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  ברכה מיושב ראש ההנהלה

 
 ספורטאים יקרים!

 
ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה מגישה לכם את קובץ החוקים 

 לניהול תחרויות בספורט קפיצות הראווה.
 

הספורט, מגדירים החוקים מהווים את השלד התומך והמעצב של מבנה 
 את המותר והאסור ומבטיחים סיכויים שווים והוגנים לכל מתחרה.

 
החוקים נועדו גם להבטיח את זכויותיו של השותף העיקרי שלנו, הסוס, 
 לשמור עליו מפני שימוש יתר וניסיונות להפיק ממנו את שאינו יכול לתת.

 
בספורט קובץ חוקים זה הינו קוד ההתנהגות המשותף לכל העוסקים 

קפיצות הראווה וכל עוד ננהג על פיו ובמסגרתו נוכל להבטיח את קיומו 
של ספורט הוגן, נעים ומכובד, השווה לכל נפש והמאפשר לצמד הטוב 

 ביותר לנצח בתחרות.
 

 בברכת המצוינות וההגינות,
 

 יו"ר – לאלו כני

 

 

  FEI-קובץ חוקים זה מעודכן בהתאם לחוקי קפיצות ראווה של ה
. קובץ חוקים הראווה קפיצות ענף של חדשים לחוקים ובהתאם 2021

  .1202 מרץמ י וועדת הקפיצות והנהלת ההתאחדותאושר ע" זה

 אן הורנשטיין :כלליתעורכת 

  גלית חולימ ביחד עם

 

 
 
 

 FEI JR  2021 -ו FEI JR  2020  -של ה חוקים חדשים
 .אדוםבצבע  מסומנים

 בצבעחדשים של ההתאחדות / שינוים חדשים מסומנים  חוקים
 .צהוב

 .אפור בצבע מסומן החוקים בספר הראשונה בפעם עיםמופיחוקים ש

 FEI-GR 2019 -ל בהתאם ,חוק של ההתאחדות – עדת עררוו
  GR-FEI 2021 -ולא בהתאם ל( וועדת ערר שעדיין כולל)

Text in English: from FEI JR 2021 or 2020  

My comments, where Galit and I disagree with the FEI wording. 

 

 בספר זה ובין חוקי  המופיע חוק מסוים ןביבמקרה של הבדל 
 קובע. (החוק של ההתאחדותהחוק הרשום בספר זה ) ,FEI-ה

 .FEI -במקרה של חוסר בהירות בספר זה, יש להשתמש בחוקי ה

 

  המינים.כל המנוסח בלשון זכר, מיועד לשני 
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    VIDEOוידאו .1

בכפוף להסכם וידאו רשמי של התחרות )ומותר להיעזר בצילום  לשופטים ,מחאהב דיון של במקרה
וועדת הקפיצות לפני התחלת התחרות(, לפי שיקול דעת של השופט הראשי שנחתם בין המארגן ובין 

דקות לאחר  30לשופט הראשי תוך הרשמי  ידאווהו צילוםאת בתנאי שמגישים (FEI 200.5), בלבד 
אסור להשתמש  ובתנאי שלצלם הווידיאו / למארגן אין עניין אישי במחאה.  תוצאות המקצההכרזת 

 (.FEI JR 229.5) (19 ףסעי)ראה הזמן של המתחרה כדי למדוד את  הרשמיידאו ובו

 . אחר גורם כל או פרטי אדם"י ע שצולמו ווידאובצילומי  להשתמש אין מקרה באף

 THE HORSE   הסוס .2

 שנים. 4מ' והשתתפות במקצה סוס צעיר הוא  1.10גיל המינימום למקצים עד וכולל  .2.1

 שנים.  6מ' גיל המינימום הוא  1.20 מרמה למקצים

 אין להגביל רוכבים ברכיבה על סוסים לא מסורסים.  .2.2
 

  THE ARENA  התחרות זירת .3

. על הכניסות והיציאות להיות סגורות באופן פיזי בזמן שסוס מגודרתחייבת להיות  התחרות זירת

 מתחרה.

 

 FEI 202 ACCESS TO THE ARENA    לזירה גישה .4

, לפני תחילת המקצה )כולל אחת פעםהמתחרים רשאים לבדוק את המסלול רק   – המסלולהליכת  .4.1
 אוף(.-ג'אמפלקיום  אפשרות יש בהםמקצים 

 שני מסלולים שונים, המתחרים רשאים ללכת את המסלול השני לפני תחילתו.  יש ובמקצה במקרה של 

 .להליכהשהמסלול פתוח  מכריזים שהשופטים לאחרהמתחרים רשאים להיכנס לזירה רק 

התחלת בניית רגע לאמן את סוסם, לקפוץ או לנסות לקפוץ בזירה, מ מתחריםל אסור – אימון בזירה .4.2
 נה רשות משופט הראשי במקרה חריג.המסלול ועד סוף התחרות, אלא אם נית

מגרש אפשר להשתמש ב-שאי חריגבמקרה  ורק אך, מותר לבנות מכשול אימון אחד בתוך הזירה
 , במקצים מיוחדים )כמו מקצה ששת המכשולים החימום

 (SIX BAR) ( ומקצה קפיצות לגובהPUISSANCE כאשר מותר למתחרים להישאר בזירה בין ,)
  (.38-ו 36, 35 יפסעי)ראה הסיבובים. 

סיונות לקפוץ את מכשול האמון. מתחרה שקופץ או מנסה לקפוץ מכשול האמון יותר ינ 2 יםמותר
אסור לבנות מכשול חימום בתוך  .(29.2.3 -ו 27.6יתכן הרחקה. )ראה סעיפי תו קנסמפעמיים יקבל 

 הזירה, בכל מקרה אחר.

כל שהוא המקצה, אסור למתחרים לקפוץ או לנסות לקפוץ מכשול  לפניבמהלך תהלוכה  –  תהלוכות .4.3
 .הרחקההעונש הוא  בזירה.

בפרס רשאי לקפוץ מכשול בודד לטובת העיתונות, אך ורק לאחר  שזוכהמתחרה  – חלוקת פרסים .4.4
 הראשי ובתנאי שהמכשול אינו חלק מהמסלול של מקצה שלאחר מכן. קבלת אישור משופט

 מתחרה שיגיע ברגל לטכס חלוקת הפרסים, או ללא לבוש מלא, לא יקבל את הפרס בתוך הזירה. 
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    FEI 203  BELL הפעמון .5

 למתחרים את הדברים הבאים: מורההפעמון 

שניות בכדי להתחיל את הסיבוב )בחציית  45את הסיבוב. מרגע השמע הפעמון, יש למתחרה  להתחיל  .5.1
 השניות.  45בתום  הזמן הסיבוב מתחיל מדידתקו ההתחלה(. אם המתחרה אינו מתחיל, 

הסוס צמד )המתרחשים בין צלצול הפעמון לבין הרגע שבו ה עזרה בלתי מותרת, ,נפילה ציות,-אי .5.1.1
   .נענשיםאינם ו ההתחלה בכיוון הנכון, עובר את ק (מתחרהה/
 .15.4.1.1 הסעיף, ראה ההתחלה קו חציית לפני נפילה של הבמקר .) JRFEI 235.3 הרא)

, לבטל את תהליך ההתחלה, לצלצל שוב בפעמון, ולהתחיל בנסיבות מיוחדות, לשופט נשמרת הזכות .5.1.2
 (.שניות 45שוב את הספירה לאחור )

ההתחלה בפעם השנייה לאחר צלצול הפעמון ולפני קפיצת המכשול במידה והמתחרה חצה את קו  .5.1.3
 .ציות-הראשון, יחשב הדבר כאי

ולהודיע לו להמשיך את הסיבוב לאחר  בנסיבות בלתי צפויותלעצור את המתחרה מכל סיבה שהיא או  .5.2
    (.התחלת המתחרה שוב לאחר עצירתו – 23סעיף  . )ראהעצירתו

לו לעצור עלול להיפסל ע"י השופטים )לפי שיקול דעתם(. אם לא  מתחרה שלא מציית לצלצול המורה  .5.3
פוסלים אותו ונותנים לו להמשיך, כל נקודות החובה שהוא צובר בסיבובו לפני ואחרי הפעמון ייחשבו. 

  (.23.2סעיף )ראה 

 ציות(.-תוקן )לאחר אימלהודיע למתחרה שמותר לו להמשיך את סיבובו לאחר שהמכשול  .5.4
 התחלת המתחרה שוב לאחר עצירתו(. – 20.1)ראה סעיף 

 להודיע על פסילה וזאת ע"י צלצול מתמשך.  .5.5
 

 לחכות בלא (29.3.14 סעיף ראה (הפרעה /עצירה לאחר ,מכשול לקפיצת ניסיון או מכשול קפיצת .5.6
  .פסילה - לפעמון

 

 FEI 204  COURSE AND MEASURING   המסלול .6

 על מנת לבדוק את תקינותו.על השופטים ללכת את המסלול טרם תחילת המקצה  .6.1

במקרים מיוחדים, לאחר התחלת המקצה, השופטים, בהתייעצות עם בונה המסלול, רשאים לשנות את  .6.2
לכל  השנויהזמן המותר, אם לפי דעתם ארעה טעות משמעותית במדידת אורך המסלול. יש לבצע את 

בהנחה ששלושה ) אחרתאו הפרעה ציות -לאחר ששלושה מתחרים עברו את המסלול ללא אי המאוחר,
שניות( ולפני שהמתחרה הבא  45הרוכבים האלו התחילו את מסלולם לפני תום הספירה לאחור של 

על השופטים לתקן את התוצאות של המתחרים  מתחיל את סיבובו. אם מאריכים את זמן המותר,
מ'  1.10 שקפצו את המסלול לפני תיקון הזמן המותר. אפשר להקטין את זמן המותר )במקצה מעל

 לא יקבל נקודות זמן כתוצאה משינוי הזה.  סיבובובלבד(, בתנאי שאף מתחרה שכבר סיים את 

זמן הגם את  ךובכבמידה ומצב הקרקע משתנה לרעה, רשאים השופטים לשנות את המהירות ) .6.3
המותר( המצוינים במפת המסלול, אך עליהם לעשות זאת טרם כניסתו של המתחרה הראשון לאותו 

 מקצה.

. מסומנים ע"י דגל לבן בצד שמאל ודגל אדום בצד ימין. כדי להתחיל ולסיים את קווי התחלה וסיום .6.4
 סיבובו על המתחרה לחצות את קו ההתחלה/הסיום בכיוון הנכון.

 במהלך הסיבוב, המתחרה רשאי לחצות את קווי ההתחלה והסיום מכל כיוון ללא צבירת נקודות חובה. .6.5

מהמכשול מהמכשול הראשון ו מ' 15עד  מ' 6חייבים להיות במרחק של בין  קווי ההתחלה והסיום .6.6
 . ןהאחרו
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    FEI  205 COURSE PLAN המסלול תכנית .7

אוף( -תכנית המסלול: על בונה המסלול למסור את תכנית המסלול לשופטים )כולל התכנית של הג'אמפ .7.1
לפני תחילת  חצי שעהעות לפחות ועותק מדויק של התכנית חייב להיות מוצג למתחרים על לוח המוד

המדויק שבונה המסלול מדד בזירה לפני שמזמינים את  האורךהמקצה. יש לסמן על התכנית את 
 . המתחרים לבדוק את המסלול

להיות ממוספרים בסדר עוקב, )למעט בסיבוב הראשון של המקצה על המכשולים  :מספרי מכשולים .7.2
 ראה להלן. –במקצים מיוחדים מסוימים 

 (.A, B, C, Dמכשולי קומבינציה נושאים מספר יחיד. בנוסף, כל חלק מהקומבינציה מקבל אות מזהה ) .7.3

 הפרטים הבאים: לכלול אתחייבת  תכנית המסלול .7.4

הקווים האלו, מכל  2מיקום קו ההתחלה וקו הסיום. במשך הסיבוב, מותר למתחרה לעבור שוב את  .7.4.1
 אחרת בתכנית(. ןמסומאם  אאלכיוון )

 (, מספרים ואותיות של המכשולים. "טריפל בר"", "אוקסר", אפרייטחסי, סוג )"מיקום י .7.4.2

 כל פניה הכרחית )אם יש(, המסומנת בדגל לבן בצד שמאל ודגל אדום בצד ימין. .7.4.3

כיוון בו המתחרים חייבים לקפוץ כל מכשול ומכשול )מסומן בחץ לאחר המכשול( וחלק הכרחי ה .7.4.4
 במסלול )אם יש( שמסומן בקו ממושך.

