב.

ii.  .להמשיך את המבחן בתנועה בה הופסק 

iii. בזמן התחרות.את כל התוכנית מאוחר יותר  לרכוב 

 

 ביצוע אומנותי

המבחן בנוי היטב כאשר הוא כולל עבודה לשני הכיוונים במידה שווה, פרוש על  שימוש במגרש: .1

כל המגרש )לדוגמא: עבודה על קווי רבע או בניהם, עבודה מהפינה אל קו מרכז וכדומה( 

 לים. יומשוחרר מביצוע תנועות במקומות המוכרים מהמבחנים הרג

חשוב מאד להעלות את דרגת הקושי של הביצועים במבחן רק אם ניתן לבצע את דרגת הקושי:  .2

התרגילים והתנועות היטב, היות, וביצוע לא מוצלח גורם לציון נמוך. כמו כן, השופט עלול לקנוס 

לקח סיכונים בלתי מתקבלים על הדעת,  ספורטאיבסעיף ה"קושי", על כך שה ספורטאיאת ה

, מעל ליכולתו של הצמד. בנוסף, הדבר שובר את רצף המבחן ומביא עמו רושם של שהינם בבירור

אי הרמוניה. דרגת קושי מוסיפה עניין, אך, בציון הכללי ישנה רק כפולה אחת כך שאם יש ספק 

בדרגת קושי נמוכה יותר. בכדי להחליט  לרכוב( או atternPביכולת לבצע היטב את הדוגמא )

כיצד לשלב דרגת קושי גבוהה יותר, ניתן לבחון את המבחן הקשה ביותר ברמה הרלוונטית 

ולנסות להעלות את דרגת הקושי מעט מעל קושי המבחן מבלי לעשות תנועות אסורות. לדוגמא: 

והה יותר, מספר ברמה ב' מעברים פשוטים דרך הליכה או מעבר מקנטר לעצירה וברמה גב

החלפות רב יותר מאשר נדרש במבחן או רכיבת ההחלפות על קוים קשים יותר כדוגמת קוים 

 מעוגלים.

ביטוי  ידיל באהשל הסוס  יכולתוישנה השפעה חיובית על הציון האומנותי, כאשר  כוריאוגרפיה: .3

ים במידה המרבית והמבחן מותאם היטב ליכולתו של הצמד כך שיתרונות הצמד מודגש

והחסרונות מוצנעים. לדוגמא: אם הצמד מבצע טוב במיוחד תנועה מסוימת, ניתן לחזור עליה 

מספר פעמים או לשלבה בתרגילים נוספים, כך שהדבר יוצר דרגת קושי גבוהה. אין חובה לבצע 

את התנועות השונות ליד אות מסוימת אך התנועות צריכות להיות ברורות מספיק, על מנת 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
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תנועה מסוימת לפחות לאורך  לרכובלהבחין בהן באופן ברור. לשם כך יש להקפיד שהשופט יוכל 

 מטר.   18

על הכוריאוגרפיה להיות זורמת, מעניינת ומקורית. חזרה רבה של אותן התנועות, או קטעים  .4

 פות את הסוס אינם מומלצים.יארוכים מדי של תנועות קשות אשר מעי
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 בחירת המוסיקה ופרשנותה

 המקבל את הכפולה הגבוהסעיף זה 

 

 בחירת המוסיקה

 ניתן לבחור בכל מוסיקה שהיא, אך, ישנן מספר המלצות: 

עדיף לבחור מוסיקה אינסטרומנטלית בלבד, כיוון שמוסיקה עם שירה נוטה ל"לגנוב" את תשומת  .1

 הלב מן הצמד. למרות זאת, ניתן להשתמש במוסיקה הכוללת ווקליזציה.

רצוי שהמוסיקה תתאים בדיוק האפשרי למקצב של הסוס. ניתן למדוד עם מטרונום את המקצבים  .2

יש לספור את מספר  להליכה, טרוט ופסאז'השונים של הסוס בצורה הבאה )וידאו או חי(: 

יש לספור את  לקנטר. 2-שניות ולהכפיל ב 30קדמיות נוגעות בקרקע למשך ההפעמים שהרגליים 

. המספר שמתקבל 2-שניות ולהכפיל ב 30שהרגל המובילה נוגעת בקרקע למשך מספר הפעמים 

( לאחר מכן, יש לבחור מוסיקה שהמקצב שלה זהה לכל מקצב BPMהינו מספר פעימות לדקה )

 בנפרד. 

רצוי שהמוסיקה תתאים לאופי הסוס. שימוש במוסיקה מהירה מדי עלול לתת רושם כי הצמד  .3

, עלולה לגרום לסוס כבד להראות כבד עוד יותר. לעומת זאת, ממהר. מוסיקה בעלת אופי כבד

 מוסיקה קלילה מדי לסוס כבד תגרום לסוס להראות מגוחך. 

רצוי שתהיה אחדות במוסיקה. לדוגמא: אחדות בסגנון: ג'ז, רוק, קלאסי וכ"ו. אחדות סביב נושא:  .4

 מסוימת וכ"ו.   מוסיקה מסרט מסוים, מחרוזת שירים של מלחין מסוים, מוסיקה באווירה

חשוב שאיכות העריכה הטכנית תהייה טובה, מעברים חלקים ללא רעשי רקע, שהמוסיקה תזרום  .5

 ללא הפסקה מקטע לקטע.

 

 פרשנות

 פרשנות המוסיקה היא שנותנת לפריסטייל את איכותו הריקודית והמוסיקאלית.

נועות חזקות כמו יש לנסות להתאים את מה שקורה במוסיקה לתנועות. לדוגמא: התאמה של ת .1

הארכות והחלפות רגליים להעצמה במוסיקה )קרשנדו( ותנועות רכות יותר כמו מעגלים ופירואטים 

 למוסיקה עדינה. 

 -לעיתים יש במוסיקה משהו יוצא דופן או ברור שמזכיר באופיו תנועה מסוימת, כמו: זיגזג בהאף .2

 פאס.

לשנות משהו בפריסטייל, לדוגמא: שינוי כיוון או שינוי  רצוידינאמיקה במוסיקה, בשינוי  ישנוכאשר  .3

 מקצב.

 

 הנחיות למארגן

 הקורא גם דיסקים צרובים. CDיש לדאוג למערכת הגברה תקינה הכוללת נגן  .1

 יש לוודא תקינות המערכת בבוקר התחרות.  .2

 יש לפרסם זמן ומקום לבדיקת מערכת ההגברה בבוקר התחרות. .3

 יש לציין מיהו אחראי מערכת ההגברה ומקום הגשת הדיסקים.  .4

 שעון עצר לשופט.ל לדאוג יש .5

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 
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 הרכיבה לרמות בחלוקה( Freestyle Test) פריסטייל ניבחלמ קישור : 2סעיף 

  

 ב רמהלמבחן פריסטייל  קישור' 

 ג רמהלמבחן פריסטייל  קישור' 

 רמהלמבחן פריסטייל  קישור Children 16 עד גיל 

 ד רמהלמבחן פריסטייל  קישור' 

 רמהלמבחן פריסטייל  קישור   Junior   20עד גיל   

 ה רמהלמבחן פריסטייל  קישור' 

 רמהלמבחן פריסטייל  קישור Young Riders  25עד גיל   

 רמה פריסטייל למבחן קישור PSG 

 מהרלמבחן פריסטייל  קישור I INTR 

 רמהלמבחן פריסטייל  קישור INTR II 

 רמהלמבחן פריסטייל  קישור GP 

 
 

 נמצאים בתהליך תרגום ויעודכנו בהקדם האפשרי.חוקי הרכיבה המוסיקלית 

 את החוקים המתאימים לכל רמה אפשר למצוא במבחני הרכיבה המתאימים באנגלית.

