
 GPרמה  Dרמה  Cרמה  Bרמה  Aרמה  

 30 26 23 21 21 גיל מינימום

ו/או מאמן,   2מדריך שלב  תנאיי קבלה

  Bבקטגורית התחרה 
 ומעלה

שיפוט לפחות שנה 

 .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 +   כלליתקליניקת שיפוט  קודמת  הכשרה
קליניקה ספציפית לשיפוט 

 Bקטגורית 

קליניקת שיפוט לקטגורית 

C 

קליניקת שיפוט לקטגורית 

D 

קליניקת שיפוט 

 GPלקטגורית 

לפחות שני מקצים עם   שעות ישיבה עם שופט
בכל מתחרים   6לפחות 

אחת מהרמות בקטגוריה 
 תחרויות 2בלפחות  

עם  מקצים  8לפחות 
מתחרים   5לפחות 

 Bבקטגורית במקצה 

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 תיאורטיתבחינה   בחינה תיאורטית בחינה 

לאחר   פעולות המשך
על מנת   הכשרה

 להמשיך לשפוט

 קליניקת ריענון כל שנה.
ימי   4 לפחותשיפוט ב

שעות   3תחרות, לפחות  
בכל יום, בתוך תקופה של  

 חודשים.    24עד 

 קליניקת ריענון כל שנה.
ימי   4שיפוט בלפחות 
שעות   3תחרות, לפחות  

בכל יום, בתוך תקופה של  
 חודשים.   24עד 

 קליניקת ריענון כל שנה.
ימי   4שיפוט בלפחות 
שעות   3תחרות, לפחות  

בכל יום, בתוך תקופה של  
 חודשים.   24עד 

 קליניקת ריענון כל שנה.
ימי   4שיפוט בלפחות 
שעות   3תחרות, לפחות  

בכל יום, בתוך תקופה של  
 חודשים.   24עד 

 קליניקת ריענון כל שנה.
ימי   4שיפוט בלפחות 
שעות   3תחרות, לפחות  

בכל יום, בתוך תקופה  
חודשים.    24של עד 

מקצי   8מתוכם לפחות  

GP 

מה נדרש על מנת  
ברמה   להתחיל לשפוט

 הבאה 

של   תיים לפחות שנ
 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 

 

 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  Aדורש הכשרה נוספת, בעיקר לשופטי קטגורית  םמוזיקליי שיפוט מקצים .א

 קודם.   Aבלי לעבור דרך  Bמי שיש לו תעודת מאמן בדרסז' והתחרה ברמה ד' ומעלה יכול לגשת להכשרה לקטגוריה  .ב

 . Aלרמות  B, שופטי Bו  Aלרמות  Cומעלה, שופטי  Cלרמות   GPו  Dמנטורים לישיבה עם שופט: כל שופטי חו"ל, שופטי קטגוריה  .ג

 ללא סיון(  (GPומעלה: שופטי חו"ל )שמוכנים לכך( + דרור, דניאלה, סיון  Bבקטגוריות  )*(מנטורים לשיפוט צל .ד

 סיון, דניאלה, דרור.: נעמה, שלי, זיו, אילת, ריקי, יעל, Aמנטורים לשיפוט צל רמות  . ה

 

והמועמד יושבים ביחד עם טופסי השיפוט המחושבים )לפני שנותנים אותם למתחרים, או שמצלמים אותם( ועוברים על התוצאות.  בסוף מקצה עם שיפוט צל השופט  )*( שיפוט צל:

 זה תוצאה לא עוברת.  2%הפרש של יותר מ

 

 

 

 

 