 (.Aאו  Cהטבלה ) .7.4.5

 .(הנקבעאם המהירות ) .7.4.6

 אורך המסלול. .7.4.7

 בכמה מהמקצים המיוחדים )למעט במקצים של זמןזמן המוקצב הזמן המוגבל, או הזמן המותר וה .7.4.8
 (.אופטימאלי

 אוף.-בג'אמפ המוגבל זמןהזמן המותר וההמכשולים, אורך המסלול,  .7.4.9

 FEI  216 PENALTIES   חובה נקודות .8

 בגין:ות חובה דינתנה נקות

 הפלת מכשול. .8.1

 ציות.-אי .8.2

 .(FEI 216.6.6 -ו 18 סעיף ראה)חריגה מהזמן המותר  .8.3

 FEI  217 KNOCK DOWN   הפלות .9

 מכשול נחשב כמופל כאשר: .9.1

 :כולו או חלק ממנו מופל, אף אם החלק המופל נעצר בנפילתו ע"י חלק אחר של המכשול, או .9.1.1

 (.CUP) בכףנשאר לפחות קצה אחד של הקורה העליונה אינו  .9.1.2

(, רק הפלה של היחידה העליונה Vertical lineר אנכי )וכאשר מכשול מורכב מיחידות באותו מיש .9.2
 תגרור נקודות חובה.

 , מלבד במקרים הבאים:אינן נחשבות כהפלות והזזות במכשול נגיעות .9.3

(, 12.6-, ו12.5סעיפים -תת)ראה פרט לדגלים חלק כלשהו של המכשול,  הזזת /הפלת שלבמקרה  .9.3.1
ציות, הפעמון יצלצל והשעון ייעצר למשך כל זמן התיקון של המכשול. הדבר אינו -מאי כתוצאה

 לתוצאת הזמן של המתחרה.  שניות 6ציות עם תוספת זמן של -נחשב כהפלה אלא כאי

מקרה שבו צורת  , ובכלבמכשול מיםהוזזו,  הדגליםציות שבו -חוק זה תקף גם כתוצאה של אי .9.3.2
 ה ע"י הזזת הדגלים. תהמכשול השתנ

 המכשול )כולל המכשול האחרון( נופל לפני שהמתחרה חוצה את קו הסיום. .9.4
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דריכת פרסה אחת או יותר בתוך מכשול המים, או טביעת הפרסה על הפס הצבוע/הלבן המסמן את צד  .9.5
הנחיתה של מכשול המים, נחשבת כהפלה. טביעת מפרק הכפיתה של הסוס או של מגן הרגל אינה 

  כהפלה.נחשבת 

הנכונה, לא יקבל נקודות חובה, אם קפץ אותו נקי. אם  בצורה מתוקן אינושמתחרה שקופץ מכשול  .9.6
 הפיל את המכשול, זה נחשב כהפלה. 

 FEI 219  DISOBEDIENCES   ציות-אי .10

 ציות:-נחשבים כאי הבאים המקרים .10.1

 סטייה מהמסלול שתוקנה. .10.1.1

 סירוב. .10.1.2

 בריחה הצידה. .10.1.3

 התנגדות. .10.1.4

רגילה )פחות או יותר( או קבוצת מעגלים בלא חשיבות למקומם במסלול או כל מעגל בעל צורה  .10.1.5
 לסיבת ביצועם. 

אם המתחרה עושה מעגל מסביב למכשול האחרון שקפץ או מסביב למכשול הבא, לפני קפיצתו,  .10.1.6
 אלא אם כן מסומן קו הכרחי בין המכשולים בתכנית המסלול.

 ים לגרור נקודות חובה בגין זמן שהתארך(:ציות )אולם יכול-המקרים הבאים אינם נחשבים כאי .10.2

)כולל לאחר תיקון במכשול  שניות מקסימום, לאחר סירוב או בריחה הצידה 45מעגל/ים במשך  .10.2.1
 (, ע"מ להגיע למיקום שממנו ניתן לנסות לקפוץ את המכשול. הזזתולאחר 

      FEI 220  DEVIATION FROM THE COURSEמהמסלול סטייה .11

 כאשר המתחרה:סטייה מהמסלול תהא  .11.1

 אינו עוקב אחר המסלול הקבוע בתכנית המסלול שפורסמה. .11.1.1

 אינו חוצה את קו ההתחלה או את קו הסיום בין הדגלים, בכיוון הנכון.  .11.1.2
 .( 29.3.17 -ו 29.3.6ה )רא

 .(29.3.7אינו פונה בפניה הכרחית. )ראה  .11.1.3

 .(29.3.11-ו 29.3.10ן.)ראה אינו קופץ את המכשולים לפי הסדר או בכיוון המצוי .11.1.4

ומן ע"י דגלים קופץ או מנסה לקפוץ מכשול שאינו חלק מהמסלול )אפילו אם המכשול אינו מס .11.1.5
  מוצלבים.

נפסל. אם המתחרה קופץ מכשול מוטעה, או עוזב את הזירה, לא ניתן  –מתחרה שאינו מתקן סטייה  .11.2
 .( 29.3.17 -ו 29.3.6-29.3.11לתקן את הסטייה. )ראה 

 סטייה מתוקנת:  .11.3

 המתחרה חייב לחזור למסלול בנקודה שבה ארעה הסטייה. 

 נחשבים כסטייה: אינםהמקרים הבאים  .11.4

ת קו ההתחלה בכיוון לא נכון, ללא קפיצת המכשול הראשון, ולאחר מכן חציית קו ההתחלה  חציי .11.4.1
 .בכיוון הנכון. )באותו רגע מפעילים את השעון(
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    FEI 221  REFUSALסירוב .12

 (.במכשולעצירת הסוס לפני המכשול )בין אם זה מלווה ובין אם אינו מלווה בפגיעה כ מוגדרסירוב  .12.1

לאחר מכן קופץ ממצב של  מידאם הסוס עוצר לפני מכשול, מבלי להפיל אותו או ללכת אחורה, ו .12.2
 חשב כסירוב.נ עמידה, הדבר אינו

 חשב כסירוב.אבל אם העצירה מתמשכת, או אם הסוס נע אחורנית ואף כדי צעד בודד, הדבר י .12.3

אם הסוס מחליק דרך המכשול, על השופט להחליט מידית אם הדבר יחשב כהפלה או כסירוב.  .12.4
)במקרה של סירוב, יש לצלצל בפעמון מיד והמתחרה יידרש לנסות שוב לקפוץ את אותו המכשול לאחר 

 .בנייתו מחדש(

, יוחזר הדגל למקומו צפויותנסיבות בלתי ציות או -מאי , כתוצאהזירהבנופל במקום כלשהו  הדגלאם  .12.5
 רק לפני כניסת המתחרה הבא לזירה.

, או מכשול המיםציות או במקרה של נסיבות בלתי צפויות, הופל הדגל המסמן את -עקב איאם אולם,  .12.6
במקרה שבו צורת המכשול משתנה כתוצאה מהפלת הדגל, יצלצלו לעצור את המתחרה כדי להחזיר 

  שניות.  6יתווספולזמנו של המתחרה שוב לקפוץ את המכשול. את הדגל למקומו לפני שהוא ינסה 
 .(FEI 207.5-ו 9.3.2ף )ראה סעי

     FEI 222  RUN OUTהצידה בריחה .13

בריחה הצידה היא כאשר המתחרה מנסה לקפוץ מכשול אבל הסוס יוצא משליטתו ונמנע מלקפוץ את 
 הכרחית שהוא אמור לעבור, כדלהלן:המכשול שהוא אמור לקפוץ, או כאשר הסוס נמנע מלעבור פניה 

 (EXTENDED LINE)נחשב ונענש כבריחה הצידה אם הסוס או חלק מהסוס עובר את הקו הדמיוני  .13.1
 של המכשול הבא, או של חלק מקומבינציה או של קו הסיום או של נקודת פניה הכרחית, או:

 אם הסוס קופץ מחוץ לדגלי התיחום המסמנים את גבולות המכשול. .13.2

    FEI 223  RESISTANCE תהתנגדו .14

 ציות:-כאי תנחשבהתנגדות  .14.1

אם הסוס מסרב לנוע קדימה, עוצר מכל סיבה, מבצע חצאי פניות )אחת או יותר(, עולה על רגליו  .14.1.1
 האחוריות או צועד אחורנית מכל סיבה.

אם המתחרה עוצר את סוסו מכל סיבה שהיא )למעט אם הוא עוצר כדי לסמן לשופטים במקרה של  .14.1.2
ו או תקסדשאינו בנוי נכון או במקרה של בעיה בלתי צפויה, או במקרה שהוא עוצר כדי לקבל מכשול 
  (.יםמשקפי

 14.2.1 לעונש עבור סירוב, מלבד המקרה שמפורט בסעיףהעונש עבור התנגדות זהה 
 .(שניות רצופות במהלך הסיבוב  45-מ סוס המתנגד במשך יותר) 29.3.4 -ו

 מתחרה יפסל: .14.2

 שניות רצופות במהלך הסיבוב. 45-במשך יותר מ אם הסוס מתנגד .14.2.1

שניות קודם לחציית קו ההתחלה לאחר צלצול  45-אם מתעכב יותר מ –נפסל  אינומתחרה  .14.2.2
 שניות, מתחילים למדוד את זמן סיבובו. 45הפעמון. לאחר תום 
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  FALLSArt.  JR 2020FEI  224   נפילה .15

 נפילת המתחרה .15.1

 בזירהנפילת המתחרה  .15.1.1

או כאשר הוא  הוא מופרד מסוסו ונוגע בקרקע,, ברצונו או לא ברצונו, כאשר נחשבתמתחרה נפילת 
 כדי לחזור לאוכף. ,עזרה חיצוניתבנעזר במשען כלשהוא או בתמיכה או 

חייב  השופטכדי למנוע נפילתו,  חיצוניתאם לא ברור שהמתחרה נעזר בתמיכה כלשהיא או בעזרה 
 לתת את הספק למתחרה.

224.1. Fall of an Athlete  
224.1.1 Fall of an Athlete in the Competition arena  
An Athlete is considered to have fallen when, either voluntarily or involuntarily, he is separated from his Horse, in such a way that 
he touches the ground or finds it necessary, in order to get back into the saddle, to use some form of support or outside 
assistance.  
If it is not clear that the Athlete has used some form of support or outside assistance to prevent his fall, the benefit of doubt must 
be given to the Athlete.  

 כל מקום חוץ מהזירהמתחרה בהילת נפ .15.2

. אם הוא יורד מסוסו ברצונו הוא מופרד מסוסו , ללא רצונו,כאשר נחשבתמתחרה נפילת 
(DISMOUNTS.זה לא נחשב כנפילה ,)  ( 15.4.3-ו 15.4.2ראה גם) 

224.1.2. Fall of an Athlete anywhere outside of the Competition arena  
An Athlete is considered to have fallen when, involuntarily, he is separated from his Horse. If an Athlete has voluntarily 
dismounted, it is not considered a Fall.  

 נפילת הסוס  .15.3

 נוגעים בקרקע או במכשול ובקרקע. של הסוס כאשר כתפיו ואחוריו נחשבת
224.2. Fall of a Horse  
A Horse is considered to have fallen when the shoulder and quarters have touched the ground or the obstacle and the ground.  