 

  

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,נטוי גופן עבור עברית ושפות ',נק לא    12

',נק לא נטוי   12 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות 

dlO namkooB מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,נטוי גופן עבור עברית ושפות ',נק לא    12 ,elytS

',נק לא נטוי   12 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,נטוי גופן עבור עברית ושפות ',נק לא    12

',נק לא נטוי   12 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

שדה השתנה קוד 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

לא סמן :מעוצב  

http://ief.org.il/Docs/111112166.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/111112165.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/children_freestyle_heb.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/111112164.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/JUN_Freestyle09_update%202017.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/111112163.pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/docs2015/YR_Freestyle_09_1(1).pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
http://ief.org.il/Docs/docs2015/YR_Freestyle_09_1(1).pdf?sport_id=2&cat=77&PageId=
https://inside.fei.org/system/files/Inter_I_Freestyle_09_update%202017.pdf
https://inside.fei.org/system/files/Inter%20AB%20Freestyle_2018.pdf
https://inside.fei.org/system/files/GP_Freestyle09_update%202017_0.pdf
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 Freestyle Test מבחן פריסטייל - לשופטים הנחיות : 3סעיף 

 

 :טכניים ציונים

כמו במבחנים  ניתן הציוןחובה של המבחן. התנועות  שלביצוע הלביצוע הטכני תלוי רק באיכות  הציון

 הספורטאי( לכל תנועה יחידה המוצגת. אם נקודהי א)מותר להשתמש בחצ ציוןסטנדרטיים. השופט נותן 

על ידי השופט  בסיום שיסתכמובודדים,  ציוניםתנועה מספר פעמים, השופט צריך לתת מספר  מבצע

הסופיים  הציונים סכימתהסכום לביצוע הטכני נמצא על ידי  .המבחןלתנועה זו בסוף  סופי ממוצע לציון

במקרה של  ציון הפחתת )כפול המקדמים שלהם( מחולק במספר התנועות + מקדמים. לכל תנועה

 .שךבהמ ותמתוארטעויות 

 
 :אומנותיים ציונים

 מקדמים:ב מלאים, מחציתם או עשרוניים ומכפילים אותם בציוניםהאמנותיים נקבעים  הציוניםחמשת 

 קצב, אנרגיה ואלסטיות, .1

 לסוס, הספורטאיהרמוניה בין  .2

 כוריאוגרפיה, .3

 קושי, דרגת .4

 מוסיקה ופרשנות המוסיקה .5

 .המקדמים שלהם על ידי הוספת חמשת ציוני הסיום, כפול מחושבהסכום של ההופעה האמנותית 

 

 שהציוניםחשוב במיוחד  האמנותיים תלויים פחות או יותר באיכות הביצוע הטכני. זה הציוניםכל 

 האמנותיים עבור

 קצב, אנרגיה ואלסטיות, .1

 לסוס הספורטאיהרמוניה בין  .2

 ישוק דרגת .4

 לציון הטכני. יתאימו

לא  מראה דרגת קושי גבוהה אך הביצוע הטכני הוא (Freestyle) פריסטייל מבחןפירוש הדבר שאם 

צד השני, אם איכות הביצוע מ הקושי. הקושי ודרגתלהרמוניה  הציונים, במיוחד יש להוריד את iנכו

 דרגת הקושי. ציוןאי אפשר להעלות משמעותית את  גבוהה אך דרגת הקושי נמוכה,

 עבור הציון, בנוסף

 כוריאוגרפיה, .3

 מוסיקה ופרשנות המוסיקה .5

 שפע לרעה במקרים של התנגדות, אי ציות והפרעה.מו להיות יכול

 

 :האמנותי מהציון ציון הפחתות

של  הפחתהנמצא בבירור מעל או מתחת למגבלת הזמן הנדרשת תהיה  פריסטיילבמקרה שמבחן : זמן

 שניות( 10 -לבצע בזמן הנתון )כ הקל חריגהשל  במקרההאמנותי.  הציון)אחוזי אחוז( מסך  %0.5

נסיבות חריגות )כגון הסחות דעת  קיימות, במיוחד אם ציונים הפחתתבנדיבות ללא להתייחס  יש

 (.קשים קרקעחיצוניות או תנאי 

,מודגש לא  ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,נטוי גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש לא נטוי

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

...מעוצב

ימין :מעוצב  

...מעוצב

מימין לשמאל :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
,מודגש גוף+ עברי )lairA(, לא  :אחרות  ושפות 

(אוסטרליה) אנגלית 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
שורות

...מעוצב

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,מודגש גופן עבור עברית ושפות ',נק לא    11

,מודגש ',נק לא    11 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות 
(אוסטרליה) אנגלית 

:שורות  1.5  ,משנה מרווח בין  כותרת  :מעוצב  
:מספור 1, 2, 3, :רמה 1  + סגנון  ,שורות מספור + 

:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  … + התחל 
:ב  87.0" 35.0" + כניסה 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,מודגש גופן עבור עברית ושפות ',נק לא    11

,מודגש ',נק לא    11 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות 
(אוסטרליה) אנגלית 

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,מודגש גופן עבור עברית ושפות ',נק לא    11

,מודגש ',נק לא    11 ,)lairA( גוף+ עברי :אחרות 
(אוסטרליה) אנגלית 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
(ב"ארה) ,מודגש אנגלית  :אחרות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:מספור :רמה 1  + סגנון  ,ימין מספור +  :מעוצב  
:יישור לימין + מיושר :מ 1  +  1, 2, 3, … + התחל 

:ב  87.0" :ב  35.0" + כניסה 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

...מעוצב

ימין :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

...מעוצב

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:מספור 1, 2, :רמה 1  + סגנון  מספור +  :מעוצב  
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  +  3, … + התחל 

:ב  87.0" 35.0" + כניסה 

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

ימין :מעוצב  
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 8 רקיש לפנות לפ ,סוגי השגיאות וכדומה לכל :טעויות

 

 מוזיקה.ל את הציון להפחית, המעברים או הצדעה הסופית, יש יםקצבמ: אם לא תואם את המוזיקה

 

 .בהמשךבמקרה של מחדלים או ביצוע שגוי ראו  ותנוספ ציון הפחתות

 

 התנועות ביצוע

 

  :ירותעצ

יש לקחת בחשבון טעויות . C לכיווןיש להראות את העצירה וההצדעה הראשונה והאחרונה בקו המרכזי 

 לפני הצדעה הראשונה.

 

  :הליכה

מעלות(  180)פירואט  חצי להוסיףניתן  מטר ברציפות בקו ישר או מעוקל. 20יש להציג מסלול הליכה 

 .מכונסתבהליכה 

 

  :(Volte) מעגל

 .פוני רק אם הוא מוצג בקנטר אמיתיאו  ילדים מקצהב בפריסטיילקנטר בהחובה וולט  להחשיבניתן 

 

 :לאטרלית עבודה

  בטרוט. זיגזג לבצעטרוט: תמיד מותר 

 צעירים רוכבים מרמת מותר בקנטר זיגזג (Young Riders.) 

 פאס-האףה של הציון את תפחית פאס-האףה בסוף באוויר רגל בהחלפת טעות: טעויות 

 .עצמו

 פחותה זוית עם המוצג פאס-האף ,זאת עם. הספורטאי לשיקול היא פאס-האףה של הזוית 

 .מאד קלה כתנועה יחשב ,ברמה מהנדרש

 פאס-האףל הדרישהמ יפחיתו לא, אך, לכיאורוגרפיה כתוספת מותרים ורנוור טרוור. 

 

 :הארכות

 בלבד בינוני כטרוט יחשב פינות שתי דרך או מעגלה קו עלמאורך  טרוט. 

 ועצמ המאורך הקנטרעבור  הציוןאת  תוריד מאורךמקנטר  בחזרה השגוי באוויר רגל החלפת. 

 

  :בקנטר פירואטים

 .מכונסקנטר ל מכונסקנטר משל יש להציג ( 2x)חצי, מלא, מקסימום  בקנטר יםפירואט

 רק אם בנוסף לפירואט  נספרים ,פיאף, הליכה או עצירה לתוך/תוךמ מבוצעיםקנטר ב יםפירואט

הטכני  הציוןמשני הצדדים,  באחדאם הם היחידים שמוצגים  .(מכונס)מתוך ואל תוך קנטר  ןנכו

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
,מודגש :אחרות לא  גופן עבור עברית ושפות 

(ב"ארה) אנגלית 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

גוף+ עברי )lairA(, אנגלית :גופן  :מעוצב  
(אוסטרליה)

)lairA( גוף+ עברי :גופן  :מעוצב  

)lairA( גוף+ עברי :גופן  :מעוצב  

)lairA( גוף+ עברי :גופן  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:ב  93.0" :רמה 1  + מיושר  תבליטים +  :מעוצב  
:ב  46.0" + כניסה 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 
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 ציוןמ יםלהיות גבוה יםלכוריאוגרפיה ודרגת הקושי לא יכול והציונים 5 ציוןלצריך להיות מתחת 

5.5. 

 יםי הפירואטנשל ש ממוצעה ציוןיש לשפוט פירואטים כפולים כתנועה אחת ולא לתת את ה 

 .יםהבודד

 בין לבין.קנטר  צעדי 4-3משמאל/ימין אמור לכלול לפחות  יםשילוב של פירואט 

 

  :בפיאף פירואט
, בכל פיאףטכנית כנשפט( יםישר עדיםצ 10מתוך  עם מינימום הנדרש ף)רק בנוסף לפיא ףפיאבפירואט 

 , או כמאוורר עם שינויי כיוון.360° -  90°בין ניתן להציג בדרכים רבות:  ףפיאבפירואט פעם שמוצג. 

 מאוזנת היטב. מעלות לכיוון אחד אינו מומלץ בכוריאוגרפיה 360 -יותר מ

 

 :'אזבפס פאס-האף

 נשפטיבמסלול אחד(  מ ' 15לפחות  של מינימום עם רשהנד' לפסאז)רק בנוסף  בפסאז' פאס-האף

זג". הם -יחיד בכיוון אחד או כ"זיג פאס-האףהם יכולים להיות מוצגים  בכל פעם שמוצג.' כפסאזטכנית 

 זוהים.מכדי להפוך אותם ל' הצידה מ 5לפחות  מבוצעים צריכים להיות

 

 .(ומעלה 7)ציון  טוב ויבוצעו במידה רק קושי כדרגתבפסאז' יחשבו  פאס-האףו בפיאף פירואט

 

 שגוי ביצוע או תנועה של חוסרציון במקרה של  הפחתת

.I יותר גבוהה מרמה תנועה או תנועה של חוסר 

 (טכני לביצוע ציון לתת ניתן לא)

 :חובה תתנוע של חוסר

 שני .זו לתנועה( 0) אפס ציון לתת, על השופט ביודעיןלחלוטין  הושמטה חובה תתנועו במידה

. על 5.5של ציון  אינם יכולים להיות גבוהים ממקסימום ,קושיה דרגתו, כוריאוגרפיה הציונים

 .הושמטהיותר מתנועה אחת ו במידההאלה  הציוניםעוד יותר עם שני  להפחיתהשופט 

 

 :יותר גבוהה מהמר תנועה

 לציון אפשרות מבחן, איןהגיליון ב ותמוזכר ןה שאינהגבו מרמהתנועות  ביודעיןאם מתחרה מציג 

 לביצוע הטכני של אותה תנועה.

. על 5.5קושי, אינם יכולים להיות גבוהים ממקסימום של ציון ה ודרגת, כוריאוגרפיה הציונים שני

 יותר גבוהה מרמהיותר מתנועה אחת ו במידההאלה  הציוניםעוד יותר עם שני  להפחיתהשופט 

 .ביודעיןהוצגה 

 .יותר הגבוה מרמההצגת תנועה  לש במקרה יפסללא  הצמד

 

  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש
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.II שהוא סוג מכל שגוי ביצוע 

 טכני אפשרי(ה הביצוע רועב ציוןהוצגה תנועה אך בצורה לא נכונה, מה שאומר  לדוגמא)

 

לביצוע הטכני של  הציוןעות!(, טבמקרה בו התנועות הבאות מוצגות במכוון )לא כתוצאה של 

  .5 לציוןאותה תנועה צריך להיות מתחת 

. על 5.5גבוהים ממקסימום של ציון קושי, אינם יכולים להיות ה ודרגת, כוריאוגרפיה הציונים שני

באופן מכוון  בוצעהיותר מתנועה אחת ו במידההאלה  הציוניםעוד יותר עם שני  להפחיתהשופט 

 .הפריסטיילבצורה לא נכונה, ביחס לתקנות 

 

 מהדרישות מכוונת חריגה . 1

 ממוצעים!( ציוניםאין  -בלי קשר לתנועה זו גם אם הוצגה כראוי )

 

 :(Pony) ילדים

 °(180 )> רורבב בהליכה פירואט מחצי יותר -

 

 :(Juniors) נוער

 °(180)> מחצי פירואט בהליכה בברור  יותר -

 (באוויר ההחלפות לכלמספק  לאסופי  ציון)ומטה  צעדים 4רגל באוויר ברצף של  החלפות -

 (בקנטר ימין ושמאל פאס-האףלמספק  לא ציון) בקנטר אחד מזיגזגיותר  -

 