 

 לבצע את הפעולות הבאות במקרה של נפילת המתחרה או הסוס והמתחרה, יש .15.4

  החימום, או בכל מקום אחר בשטח התחרות:בשטח בכל עת בזירה,  המתחרהבמקרה של נפילת 

 

מתחרה 
 שנפל

לפני שהוא  ממנו בכתבולקבל אישור  ,התחרות רופא לעבור בדיקה על ידי חייב בזירה ,בכל עת
 השלישי/  השני סוסה על או סוס אותו עליכול לקבל רשות מהשופטים להשתתף באותו מקצה )

אותו מקצה, או במקצה אחר  של הבאאו בסיבוב  (מקצה באותו להשתתף שרשום) שלו
 בתחרות.

הסוס 
השני / 

 השלישי 

  :(אותו מקצהמראש בנרשם ש(
סדר כניסה לסיבוב / למקום יותר מאוחר ב הצמדבמקרה הזה השופטים רשאים להעביר את 

 , אם צריך.מקצה

סוס ה
 שנפל

, לפני שהוא יכול לקבל ממנו ולקבל אישורשל התחרות,  על ידי הווטרינר בדיקהחייב לעבור 
של אותו מקצה או במקצה אחר  הבארשות מהשופטים להשתתף באותו מקצה או בסיבוב 

 .למטה 15.4.3–15.4.2-ו 15.4.1.5–15.4.1.1סעיפים -תתב שרשומיםבתחרות, לפי התנאים 

 
224.4 Protocol to be followed in case of a fall of an Athlete and/or a Horse 
In case of a fall of an Athlete at any time in the Competition arena, in the practice arena or elsewhere within the grounds of the 
Event, the Athlete must be checked and cleared by the Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service 
is not available) before he may be permitted to take part in the round in progress or in the next round or Competition at the 
Event. The Horse must be checked and cleared by the Veterinary Delegate before it may be permitted by the judges to take 
part in the next round or Competition at the Event, according to the provisions outlined in paragraphs .224 4.1 – 4.3.  
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 נפילה בזירה .15.4.1
 נפילה לפני התחלת הסיבוב 15.4.1.1

 מהרגע שהצמד נכנס – והמתחרה הסוס המתחרה או תבמקרה של נפיל
 בכיוון הנכון )לאחר צלצול  התחלהה עד הרגע שהצמד חוצה את קו לזירה

  אלא ,הצמד אינו נפסל –(הפעמון להודיע למתחרה להתחיל את סיבובו
  .29.4.2ראה סעיף  .דילצאת מהזירה מי חייב

 

מתחרה 
 שנפל

 הואלפני ש ,ממנו בכתב ולקבל אישור התחרותרופא על ידי בדיקה  בורולעחייב  המתחרה
 על אותו סוס) במקצה אחר בתחרות מקצה אולהשתתף באותו  מהשופטים רשותקבל יכול ל

 ).שלווס השני / השלישי על ס או

הסוס 
השני / 

 השלישי 

במקרה הזה השופטים רשאים  אותו מקצה.מראש בנרשם ש שלווס השני / השלישי על ס
  ., אם צריךסדר כניסה לסיבוב / מקצהלמקום יותר מאוחר ב הצמדלהעביר את 

סוס ה
 שנפל

קבל כול לקבל אישור ממנו, לפני שהוא ילו הווטרינרעל ידי  בדיקהלעבור חייב  שנפל סוס
 .במקצה אחר בתחרות באותו מקצה אורשות מהשופטים להמשיך 

 

 
224.4.1 Fall in the Competition Arena  
224.4.1.1 Fall prior to starting the round  
In the event of a fall of an Athlete and/or Horse at any time prior to starting the round (see JRs Art. 226.2), the combination is not 
eliminated but will not be permitted to start in the round in question. If the Athlete has entered more than one Horse in the 
Competition concerned, he must be checked  by the Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service is not 
available) before he can be permitted to take part in the round in progress with his/her other Horse(s). In this case the Ground 
Jury may give the Athlete a later starting position if considered necessary. The Horse must be cleared by the Veterinary 
Delegate, before it may be permitted to take part in the next round or Competition at the Event.  

We decided to be more lenient than the FEI, and let the pair that fell take part in the round (and the next round if they qualify), if 
cleared by the Medical service / Vet in time. 

 נפילה במשך הסיבוב 15.4.1.2

  – סיבובם בזמן ,והמתחרה סוס ובמקרה של נפילה של מתחרה א
  .הצמד נפסל

 

מתחרה 
 שנפל

 לפני שהוא, בכתב ממנו ולקבל אישור ,רופא התחרות ידי-לעבור בדיקה עלחייב  המתחרה
 שלו. הסוס השני / השלישי להשתתף באותו מקצה עםמהשופטים  רשותקבל כול לי

הסוס 
השני / 

 השלישי 

. שלישי(הסוס השני / הבתנאי שהוא רשום מראש באותו מקצה עם ) השלישי שלוהסוס השני / 
מאוחר יותר קום ימ שלו והסוס השני / השלישימתחרה ל תתהשופטים רשאים ל במקרה הזה

 .או במקצה אחר בתחרות – , אם צריךבסדר כניסה למקצה

סוס ה
 שנפל

קבל רשות יכול לקבל אישור ממנו, לפני שהוא לו הווטרינרבדק על ידי חייב להישנפל  סוסה
 .אחר בתחרותבמקצה  התחרותמהשופטים ל

 
224.4.1.2 Fall during the round  
In the event of a fall of an Athlete and/or Horse during the round (see JRs Art. 226.2), the combination is 
eliminated (see JRs Art. 241.25). If the Athlete has entered more than one Horse in the Competition concerned, he 
must be checked by the Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service is not available) 
before he can be permitted to take part in the round in progress with his other Horse(s). In this case the Ground 
Jury may give the Athlete a later starting position if considered necessary. The Horse must be cleared by the 
Veterinary Delegate, before it may be permitted to take part in the next round or Competition at the Event.  
Anne: If the horse is eliminated, it shouldn't be allowed to take part in the next round. 
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 (FEI JR 235.4.1אוף מיידי )-נפילה לאחר חציית קו הסיום במקצה עם ג'אמפ 15.4.1.3

הסוס והמתחרה לאחר חציית קו הסיום של במקרה של נפילה של המתחרה או 
 קומםויהיה ממ ,אוף-פסול מהג'אמפהמקצה, הצמד יהיה  של בסיבוב הראשון
( יחד עם מתחרים אוף-מו את הג'אמפיהמתחרים שסי)אחרי  במקום האחרון

 ( RETIREDאוף מסיבות אחרות, או שוויתרו מרצון )-שנפסלו בג'אמפ

לפני  וועד השופטיםמ רשות ( עםWITHDREWאו שפרשו ) ,אוף-בג'אמפ
 (.29.4.2)ראה סעיף  .אוף-ג'אמפה

 

מתחרה 
 שנפל

לפני שהוא  ממנה בכתב, שוראולקבל , פא התחרותורידי -חייב לעבור בדיקה על המתחרה
 תיעבור אאם המתחרה  יכול לקבל רשות מהשופטים להשתתף במקצה אחר בתחרות.

 .הסוס השני/השלישי שלו עםרשאי להשתתף יהיה הוא  בדיקת הרופא,

הסוס 
השני / 

 השלישי 

הסוס הוא יהיה רשאי להשתתף עם , ויקבל אישור ממנו בדיקת הרופא,אם המתחרה יעבור את 
 ,במקרה הזה (.עתו / עתםמקצה מראש באותו  רשוםבתנאי שהוא ) השלישי שלו / השני

מיקום מאוחר יותר בסדר כניסה  והסוס השני/שלישי שלוהשופטים רשאים לתת למתחרה 
 .למקצה, אם צריך

סוס ה
 שנפל

שהצמד , לפני של התחרות ולקבל אישור ממנו לעבור בדיקת הווטרינרשנפל חייב  הסוס
  מהשופטים להשתתף מקצה אחר בתחרות.רשות קבל וסוס( יכול ל )מתחרה

  
235.4.1 In case of a fall of an Athlete and/or Horse after crossing the finish line in a Competition with an immediate jump-off, 
the Athlete/Horse combination is eliminated from the jump-off, and will be placed equal last in the jump-off with Athletes who 
have withdrawn, retired or been eliminated from the jump-off. The Athlete and/or the Horse must be cleared checked by the 
Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service is not available), respectively the Horse must be cleared by 
the Veterinary Delegate, before the Athlete and/or Horse can be permitted to take part in any further Competition at the Event.  

 

ראה )לא מיידי(  רגיל אוף-נפילה לאחר חציית קו הסיום במקצה עם ג'אמפ 15.4.1.4
235.4.2FEI JR   

 לאחר חציית קו הסיוםבמקרה של נפילה של המתחרה או של הסוס והמתחרה 
)לא מיידי(, או לאחר חציית קו  רגילאוף -בסיבוב הראשון של מקצה עם ג'אמפ

מהסיבוב  הצמד אינו פסולהסיום בסיבוב הראשון של מקצה עם שני סיבובים, 
 (.29.4.2)ראה סעיף  הזה.

מתחרה 
 שנפל

לפני שהוא  ,ממנו בכתב שורולקבל א ,התחרות רופאידי -חייב לעבור בדיקה עלהמתחרה 
עם שני  סיבוב השני של מקצהב / אוף-בג'אמפיכול לקבל רשות מהשופטים להשתתף 

 במקצה אחר בתחרות., או סיבובים

הסוס 
השני / 

 השלישי 

השלישי שלו  / הסוס השניהוא יהיה רשאי להשתתף עם  ,פאוהראם המתחרה יעבור את בדיקת 
השופטים  ,)במקרה הזה .(שלישיה/  שניהסוס מראש באותו מקצה עם  רשוםבתנאי שהוא )

שלישי שלו מיקום מאוחר יותר בסדר כניסה למקצה, אם הרשאים לתת למתחרה והסוס השני/
 .צריך(

סוס 
 שנפל

לפני  ,ולקבל אישור ממנושל התחרות  הווטרינר ידי-חייב לעבור בדיקה על שנפל הסוס
מקצה / ב בסיבוב השני של המקצה / אוף-להשתתף בג'אמפמהשופטים  רשותיקבל  שהצמד

 .אחר בתחרות
 

לדחות את רשאים , םקול דעתיאוף, השופטים, לפי ש-ג'אמפמקצה עם במקרה של 
 הבדיקות הנ"ל לקיים אתכדי לתת מספיק זמן  לתקופת זמן סבירה,אוף -הג'אמפ

 של המתחרה / הסוס. 

במקרה של מקצה עם שני סיבובים, השופטים רשאים לשנות את סדר הכניסה 
 לזירה של מתחרה בסיבוב השני לזמן מאוחר יותר, עם צריך.

FEI JRs Art. 235.4.2 Fall after crossing the finish line in a class with a regular jump-off  
In the event of a fall of an Athlete and/or Horse after crossing the finish line in the first round of a class with a regular jump-off or 
after crossing the finish line of the first round of a two-round Competition, the combination is not eliminated from the round in 
question. The Athlete must be checked by the Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service is not 
available), respectively the Horse must be cleared by the Veterinary Delegate, before the Athlete and/or Horse may be permitted 
to take part in the jump-off or second round if applicable or in any further Competition at the Event.  
In the case of a Competition with a jump-off, the Ground Jury may, at its discretion, decide to delay the jump-off for a reasonable 
amount of time for the Athlete to be checked by the Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service is not 
available), respectively for the Horse to be cleared by the Veterinary Delegate, or to eliminate the combination from the jump-off. 
In the case of a two-round Competition, the Ground Jury may give the Athlete a later starting order in the second round if 
considered necessary.  
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 אוף-ג'אמפלהשתתף ב זכאיאינו חציית קו הסיום, במקרה שהצמד  נפילה לאחר 1.5.4.15
 :(29.4.2סעיף )ראה  אוף-ג'אמפאו לאחר חציית קו הסיום במקצה ללא 

מתחרה 
 שנפל

לפני שהוא  ,בכתב ממנו ולקבל אישור ,רופא התחרותידי -חייב לעבור בדיקה עלהמתחרה 
 יכול לקבל רשות מהשופטים להשתתף במקצה אחר בתחרות.