 :(Young riders) צעירים רוכבים

 °(180)>  בקנטרמחצי פירואט  יותר -

לביצוע הטכני  לציוןאין אפשרות : (empiOne t) צעדים 1 ו/או 2 של ברצף באוויר רגל החלפות -

 .5.5קושי, ממקסימום של ציון ה ודרגת, כוריאוגרפיה הציונים; של אותה תנועה

 

Intermediate I: 

 °(036בברור )>  שלם בקנטר מפירואט יותר -

לביצוע הטכני של  לציוןאין אפשרות  (:empiOne t) צעדים 1 של ברצף באוויר רגל החלפות -

 .5.5קושי, ממקסימום של ציון ה ודרגת, כוריאוגרפיה הציוניםאותה תנועה; 

 

Grand Prix: 

 (מתמשכת אחת בתנועה, כל אחד 360°> שלפירואטים  שנייותר מפירואט כפול בקנטר בברור ) -

 

 החוקים פי על שלא ביצוע .2

 (אחת פעם אפילו כראוי שהוצג מבלי, במכוון מוצג אם)

 :מקצבים

-בכתף)לדוגמא  צידיתבברור בתנועה  מבוצעת לאא, מעוקל אוהליכה לא מוצגת על קו ישר  -

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,תחתון גופן עבור ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
,מודגש :אחרות לא  גופן עבור עברית ושפות 

(ב"ארה) אנגלית 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש :גופן elytS dlO namkooB, לא  :מעוצב  
,מודגש :אחרות לא  גופן עבור עברית ושפות 

(ב"ארה) אנגלית 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

:גופן elytS dlO namkooB, אנגלית :מעוצב  
(ב"ארה)

,מודגש גופן  ,elytS dlO namkooB גופן: :מעוצב  
:אחרות מודגש עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,תחתון גופן עבור ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 
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 וכדומה( פאס-האף, פנימה

 פינות בשתי או בלבד מעגל על מוצגה מאורך טרוט -

 מ'  8של וולט  הצגהקנטר מכונס ללא  -

 :תנועות

 מוצג אך ורק בפירואט פיאף -

 פאס-האףב' מוצג אך ורק פסאז -

 

 לדרישות מתחת ביצוע .3

 (אחת פעם אפילו כראוי שהוצג מבלימוצג במכוון,  אם)

 

לביצוע הטכני של  הציוןשל טעות!(,  מקרה בו התנועות הבאות מוצגות במכוון )לא כתוצאהב

קושי, צריכים להיות ה ודרגת, כוריאוגרפיה הציונים שני .5 לציוןאותה תנועה צריך להיות מתחת 

 .בהתאמה מופחתים

 פסאז' 'מ 1x   15ברצף או  מאורכת או מכונסת הליכה של' מ 20 מ פחות בברור -

 ישרים פיאף צעדי X 10 1פחות מ  בברור -

 בסדרה )לא בגלל טעויות( רגליים החלפותבמכוון לא מספיק  -

 

עקב טעות או התנגדות של הסוס לא יפחית  ותהנדרש ההחלפותאי יכולת להציג את מספר 

הטכני ויכול  הציוןעליו להפחית את  ,אך ,קושיה ודרגתלכוריאוגרפיה  הציוניםאוטומטית את 

 להרמוניה. הציוןלהפחית את 

 

.III הספורטאי של טעויות 

 (לספורטאי הציון=  ניהלהרמו בציון הפחתה)

 

נקודה  0.1. העל השופט לנכות 5.0ההרמוניה ב  ציוןבמקרה שמוצג להלן, יש להפחית את 

 בתדירות גבוהה יותר:שלו ידיים המנסה להשפיע על הציבור עם  ספורטאיבמקרים בהם ה

 הידיים עם הציבור על השפעה -

 הכובע הורדת -

משפיע על סוס עם  ספורטאיה ,אלא אם כן ,בדבר כרגיליש לשפוט טכנית את התנועות הנוגעות 

 בהתאמה. ותכובעו. זה אמור להוביל בנוסף לציון טכני לא מספיק עבור התנועה/

 

 

  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

קו תחתון :מעוצב  

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

קו תחתון :מעוצב  

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

,תחתון גופן עבור ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן ,מודגש ללא קו  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עבור עברית ושפות 

,תחתון גופן עבור ,מודגש קו  :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש עברית ושפות 

ללא קו תחתון :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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 Freestyle Test מבחן פריסטייל - לשופטים הנחיותעלון   : 1 נספח

 שגוי ביצוע או תנועה של חוסר של במקרה לניקוד הנחיות עלון 

 Freestyle Testמבחן פריסטייל    -מבוסס על הנחיות לשופטים 

  

 8לכל סוגי הטעויות יש לפניות לספר החוקים פרק  
 אחוז מסיכום החלק האומנותי 0.5זמן המבחן נמצא בברור מעל/מתחת למגבלת הזמן: הפחתה של  
 עשוי להיות בשימוש)!(  חדש(  0.1(; ציון אומנותי: דצימלי )0.5ציון טכני: חצי נקודה ) 
      

 הקושי דרגת כוריאוגרפיה ציון טכני סופי   

I.a. 5.5. מקס 5.5. מקס 0  השמטת תנועת חובה ביודעין 

      

I.b. 5.5. מקס 5.5. מקס אפשרי ציון אין  הצגת תנועה מרמה גבוהה יותר ביודעין 

     אין לפסול 

II. פירוט בהמשך( שגוי ביצוע(     

II.1. 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  מהדרישות: מכוונת חריגה 

 5.5. מקס 5.5. מקס ממוצע ציון אין  ללא קשר לביצוע תקין של תנועות אחרות )!( 

      

II.2. 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  מכוון שלא על פי החוקים  ביצוע 

     חל רק אם התנועה לא הוצגה נכון לפחות פעם אחת 

      

II.3. הפחתה .כנדרש 5-ל מתחת  מתחת לדרישות וברור מכוון ביצוע 

 אחת פעם לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
)!( 

   

     ברור האופן ברצף הליכה שלמ' 20 מ פחות: לדוגמא 

     באופן ברור ’פסאז שלמ'  15מ  פחות חדש

     ברור באופן מהדרישה נמוך החלפות מספר 

 באופן שלם לפירואט הדרישה במקום פירואט חצי 
 ברור

    

     קנטר או בטרוט עקלתון 

    מותר מכונסת בהליכה משולב בהליכה פירואט חצי ילדים

Pony מותר קנטר/או ו בטרוט עקלתון    

    מותר בטרוטזג -זיג 

    מותר פאס(-ההאף)לא מחליף את  רנוור/טרוור 

    מותר קנטר או בטרוט כפול וולט 

   5-ל מתחת אחרת, אמיתי בקנטר להתבצע חייב בקנטר' מ 8 לוולט החובה 

      

I.b. אם מוצגות  -לתנועות מרמה גבוהה יותר  דוגמאות
 מכוון באופן

    

בקנטר, פירואט  פאס-האף, באוויר רגל החלפת 
 'פסאז, פיאףבקנטר, 

 5.5. מקס 5.5. מקס אפשרי ציון אין 

      

II.1. מהדרישות: מכוונת חריגה     

     ללא קשר לביצוע תקין של תנועות אחרות )!( 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  ברור באופן בהליכה פירואט מחצי יותר 

      

II.2. מכווןשלא על פי החוקים באופן  ביצוע:     

 אחת פעם לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
)!( 

   

פנימה, -כתף)כמו  מסלולים 2 על מתבצעת הליכה 
 (פאס-האף

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  פינות 2 דרך או המעגל קו על רק מאורך טרוט 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  אמיתי בקנטר לוולט החובה ללא מכונס קנטר 

      

    מותר ויותר 5באוויר בסדרה של החלפת רגל  נוער

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

מעוצבת ...טבלה 

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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JUN מותר זג אחד-בקנטר עם זיג פאס-האף    

      

I.b. אם מוצגות  -לתנועות מרמה גבוהה יותר  דוגמאות
 מכוון באופן

    

 5.5. מקס 5.5. מקס אפשרי ציון אין  'פסאז, פיאףפירואט,  קנטר 

 דרגת כוריאוגרפיה ציון טכני סופי   
 הקושי

II.1. מהדרישות: מכוונת חריגה     

     ללא קשר לביצוע תקין של תנועות אחרות )!( 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  ברור באופן בהליכה פירואט מחצי יותר 

     פחות או 4 של בסדרה באוויר רגליים החלפות 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  ושמאל לימין באוויר רגליים להחלפות סופי ציון>  

      

     זג אחד-בקנטר עם יותר זיג פאס-האף 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  פאס ימין ושמאל-להאף> ציון סופי  

      

II.2. מכווןשלא על פי החוקים באופן  ביצוע:     

 פעם לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
 )!( אחת

   

פנימה, -כתף)כמו  מסלולים 2 על מתבצעת הליכה 
 (פאס-האף

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת 

 5.5. מקס 5.5. מקס 5-ל מתחת  פינות 2 דרך או המעגל קו על רק מאורך טרוט 

      

    מותר בקנטרזג -זיג צעירים

YR מותר וחצי פירואט בקנטר פאס-האף של שילוב    

 בנוסף, הליכה, עצירה/לתוך מתוך בקנטר פירואט חצי חדש
 הנדרש לפירואט

    מותר

      

I.b. אם מוצגות  -לתנועות מרמה גבוהה יותר  דוגמאות
 מכוון באופן

 
   

 טמפי 1ו/או  2רגל באוויר בסדרה של  החלפת 
(Tempi ,)פסאז, פיאף' 

 
 5.5מקס.  5.5מקס.  אין ציון אפשרי

      

II.1. מהדרישות: מכוונת חריגה     

     תקין של תנועות אחרות )!(ללא קשר לביצוע  

 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל  ( פירואט בקנטר °180) מחצי יותר של ברור ביצוע 

      

II.2. מכווןשלא על פי החוקים באופן  ביצוע:     

 פעם לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
 )!( אחת

   

 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל  קנטר/לתוך מתוך. בקנטר פירואט מחצי יותר 

     נוער -הליכה/טרוט מאורך: יש לפנות ל ביצוע 

      

Int. I מותר ופירואט בקנטר פאס-האף של שילוב    

 בנוסף, הליכה, עצירה/לתוך מתוך בקנטר פירואט חדש
 הנדרש לפירואט

 מותר
   

      

I.b. אם מוצגות  -לתנועות מרמה גבוהה יותר  דוגמאות
 מכוון באופן

 
   

(, Tempi) טמפי 1רגל באוויר בסדרה של  החלפת 
 'פסאז, פיאף

 
 5.5מקס.  5.5מקס.  אין ציון אפשרי

      

II.1. מהדרישות: מכוונת חריגה     

     ללא קשר לביצוע תקין של תנועות אחרות )!( 

:גופן אדום צבע  :מעוצב  

,)irbilaC( +גוף (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:גופן אדום צבע 

ימין :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

עברי )lairA(, מודגש

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
גוף+ :אחרות  ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

,מודגש לא סמן  ,)lairA( עברי

גוף+ )irbilaC(, לא (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
סמן

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,אדום גופן עבור עברית ושפות :גופן  צבע 

)lairA( גוף+ עברי :אחרות 

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,אדום גופן עבור עברית ושפות :גופן  צבע 

)lairA( גוף+ עברי :אחרות 

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,אדום גופן עבור עברית ושפות :גופן  צבע 

)lairA( גוף+ עברי :אחרות 

ימין :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אדום :גופן צבע  :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אדום :גופן צבע  :מעוצב  

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  

מיושר לשני הצדדים :מעוצב  
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 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל  בקנטר( °360) מפירואט יותר של ברור ביצוע 

      

II.2. מכווןשלא על פי החוקים באופן  ביצוע:     

 פעם לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
 )!( אחת

   

 בקנטר( °360) מפירואט יותר של ברור ביצוע 
 קנטר/לתוך מתוך

 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל 

     נוער -הליכה/טרוט מאורך: יש לפנות ל ביצוע 

      

II.3. מתחת לדרישות וברור מכוון ביצוע     

 פעם לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
 )!( אחת

   

 הפחתה .כנדרש 5-מתחת ל  בקנטר (360°)פירואט במקום מלא  (180°) חצי 

 הקושי דרגת כוריאוגרפיה ציון טכני סופי   

 הפחתה .כנדרש 5-מתחת ל  מכוון באופן נדרשת בסדרה החלפות מספיק לא 

      

GP כפיאף נשפט מותר ישר  לפיאףבנוסף  בפיאף פירואט   

   'כפסאז נשפט מותר בפסאז' בנוסף לפסאז' ישר פאס-האף 

 כתנועה נשפט מותר ברצף 2x 360°בקנטר מקס.  פירואט 
 אחת

  

      

 בנוסף, הליכה, עצירה/לתוך מתוך בקנטר פירואט חדש
 הנדרש לפירואט

   כפירואט נשפט מותר

    מותר (2xפירואט בקנטר )מקס.  – פאס-האף שילוב 

      

II.1. מהדרישות: מכוונת חריגה     

     ללא קשר לביצוע תקין של תנועות אחרות )!( 
( 2x °360כפול )  מפירואט יותר של ברור ביצוע 

 קנטר/לתוך מתוך בקנטר

 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל 

      

( 2x °360) כפול מפירואט יותר של ברור ביצוע 
 קנטר/לתוך מתוך בקנטר

    

      

II.2. מכווןשלא על פי החוקים באופן  ביצוע:     

 לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 
 )!( אחת פעם

    

  5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל  בפירואט רקמוצג  פיאף 
 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל  פאס-בהאף רק' מוצג פסאז 