הסוס 
השני / 

 השלישי 

 / הסוס השניהוא יהיה רשאי להשתתף עם  ,התחרות פאוראם המתחרה יעבור את בדיקת 
השופטים  ,)במקרה הזה .(תו / עתםמראש באותו מקצה ע רשוםבתנאי שהוא )השלישי שלו 

שלישי שלו מיקום מאוחר יותר בסדר כניסה למקצה, אם הרשאים לתת למתחרה והסוס השני/
 .צריך(

סוס 
 שנפל

קבל כול לי שהצמד, לפני של התחרות הווטרינר ידי-לעבור בדיקה על חייבהסוס שנפל 
 .במקצה אחר בתחרותלהשתתף מהשופטים אישור 

 
235.4.3. In case of a fall of the Athlete after crossing the finish line of a jump-off, or after crossing the finish line of the initial round 
if the combination did not qualify for the jump off, or after crossing the finish line in a Competition with no jump-off, the Athlete 
and/or the Horse must be cleared and checked by the Event’s medical service (or by a medical doctor if the medical service is 
not available), respectively the Horse must be cleared by the Veterinary Delegate, before the Athlete and/or Horse can be 
permitted to take part in any further Competition at the Event. 

 נפילה בשטח החימום .15.4.2

לפני כניסת הצמד לזירה , החימום בשטח / נופלים נופלהסוס והמתחרה  אומתחרה ה אם
 הראשון / השני של המקצה:לסיבוב 

מתחרה 
 שנפל

לפני  בכתב, ממנו ישורולקבל א ,פא התחרותור ידי-חייב לעבור בדיקה על המתחרה
רשאים לתת גם  )השופטיםהשתתף במקצה הנוכחי. יכול לקבל רשות מהשופטים ל הצמדש

 .למתחרה וסוס שלו מיקום מאוחר יותר בסדר כניסה למקצה, אם צריך(

הסוס 
השני / 

השלישי 
 ו של

הוא יהיה רשאי להשתתף עם  אם המתחרה יעבור את בדיקת הרפואי, הסוס השני/השלישי.
 .(השלישי / השניסוס המראש באותו מקצה עם  רשוםבתנאי שהוא ) השלישי שלוהסוס השני/

השופטים רשאים לתת למתחרה והסוס השני/שלישי שלו מיקום מאוחר יותר  ,)במקרה הזה
 בסדר כניסה למקצה, אם צריך(

הסוס 
 שנפל

יקבל  שהצמדלפני  ,ולקבל אישור ממנושל התחרות  הווטרינר ידי-חייב לעבור בדיקה על
 את במקרה הזה, השופטים רשאים לדחותבמקצה הנוכחי. להשתתף מהשופטים אישור 

 לזירה בסיבוב הזה, אם צריך.  הצמדזמן כניסת 

לפני כניסת הצמד , החימום בשטחהסוס והמתחרה  אומתחרה ה במקרה של נפילת
 –אוף -לדחות את הג'אמפ, השופטים רשאים )לפי שיקול דעתם( וףא-ג'אמפללזירה 

של המתחרה /  הבדיקות הנ"ל לקיים אתכדי לתת מספיק זמן  ,לתקופת זמן סבירה
 .הסוס

224.4.2  Fall in the practice arena  
In case of a fall of an Athlete and/or a Horse in the practice arena prior to entering the Competition arena for the first or 
second round of a Competition, the Athlete must be checked by the Event’s medical service (or by a medical doctor if 
the medical service is not available), respectively the Horse must be cleared by the Veterinary Delegate, before the 
Athlete and/or the Horse may be permitted to take part in the round in progress. In this case the Ground Jury may give 
the Athlete a later starting position in that round if considered necessary. In case of a fall of an Athlete and/or a Horse 
in the practice arena prior to entering the Competition arena for a jump-off, the Ground Jury may, at its discretion, 
decide to delay the jump-off for a reasonable amount of time for the Athlete to be checked by the Event’s medical 
service (or by a medical doctor if the medical service is not available), respectively the Horse to be cleared by the 
Veterinary Delegate, or to eliminate the combination from the jump-off.  
We decided that the Horse won't be eliminated in our IEF rules. 

, יש לשופטים זכות התחרותבכל מקום בשטח  הסוס והמתחרהקרה של נפילת המתחרה / במ .15.4.3
 להשתתף במקצה הנוכחי ו/או בכל מקצה אחר בתחרות. ממתחרה להמשיך למנוע)
(140.2 FEI-GR.) 

224.4.3  In all cases of a fall of an Athlete and/or a Horse anywhere within the grounds of the Event, the 
Ground Jury reserves the right to exclude the Athlete from participating further in the Competition and/or 
Event in accordance with Article 140.2 of the FEI General Regulations. 
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    FEI 225  UNAUTHORIZED ASSISTANCE   אסורה עזרה .16

ע"י צד שלישי במטרה לעזור למתחרה או לסוסו במהלך הסיבוב  מתחרהל הניתנת פיזיתכל התערבות  .16.1
)בין חציית קו ההתחלה בכיוון הנכון לאחר צלצול הפעמון, ובין חציית קו הסיום לאחר קפיצת המכשול 

 אסורה עזרהעל  עונשה. אסורההאחרון(, בין אם מבוקשת ע"י המתחרה ובין אם לא, נחשבת לעזרה 
 .(דעת השופטים שקוללפי ) תופסיל היא למתחרה הניתנת

, בין חציית קו ההתחלה לבין חציית קו הסיום אסורה, מתחרהל הניתנת מילולית עזרהכל צורה של  .16.2
 )לפי שקול דעת השופטים(. המתחרה שלוגוררת פסילה 

 מותר להוביל את הסוס לזירה. אין צורך לקבל רשות מראש מהשופטים. .16.3

, או למסור לו המו לסדר לו את הראשייכ –על הסוס  רוכבלמתחרה כאשר הוא  ןעזרה כלשהיא שתינת .16.4
או המשקפיים למתחרה מותרת ואינה נחשבת כעזרה  קסדההחזרת ה פסילתו.תגרור  ,את השוט

  אסורה.

Any help given to a mounted Athlete to adjust his/her saddlery or bridle or to hand him a whip while mounted during the round 
will incur Elimination. To hand a mounted Athlete his/her Headgear and/or spectacles during his/her round is not considered to 
be unauthorised assistance (see JRs Art. 241.3.20). 

 את בזירההמתחרה נמצכאשר אחר  אלקטרונית תקשורת מכשירב שימוש כל/או ו אוזניות הרכבת .16.5
למתחרה, וכל אדם  עוזר, הספק, מותר למתחר הסרלמען  .המתחרה תפסיל יםוגורר ,בהחלט יםסורא

 .(FEI 256.1.10 ראה) .אחרת בכל עת ,בלבד תאח הנילהשתמש באוזכב על הסוס, ושראחר 

Earphones and/or other electronic communication devices are strictly prohibited in FEI Jumping Competitions, and such usage is 
penalised by elimination. For the avoidance of any doubt, Athletes, grooms or any other person may wear one earphone at any 
other time while mounted (see JRs Art. 256.1.10). 

 FEI 226  TIME OF THE ROUND     הסיבוב זמן .17

את סיבובו,  להשלים למתחרה לוקחשבשניות ובמאות השניות, הוא הזמן  הנמדדזמן הסיבוב,  .17.1
חוצה את קו  המתחרהשמהרגע  סיבובהאם יש. מודדים את זמן  (,22.1ף בתוספת תיקון הזמן )סעי

, FEI) 203.1.2 -ו 5.1 שניות )ראה סעיף 45או בתום הספירה לאחור של  17.2 ההתחלה לפי סעיף
את קו הסיום על סוסו בכיוון הנכון, לאחר שהוא קופץ את  עד הרגע שהמתחרה חוצהו ,ביניהם הראשון

  המכשול האחרון.

הסיבוב מתחיל ברגע שהמתחרה עובר את קו ההתחלה על סוסו בכיוון הנכון בפעם הראשונה לאחר  .17.2
שהוא קופץ את הרגע שהמתחרה חוצה את קו הסיום על סוסו בכיוון הנכון, לאחר  עדוהפעמון צלצול 

 המכשול האחרון.

 

    FEI 227, 228  TIME ALLOWED AND TIME LIMIT   מוגבל וזמן מותר זמן .18

. )אם יש( אוף-ג'אמפה כולל ,במקצהסיבוב  כללמותר , קובעים זמן Aטבלה בכל מקצה שנשפט לפי 
חובה. מעבר על הזמן המותר חייב להיות מצוין בתכנית המסלול. מעבר על הזמן המותר גורר נקודות 

 הזמן המוגבל )פעמיים הזמן המותר( גורר פסילה.

 FEI 229  RECORDING THE TIME   הזמן רישום .19

שימוש  ע"יהמקצה, מודדים את הזמן  במהלך אינו פועל, מכל סיבה שהיא,במקרה שהשעון האלקטרוני  .19.1
  בשעון עצר ידני )גיבוי(.

 (6.2יף סע )ראהשנוי הזמן המותר ע"י השופטים במקרים מיוחדים.  .19.2

  .בשום מקרה לא ניתן להשתמש בצילום וידאו על מנת לקבוע את זמנו של המתחרה וידאו: .19.3
 . FEI JR 229.5-ו 1 סעיףראה 
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   FEI 230  INTERRUPTED TIME  הביניים זמן .20

בעת עצירת השעון רשאי המתחרה לנוע בצורה חופשית בזירה עד צלצול הפעמון המורה לו להמשיך  .20.1
רק  (5.2 סעיף)ראה  .המתחרה יגיע למקום בו הופסק השעון כאשר מחדשיופעל את סיבובו. השעון 

ציות עם נגיעה במכשול, מתחילים את השעון ברגע שהסוס מתרומם אל המכשול. )ראה -מקרה של איב
 .(5.4 סעיף

הסמכות להפעלת השעון מחדש ניתנת לשופט הראשי במקצה בלבד )מפעיל השעון האלקטרוני אינו  .20.2
של השעון  מחדש תווהפעל עצירת השעוןלאפשר עון האלקטרוני חייבת שהרשאי לעשות כן(. מערכת 

 ע"י השופטים.

 ך בכך.על מערכת השעון האלקטרוני לאפשר הוספה של תיקון זמנים, במידה ויש צור .20.3

   הביניים זמן בתוך ציות-אי .21
 FEI 231 DISOBEDIENCE DURING INTERRUPTED TIME 

השעון לא  להלן.  23-ו 22פים תנאים בסעיבהתאם לעוצרים את השעון ונכנסים לזמן ביניים אך ורק  .21.1

 יופסק בעת סטייה מהמסלול, בריחה הצידה או סירוב.

 על אותו מכשול ציות שלישי-איציות טרם הפעלתו של השעון מחדש לא יחשב, למעט במקרה של -אי .21.2
שהסוס מסרב  ווןיכמלאחר צלצול הפעמון המודיע למתחרה שהמכשול מתוקן. ) ,קודםציות -אי היה בו

 המכשול הזה, השופטים לא יכולים להפעיל את השעון.( אל לקפיצהואינו מתרומם 

 מופסק, התנאים לפסילה עדין בתוקף. שהשעון זמןב גם .21.3

   TIME CORRECTIONS    FEI 232 זמנים תיקון .22

דגל שמגדיר את גבולות מכשול  ציות, מתחרה מזיז ממקומו או מפיל חלק ממכשול, או-אם כתוצאה מאי .22.1
המים, מכשול טבעי או בכל מצב בו הזזת הדגל פוגעת בשלמותו או צורתו של המכשול, יש לצלצל 

בניית המכשול, יש  סתיימההכאשר בפעמון ולעצור את השעון עד השלמת בנייתו של המכשול מחדש. 
יקבל המתחרה במקרה זה, לצלצל בפעמון על מנת לסמן למתחרה כי הוא רשאי להמשיך בסיבובו. 