 Full canter pirouette not min. 1x  from/into 
canter 

 5.5מקס.  5.5מקס.  5-מתחת ל 

     נוער -הליכה/טרוט מאורך: יש לפנות ל ביצוע 

      

II.3. מתחת לדרישות וברור מכוון ביצוע      
 לפחות נכון הוצגו לא/המקצב התנועה אם רק חל 

 )!( אחת פעם

    

  הפחתה .כנדרש 5-מתחת ל  בקנטר (360°)פירואט במקום מלא  (180°) חצי 

  הפחתה .כנדרש 5-מתחת ל  מכוון באופן נדרשת בסדרה החלפות מספיק לא 

     

III. ציון להרמוניה   הספורטאי של טעויות 

מוריד את הכובע/קסדה לפני סיום  הספורטאי 
 הפריסטייל

 אחוז 0.5הפחתה של   

 אחוז 1-0.5הפחתה של    משפיע על הציבור עם הידיים  הספורטאי 

 אחוז 1הפחתה של  5-מתחת ל  או הידיים עם הסוס על משפיע הספורטאי 

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אדום :גופן צבע  :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אדום :גופן צבע  :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אדום :גופן צבע  :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אדום :גופן צבע  :מעוצב  

:לפני  0" :כניסה  :מעוצב  

,)lairA( גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,אדום גופן עבור עברית ושפות :גופן  צבע 

)lairA( גוף+ עברי :אחרות 
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 לתנועה /קסדההכובע
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 Freestyle Testהנחיות להערכת דרגת הקושי במבחן פריסטייל  : 4סעיף 

 

 . הערות ראשוניות .1

מהציונים הטכניים והאמנותיים  לא ניתן לבצע הערכה של דרגת הקושי במבחן פריסטייל בנפרד

דרגת קושי וביצוע טכני. חוסר איכות בביצוע התנועה נחשבת לגירעון  האחרים. יש קשר הדוק בין

 יש לקחת בחשבון ניכויים בדרגת הקושי בניקוד. של ספורטאי ו/או סוס. אלה ביכולת הביצועים

 

של הפריסטייל מושגות כאשר הספורטאי מציג את כל תנועות החובה המפורטות  הדרישות הבסיסיות

הקושי ולהעלות את הציון עבור  דרגתבגיליונות המבחן עבור כל רמה. הספורטאי יכול להעלות את 

 הביצועים שלו )כשהוא מבוצע עם נכונות טכנית( באמצעות:

 

 .חזרה מתאימה של תרגילים בודדים, במיוחד התרגילים עם כפולה 

  חריגה מדרישות המינימום של התרגילים, כגון מספר של החלפות רגל פשוטות או באוויר או צעדי

 פיאף, אך ללא הפרזה.

 דה יותר מהמתבקש בהאףמראה זווית ח-( פאסHalf passשאולי משלבים שינויי כיוון ). 

  כגון במסלול הפנימי, בקו הרבע או מגרש התחרויותביצוע התנועות בקווים ללא תמיכת גדר ,

 מרכז, או בקווים זוויתיים או מעוקלים, )למשל מעגל או לולאה(.

  מגרש הצבה טובה של תנועות במיקומים שעושים את ביצוען קשה יותר: לדוגמא ישירות מול גדר

 , כמו גם פירואטים מופנים כלפי חוץ, אולי לכיוון הקהל.התחרויות

 פאס בפסאז', -פאס בטרוט ולאחריו האף-הצגה נכונה וברורה של שילוב תנועות )לדוגמא האף

 ד אחריו החלפות בכל צעד ולהיפך(.החלפת צעד באוויר בכל צעד שני ומי

  הצגת מעברים תובעניים וקשים )לדוגמא פיאף או פסאז' שיוצאים מעצירה ללא הכנה מוקדמת של

אימפולסיה; מעבר מהליכה או עצירה ישירות לסדרת החלפות רגל באוויר; משמעותי אך עדיין 

אורך לפיאף או קנטר הרמוני מעברים ממקצב מוארך לתרגיל מכונס במיוחד: לדוגמא טרוט מ

 מאורך ל )חצי( פירואט בקנטר או פיאף.

 .ביצוע תנועות או מעברים עם המושכות ביד אחת אך ללא הפרזה 

 

סוס. הו הספורטאירמת האימונים של לו ליכולת מההקושי מתאי דרגתכאשר  סיכון מחושב היטב

אימון ו עדות משמעותית לרמה גבוהה של יכולת רכיבה הםנכון  , ביצוע טכניתמאתגר הופעה

 הספורטאייתר של  בקשתהתנועות עשויות לשקף  הסוס. מצד שני, טעויות ברורות בביצוע של

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

:שורות  בודד כותרת 2, מרווח בין  :מעוצב  

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

:שורות  כפול מרווח בין  :מעוצב  

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב

...מעוצב
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 הקושי. דרגתאת הציון עבור  להוריד וישמשמעותה סיכון מחושב רע, ש הסוס,מ

על ידי הפחתת  להגיברחי ' הקלאסי כאמור בכללים, זה בהחלט הכהדרסזאם לא ניתן להציג את 

 הקושי. לדרגת הציון

 

 לניקוד הנחיות .2

תוך תשומת לב מיוחדת להערות הראשוניות ולהבהרות בהנחיות לשופטים, ההוראות המומלצות 

 וענקות על דרגת קושי הם כדלקמן:מלנקודות ה

 

 6.0רק דרישות המינימום לרמת הבסיס, כ  ותכאשר מתקיימ. 

  7.0 לפחותשל מבחן סטנדרטי,  הלרמ ביחסכאשר יש עלייה בדרגת הקושי. 

 .עבור כל תנועה עם דרגת קושי מוגברת )סיכון מחושב( הציון צריך לעלות בהתאם 

  

 

 

 

 

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן  ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
:אחרות lairA, מודגש עבור עברית ושפות 

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

lairA גופן: :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

:שורות  כפול מרווח בין  :מעוצב  

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור :גופן lairA, לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

(מחדל lairA, גופן עבור ברירת)  :גופן  :מעוצב  
lairA אחרות: עברית ושפות 

,משנה הוסף רווחים בין כותרת  :מעוצב  
:שורות  1.5  ,סגנון מרווח בין  פיסקאות מאותו 

,שורות  ללא תבליטים או מספור

לא סמן :מעוצב  

(אוסטרליה) אנגלית  :מעוצב  

:לפני  41.0" :כניסה  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  
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 הסמכת שופטים - 16פרק 

 

  הסמכת שופטים חדשים

את דרישות כל המעוניין להצטרף למניין שופטי הדרסז' יפנה בכתב לרכזת הענף ויקבל ממנה 

 ההסמכה והטפסים המתאימים.

  1שלב 

 השתתפות בשלוש קליניקות שיפוט לפחות, בשתי עונות עוקבות.

  2שלב 

 שופטי הקדם במהלך שיפוט של ארבע קבוצות לפחות 2-שופט מתלמד יצטרף ל 

  ,שופט מתלמד יצטרף כשופט שני לשופט מנוסה וישפוט בשלוש תחרויות שונות

 קבוצות.  6מינימום 

 בכל תחרות השופט הבכיר ימלא חות דעת בכתב על השיפוט של המתלמד. 

 

 דרישת סף 

  .'שיפוט מתחיל מרמה קדם א 

  לפחות 20על השופט המתלמד להיות בן. 

  בעל ניסיון תחרותי מרמה א' ובעל נקודת  ספורטאירוכבעל השופט המתלמד להיות

 דירוג אחת 

 לפחות. 

ועדת שופטים המונה שלושה שופטים מנוסים תדון בהסמכה הסופית ע"פ חוות הדעת 

שהתקבלו. במידה והשופט המתלמד עמד בכל הקריטריונים וחוות הדעת שקיבל חיוביות, 

יוסמך לשפוט רמת קדם א'. במידה וחוות הדעת אינן חד משמעיות, על המתלמד לעבור 

 תקופה נוספת בתור שופט סטאז'ר. 

 השיפוט תקבע בהמשך  הנחיות לשופטים קיימים במערכת לגבי המעבר מרמה לרמה. ועדת 

 

 קריטריונים לשיפוט בינלאומי

 שופטים ברמות גבוהות המעוניינים להיות שופטים בינלאומיים, חייבים לעמוד בכל הקריטריונים

 והמפורסמים בספר חוקי הדרסז' שלהם. בנוסף על כך, עליהם לעמוד FEI -שנקבעו על ידי ה

 :בקריטריונים של ועדת דרסז'

  על המועמד להתחייב לשפוט שלוש  –לאחר המינוי למועמד לשופט בינלאומי

 עונה למשך שלוש השנים הראשונות מעת המינוי. תחרויות בכל

  תחרות אחת בכל עונה.לאחר שלוש השנים הראשונות, על המועמד להתחייב לשפוט 

 בעבור שיפוט התחרויות הנ"ל ישולמו למועמד דמי שיפוט ונסיעות כנהוג באותה העת 

  לשופטים המתגוררים בישראל. יש לציין כי במידה והמועמד מתגורר בחו"ל, עלות

 השהייה בארץ והכלכלה יהיו על חשבונו האישי. הטיסה,

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן ,נטוי צבע  ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
:אחרות 12  ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

',נק לא נטוי

:אחרי  0", מרווח בין ,שמאל  כותרת 2,  :מעוצב  
:טאב לא ב  0" +  92.0" + ,בודד עצירות  :שורות  

"23.0 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

,אוטומטי גופן :גופן  ,נטוי צבע  :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי עבור עברית ושפות 

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

:גופן אוטומטי צבע  :מעוצב  

גוף+ (מחדל  ברירת)  :גופן  ,תו  כותרת 2  :מעוצב  
,אוטומטי גופן :גופן  ',נק צבע    12 ,)lairA( עברי

,)lairA( גוף+ עברי :אחרות  עבור עברית ושפות 
'נק   12

:לפני  :כניסה  ,הצדדים  מיושר לשני  :מעוצב  
,שורות :שורות  1.5   :אחרי  5.0", מרווח בין   ,"2.0
:טאב  0", ימין +  92.0", ימין +  23.0", עצירות 

ימין

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

גוף+ עברי (מחדל  ברירת)  :גופן  ,חזק  :מעוצב  
,אוטומטי :גופן  ,מודגש צבע  ',נק לא    10 ,)lairA(

גוף+ עברי :אחרות  גופן עבור עברית ושפות 
',נק לא מודגש   10 ,)lairA(
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  במצבת השופטים המפורסמת ע"י התחייבות זאת תקפה כל עוד המועמד מופיע

 .FEI-ה ארגון

  

 2020-2019 תנאי העסקת שופטים לעונת התחרויות
 

 .(+מע"מ במידה ואינו פטור)לשעה בקפיצות של רבע שעה ₪  011שופט מקבל  .תשלום .1

לקילומטר כולל מע"מ ועד ₪  2.03. שופט מקבל החזר נסיעות על פי החזרי נסיעות .2

מע"מ לתחרות. שופט יקבל החזר נסיעות רק במידה והגיע לא כולל ₪  300של למקסימום 

 על מנת לשפוט למשך של יותר משעתיים. לתחרות במיוחד

 -במידה ויש במהלך היום הפסקה ליישור קרקע, הזמן אינו נחשב לצורך תשלום  .הפסקות .3

 דקות פעם אחת בתחרות. 20עד 

 שופט שמאמן תלמיד בין מקטעי שיפוט באותו יום לא יקבל תשלום על ההפסקה. .אימון .4

. במידה והתחרות מתעכבת עד שעה)בגלל נפילות, מזג אוויר וכן הלאה(, העיכוב עיכובים .5

מהתשלום על העיכוב. בעיכוב של  %50הוא על חשבון השופט; בשעה השנייה השופט מקבל 

 ו.למעלה משעתיים השופט משוחרר מתפקיד

בתחרויות בהן שופטים שופטים בינלאומיים, יכולים השופטים הלאומיים להתנסות ב"שיפוט  .1.6

 צל" בשולחן נפרד לשם בדיקה עצמית, אך לא ניתן לשבת בסמוך לשופטי התחרות.

 

  

:שורות  1.5  שורות מרווח בין  :מעוצב  

weN semiT מחדל) ברירת)  :גופן  ,חזק  :מעוצב  
,אוטומטי גופן עבור :גופן  ',נק צבע    10 ,namoR

'נק :אחרות 10   עברית ושפות 

,הצדדים ,רשימה מיושר לשני  פיסקת  :מעוצב  
:ב  :רמה 1  + מיושר  :אחרי  5.0", תבליטים + 

:טאב  0", :ב  7.0", עצירות  54.0" + כניסה 
שמאל +  92.0", שמאל +  23.0", שמאל

,נטוי גופן עבור עברית ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא נטוי :אחרות 12   ושפות 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
,נטוי לא סמן :אחרות לא 

,נטוי גופן עבור עברית ושפות :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא נטוי

,מודגש גופן עבור ',נק לא  :גופן 12   :מעוצב  
',נק לא מודגש :אחרות 12   עברית ושפות 

',נק   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
,lairA אחרות: ,מודגש גופן עבור עברית ושפות 

',נק מודגש   11

,מודגש גופן עבור עברית :גופן לא  :מעוצב  
:אחרות לא מודגש ושפות 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

',נק גופן   11 ,lairA מחדל) ברירת)  :גופן  :מעוצב  
'נק   11 ,lairA אחרות: עבור עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש

,מודגש גופן עבור עברית ושפות :גופן  :מעוצב  
:אחרות מודגש



 טבלת הכשרת שופטים
 GPרמה  Dרמה  Cרמה  Bרמה  Aרמה  

 30 26 23 21 21 גיל מינימום

ו/או  2מדריך שלב  תנאיי קבלה
מאמן, התחרה 

 ומעלה Bבקטגורית 

לפחות שנה שיפוט 
 .Aבקטגורית 

 Bהתחרה בקטגורית 
 ומעלה.