 .שניות 6יתווספו לזמנו הכולל  ציותו-חובה עבור האי נקודות 4

ציות. אם -בו אירע האי מתחיל להתרומם אל המכשוליש להפעיל את השעון מחדש ברגע בו הסוס  .22.2
שלישי או רביעי של קומבינציה, השעון יופעל מחדש כאשר הסוס  ציות מסוג זה קורה בחלק השני,-אי

 חלק הראשון של הקומבינציה.הלהתרומם אל מתחיל 

     FEI 233השופטים  או המתחרהע"י  יזומהה הסיבוב במשך הפרעה /עצירה   .23
STOPPING DURING THE ROUND 

 ,שעלולות במקרה ומתחרה אינו יכול להמשיך את סיבובו מכל סיבה שהיא )כולל נסיבות בלתי צפויות .23.1
מקרה של מכשול שהופל קודם לקפיצתו של הצמד  כולללהפריע ואף לסכן את הצמד,  ,לדעת השופטים

יש לצלצל בפעמון על מנת לעצור אותו. כאשר ברור שהמתחרה  ,(9.6ראה סעיף ) (מתוקןולא הנוכחי 
לאחר שהמסלול שוב במצב תקין, יש לצלצל  הגיב ומתחיל לעצור את סוסו, יש לעצור את השעון.

. המתחרה אינו השעון נעצרבו בפעמון שנית ולהפעיל את השעון כאשר המתחרה מגיע למקום המדויק 
 .שניות 6מקבל נקודות חובה, ולזמנו הכולל לא יתווספו 

 בובובסיאם המתחרה בוחר לא לעצור לאחר צלצול הפעמון המורה לו להפסיק את סיבובו, הוא ממשיך  .23.2
 זהההאישית בלבד ואין לעצור את השעון. על השופטים, לפי שיקול דעתם, להחליט במקרה באחריותו 

האם לפסול את המתחרה בשל ההתעלמות מצלצול הפעמון המורה לו לעצור, או לתת לו, במקרה 
עה המיוחד הזה, להמשיך בסיבובו. אם נותנים למתחרה להמשיך בסיבוב, תוצאותיו לפני ואחרי ההוד

 .לאאו לעצור יחשבו לניקודו הכולל באם הן טובות 
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כי ישנו מכשול אשר ( זרועוהרמת על ידי )אם המתחרה עוצר מיוזמתו האישית על מנת לסמן לשופטים  .23.3
מסכנות את ושעליהן אין למתחרה שליטה,  ,בצורה נכונה או ישנן נסיבות בלתי צפויות מותקןאינו 

 בסיבובו, יש לעצור את השעון מידית.המתחרה או עלולות להפריע 

יות" אינן מקובלות ע"י חבר ווהנסיבות הבלתי צפ"במידה והמכשול אכן בנוי כראוי או במידה  .23.3.1
נגדות(, ולזמנו הכולל יתווספו הת 14.1.2השופטים, ייענש המתחרה כאילו עצר מיוזמתו )ראה 

 שניות. 6

, או במידה ואכן ישנן נסיבות בלתי במידה ויש צורך לתקן את המכשול שאותו מסמן המתחרה .23.3.2
המפריעות למתחרה להמשיך בסיבובו, המתחרה אינו נענש וזמן הביניים ממשיך עד פתרון  צפויות

הבעיה או תיקונו של המכשול. יש להפעיל את השעון מחדש כאשר המתחרה מגיע לנקודה במסלול 
 .השעון  נעצרבה 

ולהוריד  הפרעהלמתחרה ויש להתחשב בזמן ה על השופטים לקחת בחשבון את העיכוב שנגרם
 של המתחרה.הנמדד  סיבובה מזמן מתאים שניותמספר 

 

 SALUTE  256.2  FEI  הצדעה .24

לזירה תוך כדי יצירת קשר עין עם  כניסתו ע"י הרכנת הראש עם ,לשופטיםעל המתחרה להצדיע 
 –וריד את קסדתם להמתחרים לאסור השופטים. כתשובה ירכין יו"ר השופטים את ראשו או ינפנף בידו. 

ראה  )קנס עה יכול להיות דעל אי הצ עונשה קצת את השוט. םן את הראש או להריימספיק להרכ
 .(28.7 ףסעי

  FEI 235  FAULTS   חובה נקודות של טבלאות .25

ל כלשהו במסלול, וכולל כל הפלת מכש .לבין קו הסיום חייבת להיחשבכל נקודת חובה בין קו ההתחלה  .25.1
, לאחר שהמתחרה חוצה השלקצה )כפות( העליונה שלו יוצאת מאחת או שתי תמיכות הקורה האם  גם

לפני שיצלצלו למתחרה הבא להתחיל את סיבובו )מה  אואבל לפני שהוא יוצא מהזירה  ,את קו הסיום
  שקורה קודם(.

למעט , אינו גורר נקודות חובה. אסיבה שהימכל של המתחרה,  סיבובההפסקת ציות במהלך -אי .25.2
 .(21.2 סעיף על אותו מכשול )ראה שלישיציות -אי במקרה של

ע"י הסיבוב ובין חציית קו ההתחלה בכיוון הנכון  להתחלתהמתרחש בין צלצול הפעמון  ציות -אי .25.3
 נקודות חובה. גורר ואינהמתחרה, 

 .למעלה 15רואה סעיף  –נפילות   .25.4
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 FEI 236  TABLE  A  טבלה 

 (מים למכשולי הקשור החוק מלבד) ספר בית בתחרויות כולל

 ציות ראשון-אי נקודות חובה 4

הנשפטות לפי  )למעט בתחרויות שניציות -אי נקודות חובה 8
 (FEI-חוקי ה

 הפלת מכשול  נקודות חובה 4

דריכת פרסה אחת או יותר בתוך מכשול המים,  נקודות חובה 4
או טביעת הפרסה על הפס הצבוע/הלבן המסמן 

  של מכשול המים. הנחיתהאת צד 
 להעולמ' מ 1.20 בגובהלמקצים  מתייחס)

  .)בלבד
 ואין מים כמכשול שבחנ אינו"ליברפול"  מכשול)

 (.שלו התוהנחי ההמראהבדגלים בצד  ךצור
 

אם הנפילה נקרא בזירה, בין קו , פסילה
 קו הסיוםבין ההתחלה ו

 בכל סוגי התחרויות.  הסוס ו/או המתחרה תנפיל

+  חובה ( נקודותשני ציות-אי של במקרה 8)או  4
 תוספת לזמן הסיבוב שניות 6

ציות, כאשר צריך לעצור את המתחרה ולתקן -אי
 את המכשול )במקצה בו מודדים את הזמן(.

 28ציות שלישי או הפרה אחרת. )ראה סעיף -אי פסילה
 להלן.(

 28או הפרה אחרת, )ראה סעיף שני ציות -אי פסילה
 .FEI-הנשפטות לפי חוקי ה בתחרויותלהלן( 

שניות נוספות מעל  4לכל אחת נקודת חובה 
 (וכולישניות,  4.0עד  0.1 -הזמן המותר, )מ

מעבר על הזמן המותר בסיבוב הראשון או השני, 
 אוף שאינו נגד השעון-וכן בג'אמפ

נקודת חובה אחת לכל שנייה או חלק משניה מעל 
 הזמן המותר.

 אוף נגד השעון.-ותר בג'אמפמעבר על הזמן המ

 מעבר על הזמן המוגבל )כפול מהזמן המותר(. פסילה
 

מקצה שאינו נגד השעון עם זמן מותר. במקרה של שוויון בנקודות חובה למקום  A1" (FEI 238.1.1)"טבלה 
אופים לא נגד השעון, בהתאם לתנאים בהזמנה -אוף אחד או שני ג'אמפ-ראשון, יתקיים/יתקיימו ג'אמפ

 לתחרות. מתחרים אחרים ימוקמו לפי נקודות החובה שלהם בסיבוב הראשון. 

עם שוויון נקודות למיקום כלשהו ימוקמו לפי הזמן שלהם. במקרה של מתחרים 2A"  (FEI 238.2.1)טבלה "
אוף )מעל מסלול מקוצר(, אך ורק אם מפורט בהזמנת -שוויון נקודות חובה וזמן למקום ראשון, יתקיים ג'אמפ

 (.60.10.6ראה סעיף  –התחרות. )נחשב כמקצה בן כניסה אחת 

ן מותר. במקרה של שוויון בנקודות חובה למקום מקצה נגד השעון עם זמ5AM " (FEI 238.2.2)טבלה "
אוף נגד השעון. מתחרים אחרים ימוקמו לפי נקודות החובה והזמן שלהם בסיבוב -ראשון, יתקיים ג'אמפ

 .(26.5.2)ראה סעיף הראשון. 
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 FEI 239  TABLE C  טבלה

 אין להשתמש בטבלה זו במקצים בליגת בית ספר.

  ושני ציות ראשון-אי בלבד.על חשבון הזמן של המתחרה 

 שניות, לא משנה גודל הזירה.  4תוספת 
 שניות במקרים של:  3תוספת 

 (,Two Phasesמקצה "שני חלקים" )ב החלק השני
כוח  מקצה , בחלק השני שלאאוט-נוקבמקצה ה

אוף לפי -ובכל ג'אמפ (,Force & Speed)  ומהירות
 .Cטבלה 

 .מוסיפים שניות כמה בהזמנה להודיע יש

 מכשול שהופל תוך כדי קפיצה או 
 דריכת פרסה אחת או יותר בתוך מכשול המים, 

או טביעת פרסה על הפס הצבוע/הלבן המסמן את צד 
  .של מכשול המים הנחיתה

 צורך ואין מים כמכשול נחשב אינו"ליברפול"  מכשול)
 .(שלו התוהנחי ההמראה בצד בדגלים

בין קו ההתחלה  אם הנפילה נקרא בזירה,, פסילה
 קו הסיוםבין ו

 

 בכל סוגי התחרויות.  מתחרההאו /וסוס ה תנפיל

ציות, כאשר צריך לעצור את המתחרה ולתקן את -אי תוספת לזמן הסיבוב שניות 6
 המכשול.

 להלן.( 28ציות שלישי או הפרה אחרת. )ראה סעיף -אי פסילה

 מעבר על הזמן המותר. .Cאין "זמן מותר" בטבלה 

 מטר. 600-דקות אם אורך המסלול קטן מ 2
 מטר. 600דקות אם אורך המסלול מעל  3

 זמן מוגבל

 מעבר על הזמן המוגבל  פסילה

 : C טבלהשיטה לחישוב תוצאת המתחרה במקצים הנשפטים תחת 

 אין נקודות חובה; תוצאתו של המתחרה נמדדת בשניות בלבד. .מותר זמן אין

בתחרות  Cלא משתמשים בטבלה  .לטבלהבהתאם  )אם צריך(מן ז תוספת פיםומוסי כרגילנמדד  הסיבובזמן 
 .14לאומית לילדים עד גיל -צ'לנג' ותחרות בין

שיהיה  כתוב בהזמהאם  אבמקרה של שוויון למקום ראשון, המתחרים יקבלו פרס ראשון משותף, אל
 אוף.-ג'אמפ
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 JUMP-OFF   FEI 245   אוף-אמפ'ג .26

אוף לפי תנאי ההזמנה לתחרות. אם לא -הראשון במקצה, אפשר לקיים ג'אמפ במקרה של שוויון למקום
 אוף.-מפורט בהזמנה, לא יתקיים ג'אמפ

לאחר הסיבוב הקודם/הסיבובים  למקום הראשוןאוף אך ורק במקרה של שוויון -מקיימים ג'אמפ .26.1
 הקודמים. 

26.1.1. 238.2.2) "AM5"  (FEI– ראשון, מקיימים במקרה של שוויון למקום הראשון לאחר הסיבוב ה
  .זה המקצה הסטנדרטי בתחרויות קפיצות של ההתאחדות אוף אחד.-ג'אמפ

26.1.2. "1AM( "238.1.1 FEI )– אוף, ואם יש -במקרה של שוויון נקודות חובה למקום ראשון, ייערך ג'אמפ
 אוף שני, בתנאי שזה מפורט בהזמנת התחרות. -עדיין שוויון למקום ראשון יש אפשרות לג'אמפ

"קפיצות לגובה" ו"ששת  , למעט במקצינוספיםאוף -ג'אמפ סיבובי 2-ים יותר מאסור לקי .26.1.3
 המכשולים". 

26.1.4. "2 (FEI 238.2.1) "A–  במקרה של שוויון של נקודות חובה וזמן למקום ראשון, ישנה אפשרות
 אוף, אך ורק אם הוא מצוין בהזמנת התחרות. -לקיים ג'אמפ

של שוויון נקודות למקום הראשון, יתקיים או לא  , במקרהAבמקצים מיוחדים הנשפטים לפי טבלה  .26.1.5
 אוף לפי כללי המקצה.-יתקיים ג'אמפ

 עליו הוא השתתף בסיבוב הקודם. אוף על אותו סוס-המתחרה חייב להשתתף בג'אמפ .26.2

, אין להרים יםנקי יםסיבוב האינ במקרה שתוצאת המתחרים עם שוויון למקום הראשון בסיבוב הקודם .26.3
 .המכשוליםאו להרחיב את 

אוף חייב להיות אותו סדר שנקבע לסיבוב הקודם, אלא אם כתוב אחרת בחוקים -סדר הכניסה לג'אמפ .26.4
 או בהזמנה.

 לאחר הסיבוב הראשון: ידימאוף -מקצה עם ג'אמפ .26.5

סיבוב הראשון של האחרי  ידימ אוף-הג'אמפאם מפורט בהזמנה לתחרות, אפשר לקיים את  .26.5.1
אוף. על -המתחרה. כל מתחרה שמסיים את הסיבוב הראשון ללא נקודות חובה ממשיך מיד לג'אמפ

שניות  45יש לו אוף. -ג'אמפב ובזירה ולחכות לצלצול לפני התחלת סיבוב להישארהמתחרה 
 לעזוב את הזירה בין הסיבוב הראשוןלצמד הפעמון. אסור  צלצוללאחר  להתחיל את סיבובו,

 אוף. -והג'אמפ

מצלצלים שוב, להודיע למתחרה  . AM (238.2.2(FEI"5במקצה " דייאוף מי-ג'אמפמותר לקיים  .26.5.2
עשו סיבוב  אינוששל שיווין למקום הראשון בין מתחרים במקרה . ףאו-להתחיל את מסלול הג'אמפ

אוף. מחלקים את הפרסים לפי נקודות חובה והזמן בסיבוב -נקי בסיבוב הראשון, לא מקיימים ג'אמפ
 . הראשון
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 אוף או מסיבוב השני -פאו פרישה מהג'אמאוף -פבג'אמפסילה או וויתור מרצון   .27
(247Art.  2020FEI JR ) 

או שפרש  ,סיבוב השניבאוף או -בג'אמפ( RETIRED)שוויתר מרצון מתחרה שנפסל או  27.1
(WITHDREW)  יהיה מקומם במקום  או סיבוב השני, אוף-ג'אמפוועד השופטים לפני המ רשותעם

 .(סיבוב השני אוף /-מו את הג'אמפיהמתחרים שסיאחרי ) שניסיבוב ה /אוף -ג'אמפביחד ב האחרון
An Athlete who retires, is eliminated or withdraws with the permission of the Ground Jury from a jump-off / second round  
will be placed equal last in the jump-off / second round. 

וועד השופטים או ללא להודיע לשופטים לפני רשות מללא  (WITHDREW)מתחרה שפרש  27.2
 וא ובמשך סיבובו או שוויתר מרצונ שנפסל הסיבוב השני, ימוקם לאחר כל מתחר / אוף-ג'אמפה
 .קיבל רשות לפרוש מוועד השופטיםש

 
An Athlete who withdraws from a jump-off / second round without the permission of the Ground Jury or without informing the 
Ground Jury will be placed after Athletes who have retired or been eliminated in the jump-off/second round, or who withdraws 
with the permission of the Ground Jury. 
 
 

  AND WARNING CARDS FEI 240  FINES   ואזהרות קנסות .28

 של םיהכללי םחוקיל או FEI-ה שלקפיצות הבהתאם לחוקי  להינתןשעלול  אחר עונש לכל בנוסף
לתת אזהרה  מגרש החימוםוהשופט האחראי על , ת העררוועדיו"ר השופט הראשי,  רשאים ,FEI-ה

     סעיפי )ראה  FEI-GR 164 SANCTIONS  -בעל פה או אזהרה בכתב )כרטיס אזהרה( בהתאם ל
 (. 62.2.8.1-ו62.1.10.1 

שישולם להתאחדות הלאומית  ,₪ 500עד רשאים להטיל קנס  ת העררוועדויו"ר יו"ר השופטים 
ת יולספורט הרכיבה )להלן "ההתאחדות"(. עד הסדרת החוב, המתחרה לא יוכל להירשם לתחרו

נס. אפשר לתת קנס ואזהרה ק, על הוריו לשלם את ה18. במקרה של מתחרה מתחת לגיל ותהבא
 במקרים הבאים:

 מתחרה ובנוסף, נפילה כולל מתחרה שנפסל עקב, מידיתמתחרה שנפסל ואינו עוזב את הזירה  .28.1
שקופץ או מנסה לקפוץ מכשול  ,(15 )ראה סעיף הסיום קו אחרי אוקו ההתחלה  חצייתלפני  שנופל

 .נוסף

 .מידיתמתחרה שסיים את הסיבוב ואינו עוזב את הזירה  .28.2

ועושה יותר מניסיון אחד לקפוץ מכשול בודד, קופץ או מנסה לקפוץ  ,יתר מרצונוושואו מתחרה שנפסל,  .28.3
 קומבינציה, או קופץ מכשול בכוון נגדי, קודם לעזיבת הזירה.

מתחרה שנפסל עקב קפיצת אחד או יותר מכשולים לאחר חציית קו הסיום, או שקפץ מכשול ללא היתר  .28.4
 שופט הראשי לצורך צילום ע"י העיתונות או הטלוויזיה.המ

תחרה המשתמש במכשולים השונים מאלו שסופקו ע"י המארגן בכל מקום בשטח התחרות או מ .28.5
  (30.3.3 ףסעי ראה גם)סביבתו. 

 .מתחרה שקופץ או מנסה לקפוץ מכשול אימון בזירה יותר מהמותר לפי החוק .28.6

 מתחרה שלא מצדיע לשופטים בעת כניסתו לזירה. .28.7

 המפורטים, לאחר אזהרה.מספר על הסוס לפי החוקים מתחרה שלא שם  .28.8

פדרציה של שם  המתחרה/שם  היצרן /שם  )שם הספונסר / חוקי הפרסום על שאינו שומרמתחרה  .28.9
 מגרש החימום)ב וציוד הסוס)כולל בעת הליכת מסלול(  הוראות הלבושו על הלבוש/הציוד(, המתחרה

 (.GRs Art. 122, Art. 135 FEI -ו 61 סעיף)ראה  ובזירה(, בהתאם לתקנות

 מתחרה שלא שומר על הוראות המארגן. .28.10

 בכוונה לשנותו, כאשר הוא בודק את המסלול. ,מתחרה שנוגע במכשול .28.11

מתחרה שאינו מציית להוראות של בעלי תפקידים או שמתנהג בצורה לא הולמת לבעלי תפקידים  .28.12
צופים, בתחרות או לכל גורם אחר שקשור לתחרות )כדוגמא: מתחרה אחר, נציג ההתאחדות, עיתונאי, 

 .וכולי(

   .מתחרה שממשיך בהתנהגות אסורה לאחר אזהרה .28.13
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רשאים  השתתפות, עבור פרס או ללא פרס, במקצה דירוג ברמה גבוהה מהרמה בה צמד סוס/מתחרה .28.14
ההתאחדות, או השתתפות עבור פרס במקצה דירוג להשתתף עפ"י שיטת הדירוג או תקנות וכללי 

 (60.5.3סעיף אים להשתתף. )ראה ברמה נמוכה מהרמה בה צמד סוס/מתחרה רש

,שימוש יתר בשוט, או שימוש RAPPING כולל רפינג  –( 31במקרים של התעללות בסוס )ראה סעיף  .28.15
  רגישות-או גרימת אי (HYPER-SENSITIZATION)יתר בדורבנות, גרימת רגישות יתר מוגזמת 

(DESENSITIZATION) ,להלן וסעיפי  30-31שיטות אימון האסורות )ראה סעיפים  לרגלי הסוס 
  FEI JR, VI ANNEX (FEI STEWARDS MANUAL  242ו243- 

 (FEI GR 164 SANCTIONS). להלן והחוקים הכללים  62.1.10.1–3 פיםסעי-תתגם )ראה 
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  FEI  ELIMINATION 241  פסילה .29

המקצה, פסילה מהווה סוף להשתתפות המתחרה במקצה מסוים עם הסוס בחוקי אם לא מצוין אחרת  .29.1
 .גם אפשר לפסול מתחרה באופן רְטרֹוַאְקִטיִבי הנדון.

אחד בלבד לקפוץ מכשול מהמקצה, יש למתחרה זכות לעשות ניסיון נוסף  וויתור מרצוןאו לאחר פסילה  .29.2
מכשול שהמתחרה כבר קפץ או ניסה לקפוץ, בתנאי  בודד )לא קומבינציה(. המכשול אינו חייב להיות

 לאחר פסילה עקב נפילה. לקפוץ מכשולזכות לעשות ניסיון נוסף אין  שהמכשול מהווה חלק מהמסלול.
 This, however, does not apply to Elimination arising from a fall.  

 1.1.15.4 פיםסעיראה  (גוררת פסילה ה)או במקרה של נפילה שאינ הנפילבמקרה של פסילה עקב 
, אסור למתחרה לנסות לקפוץ מכשול בכל רמה שהיאם הסוס ו/או המתחרה במקצישל  .1.4.15.4-ו

 נוסף לפני שהוא יוצא מהזירה.

 . )ראה סעיףבשוטלהשתמש  , אסורלאחר פסילה נוסףכאשר עושים את הניסיון לקפוץ מכשול 
31.5.2.4 ) 

 של המתחרה )ללא שקול דעת חבר השופטים(: פסילה אוטומטיתבמקרים הבאים תהה  .29.3

קפיצת מכשול או ניסיון לקפיצת מכשול בזירה לפני תחילת הסיבוב )למעט מכשול/י חימום  .29.3.1
 שמאושר/ים ע"י השופטים במקרה יוצא דופן(. 

 התחלה לפני צלצול הפעמון וקפיצת המכשול הראשון. .29.3.2

לאחר תחילת מדידת זמן המסלול עד קפיצת המכשול הראשון,  שניות  45-שהייה של למעלה מ .29.3.3
 למעט מקרה של נסיבות בלתי צפויות.

 שניות רצופות במהלך הסיבוב.  45-סוס המתנגד במשך יותר מ .29.3.4

שניות בין קפיצת מכשול לקפיצת המכשול הבא, או בין קפיצת המכשול   45-משך של יותר מ .29.3.5
 האחרון לחציית קו הסיום. 

 הראשון ללא חציית קו ההתחלה בין הדגלים בכיוון הנכון. קפיצת המכשול .29.3.6

 שמירה מדויקת על קו הכרחי מתמשך שמסומן במפת המסלול.-מעבר פניה הכרחית, או אי-אי .29.3.7

 קפיצת מכשול או ניסיון לקפיצת מכשול שאינו מהווה חלק מהמסלול. .29.3.8

סירוב, אם המתחרה אינו מעבר מעל מכשול המהווה חלק מהמסלול, או לאחר בריחה הצידה או -אי .29.3.9
 שב ומנסה שוב לקפוץ את המכשול שבו ארעה הטעות.

 קפיצת מכשול בסדר הלא נכון. .29.3.10

 קפיצת מכשול בכיוון הלא נכון. .29.3.11

 .המוגבלמעבר על הזמן  .29.3.12

המתחרה קופץ או מנסה לקפוץ מכשול, קודם לבניית המכשול  ,הפלת המכשולאם, לאחר סירוב +  .29.3.13
 .להמשיךמתוקן ומותר לו  מכשולשהמחדש וצלצול הפעמון המורה לו 

(, בלא לחכות 5.6)סעיף  /הפרעה ת המתחרהעצירלאחר קפיצת מכשול או ניסיון לקפיצת מכשול,  .29.3.14
 לפעמון.