 

לפחות שנתיים שיפוט 
מקצים  15לפחות 

 .Bבקטגורית 

 Cהתחרה בקטגורית 
 ומעלה.

שנים שיפוט,  3לפחות 
מקצים  20לפחות 

 Cבקטגורית 

 Cהתחרה בקטגורית 
 ומעלה.

שנים שיפוט,  4לפחות 
מקצים  20לפחות 

 .Dבקטגורית 

 Dהתחרה בקטגורית 
 ומעלה.

קליניקת שיפוט כללית  קליניקת שיפוט כללית הכשרה קודמת
+ קליניקה ספציפית 

 Bלשיפוט קטגורית 

קליניקת שיפוט 
 Cלקטגורית 

קליניקת שיפוט 
 Dלקטגורית 

קליניקת שיפוט 
 GPלקטגורית 

שעות ישיבה עם 
 שופט

לפחות שני מקצים עם 
מתחרים בכל  6לפחות 

אחת מהרמות 
 2בקטגוריה בלפחות 

 תחרויות

מקצים עם  8לפחות 
מתחרים  5לפחות 

 Bבמקצה בקטגורית 

מקצים עם  8לפחות 
מתחרים  4לפחות 

 Cבקטגורית 

מקצים עם  8לפחות 
מתחרים  3לפחות 

 Dבקטגורית 

מקצים עם  8לפחות 
מתחרים  2לפחות 

 GPבקטגורית 

לפחות שלושה מבחנים  שעות שיפוט צל
בכל אחת מהרמות 

 בקטגוריה 

מקצים עם  3לפחות 
מתחרים  5לפחות 

 Bבקטגורית 

מקצים עם  3לפחות 
מתחרים  4לפחות 

 Cבקטגורית 

מקצים עם  3לפחות 
מתחרים  3לפחות 

 Dבקטגורית 

מקצים עם  3לפחות 
מתחרים  2לפחות 

 GPבקטגורית 

 בחינה תיאורטית בחינה תיאורטית בחינה תיאורטית בחינה תיאורטית בחינה תיאורטית בחינה

פעולות המשך לאחר 
הכשרה על מנת 
 להמשיך לשפוט

קליניקת ריענון כל 
 שנה.

ימי  4שיפוט בלפחות 
 3תחרות, לפחות 

שעות בכל יום, בתוך 
 24תקופה של עד 

 חודשים. 

קליניקת ריענון כל 
 שנה.

ימי  4שיפוט בלפחות 
 3תחרות, לפחות 

שעות בכל יום, בתוך 
 24תקופה של עד 

 חודשים.

קליניקת ריענון כל 
 שנה.

ימי  4שיפוט בלפחות 
 3תחרות, לפחות 

שעות בכל יום, בתוך 
 24ה של עד תקופ

 חודשים.

קליניקת ריענון כל 
 שנה.

ימי  4שיפוט בלפחות 
 3תחרות, לפחות 

שעות בכל יום, בתוך 
 24תקופה של עד 

 חודשים.

קליניקת ריענון כל 
 שנה.

ימי  4שיפוט בלפחות 
 3תחרות, לפחות 

שעות בכל יום, בתוך 
 24תקופה של עד 

חודשים. מתוכם 
 GPמקצי  8לפחות 

מה נדרש על מנת 
להתחיל לשפוט ברמה 

 הבאה

לפחות שנתיים  של 
 Aשיפוט ברמות 

 רוכבים 150לפחות 

לפחות שנתיים שיפוט, 
רוכבים  100לפחות 

 Bבקטגורית 

שנים שיפוט,  3לפחות 
רוכבים  100לפחות 

 Cבקטגורית 

שנים שיפוט,  4לפחות 
 30-רוכבים ו 50לפחות 

 שיפוטי וידאו  
 Dבקטגורית 

 
 
 



  Aקטגוריה 

 USDF Introductory Test A )רמת קדם א'(    

 USDF Introductory Test B  

 USDF Introductory Test C 

 USDF Training level Test )רמה א'(   

 USDF Training level Test 2 

 USDF Training level Test 3 

 USDF Freestyle Training level  

 FEI Children Preliminary A 

 FEI Children Preliminary B  

 USDF 1st level Test 1 )רמה ב'(   

 USDF 1st level Test 2  

 USDF 1st level Test 3  

 USDF Freestyle 1st level  

 

 Bקטגוריה 

 FEI Children Team Test (Challenge Elementary Class) 

 USDF 2nd level Test 1 )רמה ג'(   

 USDF 2nd level Test 2  

 USDF 2nd level Test 3  

 USDF Freestyle 2nd level  

 FEI Children Individual Test (Challenge Medium Class) 

 

 Cקטגוריה 

 USDF 3rd level Test 1 )רמה ד'(   

 USDF 3rd level Test 2  

 USDF 3rd level Test 3  

 USDF Freestyle 3rd level  

 FEI Junior Preliminary Test  

 FEI Junior Team Test (Challenge Advanced Class)  

 FEI Junior Individual Test 

 FEI Junior Freestyle 

 



 
 

 

 

030 

 Dקטגוריה 

 USDF 4th level Test 1 )רמה ה'(   

 USDF 4th level Test 2  

 USDF 4th level Test 3  

 USDF Freestyle 4th level  

 FEI Young riders’ Preliminary Test 

 FEI Young riders’ Team (PSG) 

 FEI Young riders’ Individual Test 

 FEI Young rider´s Freestyle 

 FEI IM1 

 FEI IM1 Freestyle 

 

 GPקטגוריה 

 FEI IMA 

 FEI IMB 

 FEI IMA+B Freestyle 

 FEI IM2 

 FEI GP 

 FEI GPS 

 FEI GP Freestyle 

  

 הבהרות

 חדשים. Bו  Aשיפוט מקצים מוזיקליים דורש הכשרה נוספת, בעיקר לשופטי קטגורית  .א

מי שיש לו תעודת מאמן בדרסז' והתחרה ברמה ד' ומעלה יכול לגשת להכשרה  .ב

 קודם.  Aבלי לעבור דרך  Bלקטגוריה 

ומעלה,  Cלרמות  GPו  Dמנטורים לישיבה עם שופט: כל שופטי חו"ל, שופטי קטגוריה  .ג

 .Aלרמות  B, שופטי Bו  Aלרמות  Cשופטי 

ומעלה: שופטי חו"ל )שמוכנים לכך( + דרור,  Bמנטורים לשיפוט צל)*( בקטגוריות  .ד

 .ללא סיון( GP)דניאלה, סיון 

 : נעמה, שלי, זיו, אילת, ריקי, יעל, סיון, דניאלה, דרור.Aמנטורים לשיפוט צל רמות  .ה

 

מועמד יושבים ביחד עם טופסי השיפוט )*( שיפוט צל: בסוף מקצה עם שיפוט צל השופט וה

המחושבים )לפני שנותנים אותם למתחרים, או שמצלמים אותם( ועוברים על התוצאות. הפרש 

 זה תוצאה לא עוברת. 2%של יותר מ

 