קפיצת כל חלק של הקומבינציה לאחר סירוב או בריחה הצידה, למעט מקרה של "קומבינציה -אי .29.3.15
 סגורה". 

 הנכון.מעבר מעל כל חלק של קומבינציה בנפרד ובסדר -אי .29.3.16

חציית קו הסיום בכיוון הנכון על גב הסוס לאחר קפיצת מכשול האחרון )אלא במקצים מיוחדים -אי .29.3.17
 מסוימים(, קודם לעזיבת הזירה.

 מתחרה ו/או צמד העוזב את הזירה ללא היתר מחבר השופטים, כולל קודם לתחילת הסיבוב. .29.3.18

אותו צמד אינו רשאי להשתתף אם הצמד נכנס לזירה או יוצא ממנה בקפיצה מעבר לגדר הזירה,  .29.3.19
מ' או למעלה,  1.20אחר, שמדורג ברמה ה שוב באותו יום )אפילו השתתפות ללא פרס(. מתחר

  להשתתף על אותו סוס במקצים אחרים באותו יום. רשאי
 סוס משוחרר העוזב את הזירה לפני סיום הסיבוב, או קודם להתחלת הסיבוב.
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 ( כאשר המתחרה על הסוס. יםמשקפיו/או  קסדהקבלת כל חפץ )למעט  .29.3.20
 מתוך הזירה./  מבחוץ תינתןשקולית  כל עזרהואסורה,  פיזיתכל עזרה 

  (JR FEI 1.257–2.257 ,61סעיף  שמירה על חוקי ציוד וביגוד לרכיבה )ראה-אי .29.3.21

 תאונה למתחרה או לסוס המונע ממנו לסיים את התחרות. .29.3.22

 פירוקה של קומבינציה סגורה.עזיבת "קומבינציה סגורה" שלא בכיוון הנכון או  .29.3.23

ציות שני -, בהם איFEI -למעט בתחרויות הנשפטות לפי חוקי ה(במהלך הסיבוב  שלישיציות -אי .29.3.24
 .)גורר פסילה

 במשך הסיבוב )בין חציית קו ההתחלה לחציית קו הסיום( בכל מקצה. מתחרהה אוסוס ו/ה תנפיל .29.3.25
  .(15סעיף  )ראה. פסילה תגוררה אינ לאחר חציית קו הסיוםלפני חציית קו ההתחלה ונפילה 

השופטים רשאים  .להמשיך בתחרות מסוגליםבאם השופטים מחליטים שהסוס ו/או המתחרה אינם  .29.3.26
 לאסור השתתפות של מתחרה שאינו מסוגל להשתלט על סוסו.

אפשר לצמד -אם אי אאל, קפיצה או ניסיון לקפיצת מכשול בזירה לאחר סיום סיבוב המתחרה .29.3.27
בסוף חלק הראשון של ידי או יאוף מ-במקצה עם ג'אמפ :מלקפוץ את המכשול, כדוגמאמנע יהל

  צור בזמן.על צליחלא מ המתחרהוחר מידי ופעמון מאבאם השופט מצלצל  'שני חלקים',מקצה 
(241.27 FEI .) השופטים רשאים לאשר למתחרה לקפוץ מכשול )בתנאי שהוא אינו חלק מסיבוב

 (FEI JR 202.6ראה ) העיתונות או הטלוויזיה.הבא( לצורך צילום ע"י 

 המתחרה תקסדלאחר שקסדתו נפלה מראש המתחרה / מכשול  קפיצת מכשול או ניסיון לקפיצת 29.3.28
 הוא אם למתחרה נהכס שיגרמו נסיבות שקיימותבמקרה  אאל ,נכוןרכוסה  האינ או כלל אינו רכוסה

 (. FEI 256.1.4ראה ד כדי לרכוס את הקסדה )יימ וסוס את יעצור

על  רוכב המתחרהש פעם בכלאחר  אלקטרונית תקשורת במכשיר שימוש כל/או ו אוזניות הרכבת 29.3.29
 (.FEI 225.4ראה ) התחרותבכול מקום בשטח סוס, גבי ה

Athlete wearing earphones and/or other electronic communication devices during a Competition  
(see JRs Art. 225.4) 

  .של הסוס יםצדדישנם סימני דם על הצד/ 0.3.329

 לשונו את נשךשל דם בפה, אם נראה שהסוס  מינוריים במקרים – ישנם סימני דם בפה של הסוס 1.3.329
 להמשיך למתחרה ולאשרהפה  יגובאו נ שטיפת לאשר רשאי הסטוארד / השופט, שפתו או

 (.הרחקה 30.3.2 סעיףגם  ראה(. פסילהל תגרום בפה דם שלנוספת  הוכחה. בתחרות

` 

 גוררת פסילה. אינה הפלת שעון אלקטרוני שימו לב!

 באם לפסול את המתחרה: חבר השופטים לשיקול דעת נתוניםהמקרים הבאים יהיו  .29.4

 כאשר מוזמנים ע"י הקריין, ללא סיבה מוצדקת. ,אי כניסה לזירה .29.4.1

   פני חציית קו ההתחלהלנפילה של  במקרה מלבד( ,הסוסשלא על גבי  זירהיציאה מהכניסה או  .29.4.2
 אלו יםבמקר – (.15 4.1.3– 15.4.1.5) הסיום קו חצייתלאחר נפילה ובמקרה של  (15.4.1.1) 

 .(מהזירה יוצא הואש לפני הסוס עלשוב  לעלות חייב לא המתחרה

 (.סעיףהמפורט בעצירה לאחר צלצול הפעמון במהלך הסיבוב )למעט המקרה -אי .29.4.3
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  DISQUALIFICATION  FEI 242    הרחקה .30

רשאית  ת העררוועד .ביום התחרות, חבר השופטים רשאי להרחיק מתחרה וסוסו או סוסיו מהמקצה .30.1
ראה גם ). רטרואקטיבילהרחיק אותם מכל המקצים האחרים שבתחרות, גם בזמן אמת וגם באופן 

התחרות, בית הדין של ההתאחדות . לאחר (סמכות חבר השופטים במקרה של התעללות – 30סעיף 
 רשאי להטיל עונש נוסף בהתאם לעובדות )כולל השהייה מתחרויות בעתיד לתקופה מסוימת(.

 .באופן רְטרֹוַאְקִטיִביסוסו ו/או מתחרה הרחיק גם אפשר ל

 :במקרים הבאיםהשופטים רשאים להטיל עונש הרחקה,  .30.2

 כניסה ברגל לזירה לאחר תחילת המקצה. .30.2.1

 מון סוס בזירה, או קפיצה או ניסיון לקפיצת מכשול/ים, ללא היתר מחבר השופטים. יא .30.2.2

 מכשול אימון בזירה יותר מהפעמים המותרים תקפיצה או ניסיון לקפיצ .30.2.3
(SIX BAR AND PUISSANCE). 

קפיצה או ניסיון לקפיצה, במהלך תהלוכה, מעל כל מכשול בזירה ובכלל זה מעל מכשול המהווה  .30.2.4
 הבאים. חלק מהמקצים

 אוף, ללא היתר חבר השופטים.-פרישה, לפני הג'אמפ .30.2.5

 מעבר בכיוון הנגדי מעל מכשול במגרש החימום או מעל מכשול אימון שבזירה )באם כזה מסופק(. .30.2.6

( להלן 31.4סעיף סוס )ראה בשימוש לרעה  / טיפול בלתי הולםכל מקרה של התעללות או  .30.2.7
, או ע"י כל בן מגרש החימוםעל תפקיד בתחרות/באו ע"י ב ת עררוועדחבר המדווחים ע"י שופט, 

  , כולל מקרים של גרימת רגישות יתר לרגלי הסוס.בתחרות אדם אחר לבעל תפקיד
(242.2.8JR FEI  2021 -ו SVETERINARY REGULATIONFEI  1053-48rt. 10A    

Limb Sensitivity .) 

לאחר היום/הימים של רק מדווחים עליה אם סוס במשך התחרות, בבמקרה של התעללות 
 ההתאחדות להעברה לבית הדין של ההתאחדות. "ללמזכ המחאההתחרות, יש להגיש את 

השופטים או עם  השופטים במהלך תחרות או ויכוח עם הפרעה לחבר – הולמתהתנהגות בלתי  .30.2.8
 לגרור הרחקת המתחרה ו/או סוסו/סוסיו, ו/או קנס. העלול – וכוליהמארגנים 

 מתקיימת כאשר:חובת הרחקה  .30.3

עונש ניתן להטיל בנוסף,  .סימני שימוש יתר בדורבנות או בשוט בכל מקום בגוף של הסוס ישנם .30.3.1
  (28.15 -ו .331 סעיף ראהנוסף על המתחרה )

של המתחרה  הרחקהגרום לל יםעלול של הסוס  בפה דם של ביותר םהרציניימקרים  .30.3.2
למקרה  1.3.392 סעיף ראה(. ההתאחדותדין של הה לבית יפניגם קנס ובנוסף ו והסוס

  .ELIMINATION  פסילה - :פחות רציני

התחרות ושאינם מסומנים ע"י דגלים, בכל שטח  השונים מאלו שסופקו ע"י המארגן כשוליםמקפיצת  .30.3.3
  או סביבתו. התחרות

 התחרות.  תקופתסיבה שהיא, במשך  מכלהסוס משטח התחרות עם  יציאה .30.3.4
 

המתחרה  –להורות למתחרה בכל שלבי התחרות לגשת לווטרינר לבדוק את סוסו שימו לב! שופט רשאי 
להתחרות עם סוס זה עד מתן אישור מווטרינר  / מחויב לציית להוראה ואינו רשאי להמשיך להתחמם

 התחרות.

 מכל המקצים הבאים ביום התחרות, לאחר בדיקת ווטרינר מוסמך(. ייפסלסוס צולע או פצוע 
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 GR-FEI 142 -ו   ABUSE OF HORSES FEI JR 243   הסוס יכלפ אכזרי יחס .31

 "הכאה"אסורה בהחלט כל סוג של התעללות, או התנהגות לא הומנית או יחס בלתי הולם, כולל  .31.1
.(RAPPING) 

 המתחרה אחראי להתנהגות של המאמן והעוזרים שלו, בכל מקרה של התעללות בסוס. .31.2

של השופטים תיחשב כהתעללות של הסוס תגרור אחד כל פעילות או סדרה של פעילויות שלפי דעתם  .31.3
 או יותר מהעונשים הבאים:

 )אזהרה )כרטיס אזהרה 

 קנס 

 פסילה 

 הרחקה 

בתקופת הסמכות של חבר  המתבצעתאו שיטת אימונים אכזרית אחרת  RAPPING במקרה של .31.4
 להרחיק את המתחרה וסוסו או סוסיו מכל המקצים בתחרות למשך יש לשופטים סמכות השופטים,

 עדתוולדווח לו להרחיק את המתחרה וסוסו או סוסיו מכל ימי התחרותשעות, ולפי המקרה  24
 להעביר את המקרה לבית הדין של ההתאחדות. ניתן במקרים חמורים  הקפיצות של ההתאחדות.

 (.31.5.1 )ראה

 תפקיד בעל או, מוסמך שופט שאינו מגרש החימוםב אחראי או, החימוםמגרש ב סטוארד / שופט על
 .בשוט יתר שימוש או הולם בלתי שימוש של עניין כל על הראשי לשופט לדווח בתחרות אחר

 הפעולות הבאות נחשבות כהתעללות: .31.5

 (243.2.1 FEI JR)(RAPPING) , מלקותהכאה .31.5.1

אסור באופן מוחלט להכות את רגלי הסוס בכל דרך שהיא ובכל מקום שהוא בשטח התחרות 
 התחרות ועד לסיומה. מתחילתובסביבתו, ואף להתרחק משטח התחרות למטרה זו, 

כוללת שימוש בכלי עזר ובטכניקות אסורות שונות במטרה לגרום לסוס  (RAPPING) "הכאה"
 המתחרה, ו/או עוזר שלו: " אםההכאנחשב כ"ין היתר, ב לקפוץ גבוה יותר או בזהירות יתר.

 את רגלי הסוס בעזרת קורה, מקל, שוט, או כל אמצעי אחר מכה 31.5.1.1
 גורם לסוס לפגוע במכשול ע"י: 31.5.1.2

  שהקורה העליונה תופל בקושי. בצורהבניית מכשול גבוה מדי, רחב מדי, או 

  (החימום מגרש חוקי)ראה שימוש בקווי קרקע מוטעים.  

 .שימוש בקורות "טרוט" או מכשולים כחלק מקומבינציה במרחקים מוטעים 

 לו לבצע קפיצה טובה ונקייה  העם הסוס למכשול החימום בשיטה שמפריע גישה
 מכשול.המעל 

 .בכוונה לדחוף או למשוך את הסוס לתוך מכשול החימום 

  ברגלי הסוס.שימוש אחר במכשולי החימום בצורה שתגרום פגיעה מכוונת 
 

 שימוש יתר בשוט  .31.5.2

 של דעת חוות לפי, וקנס להרחקהר יגרו )או כל חפץ אחר( בשוט יתר שימוש או ראוי לא שימוש
 .השופטים

אסור למתחרה להשתמש בשוט כדי לפרוק זעמו על הסוס. שימוש כזה, בכל מקום  .31.5.2.1
  "שימוש יתר".-בשטח התחרות, נחשב תמיד כ

 נחשב כשימוש יתר.שימוש בשוט על ראש הסוס תמיד  .31.5.2.2

 בעור הסוס פצעגרימה ל פעמים בכל מקרה נפרד. 3-אסור להכות את הסוס יותר מ .31.5.2.3
 "שימוש יתר".-כנחשב 

אסור להשתמש בשוט לאחר פסילה, גם לא במגרש החימום או בכל שטח  .31.5.2.4
 התחרות.
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 (.וקנס הרחקהר )ונש חמועל ריגרושימוש רע או שימוש יתר בשוט  .31.5.2.5
שלו  ילהחזיק את השוט ביד ימין ולהכות את הסוס על צד השמאלאסור למתחרה  31.5.2.6

 ד)וההפך(.

243.2.2  

The whip may not be used to vent an Athlete’s temper. Such use is always excessive.  
The use of a whip on a Horse’s head is always excessive use.  
A Horse should never be hit more than three times in a row. If a Horse’s skin is broken, it is always considered 
excessive use of the whip.  
The whip is not to be used after Elimination.  
An Athlete identified as misusing or excessively using the whip will be disqualified and may be fined at the 
discretion of the Ground Jury. 
 

  :סוגים אחרים של התעללות .31.5.3

או גרימת  (HYPER-SENSITIZATION))כולל גרימת רגישות יתר מוגזמת סוג של התעללות בסוס, כל  .31.5.4
של רגלי הסוס, או שימוש בשיטות אימון האסורות, או שימוש יתר  (DESENSITIZATION) רגישות -אי

  FEI,-טרינרים של הובחוקים הורטים ומפהאו מקרים אחרים בדורבנות, 
 ANNEX VI  FEI STEWARDS MANUALה או בחוקים הכללים של-FEI (GR 142) 

 גם הם אסורים, ויגרמו לעונש המתאים לפי החוקים של ההתאחדות.

Abuse of a Horse in any other form (such as, but not limited to, hyper-sensitizing or desensitizing the limbs, the 
use of banned schooling methods, excessive use of spurs and other cases as specified in the GRs, VRs or any 
other FEI rules and regulations) is also prohibited and must be penalized appropriately under these rules. 

 סוגי אכזריות נוספים שגם אסורים: .531.5

  שגורם לסוס סבל מוגזם כאשר הוא מפיל מכשול.אחר שימוש בכל סוג של מכשיר או ציוד 

  לסוס שוק חשמלישימוש במכשיר שגורם 

 הסוס. של בפיו  שימוש אגרסיבי במתג או כל חפץ אחר 
 שימוש במתג פגום או חלוד.

  משיכת מושכה בודדת.סיבוב הסוס על המקום פעמים רבות ע"י 

 על סוס מותש, צולע או פצוע. רכיבה 

 .השארת הסוס ללא מספיק מים ו/או מזון ו/או תרגול ו/או בקרון, במשך זמן ממושך 
 

No person may abuse a Horse during an Event or at any other time. “Abuse” means any action or omission 
which causes or is likely to cause pain or unnecessary discomfort to a Horse, including, but not limited to:  

 Using any type of equipment that causes pain to the Horse if it knocks down a jump 

 Subjecting a Horse to any kind of electric shock device;  

 Jabbing the Horse in the mouth with the bit or any other device;  

 Forcing the horse to move round in very small circles, by pulling hard on one rein 

 Competing on an exhausted, lame or injured Horse;  

 Leaving a Horse without adequate food, drink or exercise;  

 VETERINARY REGULATIONS   טרינריותוו תקנות .32

 (.2021 ינואר)  FEI VETERINARY REGULATIONSראה 

הצגת תעודות חיסון ברות תוקף נגד מחלות שתקבענה מפעם לפעם ע"י ההתאחדות ו/או השירותים -אי .32.1
 וטרינריים תגרור הרחקת הסוס מהתחרות ומשטח התחרות.וה

התחרות(, צולע ו/או חולה ו/או פצוע ו/או  ווטרינרכל סוס, אשר לפי דעת שופט הראשי )בהתייעצות עם  .32.2
 ייפסל מהתחרות.השתתף בתחרות אינו מסוגל ל
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  ההתאחדות של דיןה בית .33

להטיל  וועדת העררהתחרות, שבסמכות השופטים ו/או בנוסף לכרטיס אזהרה, הרחקה ו/או קנס ביום 
יש לבית הדין של ההתאחדות סמכות להטיל על  ,30-ו 28על מתחרה, כמפורט לעיל בסעיפים 

  .המתחרה עונשים נוספים במקרים חמורים, )כולל השהייה מתחרויות בעתיד לתקופה מסוימת

בכתב, עם חתימה של כל השופטים שמילאו של התחרות תוגש ע"י השופט הראשי  בית הדיןתלונה ל
 חרות.תפקיד בת

 

  THE DRAW  252 FEI   ההגרלה .34

למתחרה המתחרה במקצה על יותר מסוס אחד, אין זכות להחליף את סדר הכניסה שהוגרל או לבחור 
 את סדר כניסת סוסיו.

סוסים בין שני סוסים של מתחרה כאמור, מזכירת  10 -של פחות מ אם, לפי ההגרלה, יש מרווח
סוסים )אם אפשר, תזיז  10התחרות תשנה את סדר הכניסה באופן שיתאפשר, ככל שניתן, מרווח של 

 FEI) 252.1.1.3) אותו למקום מוקדם יותר ברשימה(.

אפשר -, אם אישל משתתפים קטןעם מספר מקצה בסוסים  3או  2במקרה של מתחרה שרוכב על 
 דקות. 5של  הפסקהמקומות +  3מקומות ביו סוס לסוס, צריך לתת לו  5ת לו לפחות לת

 

  



 2021-2020חוקי קפיצות ראווה 

 

27 
 

 חוקים למקצי קפיצות ראווה מיוחדים

לתחרות  מיםיהמיוחדים אינם מתאכן המקצים  כמו נקודות דירוג.מקנים  אינםמיוחדים המקצים הלב!  שימו
 .ספרבית  תאו דירוג לליג לגביע דירוגדירוג לאליפות, 

 

  POWER AND SKILL  262 FEI   ומיומנות עוצמה מקצה .35

 כללי  .35.1

 מקצה זה היא להוכיח את יכולת הסוס לקפוץ מספר מוגבל של מכשולים גדולים.מטרת  .35.1.1

 סידרה של סיבובים נוספים. תהיהבמקרה של שוויון למקום הראשון,  .35.1.2

 ו בסיבוב הראשון.המכשולים בסיבובים הנוספים חייבים להיות תמיד באותו צורה, סוג, וצבע כמ .35.1.3

 אם, בסיום הסיבוב הנוסף השלישי, אין מנצח, השופטים רשאים להפסיק את המקצה.  .35.1.4
אחרי הסיבוב הנוסף הרביעי השופטים חייבים להפסיק את המקצה. המתחרים שנשארים עם שוויון 

 במקום הראשון יקבלו אותו מיקום.

 השופטים חייבים לעצור את המקצה.אם, לאחר הסיבוב השלישי, המתחרים אינם רוצים להמשיך,  .35.1.5

 לא מקיימים סיבוב נוסף רביעי, אם המתחרים סיימו את הסיבוב הנוסף השלישי עם נקודות חובה. .35.1.6

 אין זמן מותר או זמן מוגבל. סיבוב הראשון בכל הסיבובים כולל ה .35.1.7

 לא נגד השעון. Aהמקצה נשפט לפי טבלה  .35.1.8

 מכשול חימום בזירה. נות בל יש, מגרש החימוםאפשר לחמם את הסוסים ב-במקרה שאי .35.1.9

אם תנאי הזירה או מספר המשתתפים מאפשרים זאת, יכולים השופטים להחליט שהמתחרים  .35.1.10
הסיבוב הנוסף הראשון או השני. במקרה הזה, השופט  יהנותרים רשאים להישאר בזירה אחר

 הראשי רשאי לאשר שימוש במכשול חימום בזירה. 

 PUISSANCE  262.1, 262.2 FEI   לגובה קפיצות מקצה .36

מכשולים בודדים, מתוכם אחד לפחות חייב להיות מכשול ישר  6עד  4 -הסיבוב הראשון יהיה מורכב מ .36.1
מ' ויתר  1.40(. בסיבוב הראשון גובה החומה )או מכשול ישר אחר( יהיה UPRIGHT אפרייט)

 אסורים. –יים קומבינציות, מכשולי מים, תעלות ומכשולים טבע מ'. 1.30המכשולים יהיו לפחות 

 מותר להשתמש בחומה עם שיפוע קל בצד שממנו יקפוץ הסוס את המכשול. )שיפוע מקסימאלי של
 סמ' מקוזז מהבסיס(. 30

אפשר להשתמש במכשול ישר במקום חומה, ובמקרה זה לוחות עם קורה למעלה, או שילוב של לוחות  .36.2
 .וקורות עם קורה למעלה, או כולו קורות, יכולים לשמש כתחליף

(, מעל שני JUMP-OFFSבמקרה של שוויון במקום הראשון, חייבת להיות סידרה של סיבובים נוספים ) .36.3
 מכשולים, שחייבים להיות חומה ומכשול רחב.

בסיבובים הנוספים, על שני המכשולים להיות מוגבהים בהדרגה והמכשול הרחב חייב אף הוא להיות  .36.4
ס"מ מקסימום בשני הסיבובים הנוספים  15) ,מוגבהמורחב בהדרגה. המכשול הישר יכול להיות 

ס"מ כל פעם(, בתנאי שהמתחרים למקום ראשון לא קיבלו נקודות  10הראשונים ואח"כ מקסימום של 
 חובה בסיבוב הקודם.
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 THE MASTERS     FEI 262.4" מאסטרס"ה תחרות .37

  משתמשים במקצה הזה.לא מבוטל. 

  



 2021-2020חוקי קפיצות ראווה 

 

29 
 

 SIX BARS  262.1, 262.3 FEI   המכשולים ששתמקצה  .38

מקצה זה הוא מקצה של מיומנות ועוצמה. הוא נשפט לפי חוקה מיוחדת ואינו מהווה מכשול משולב  .38.1
 אחד.

מוצבים בקו ישר, כאשר המרחק הקבוע בין מכשול VERTICAL במקצה זה שישה מכשולים אנכיים  .38.2
ועליהם להיות מורכבים מ' )שני צעדי קנטר(. על המכשולים להיות זהים במבנה  11 -ומכשול הוא כ

 גודל הזירה.בהתאם ל מכשולים 6-מקורות זהות. אפשר להשתמש בפחות מ

 מ'  3.50: הקורותשל  מרבי אורך 

 גק 10: הקורותשל  מרבי משקל ' 

 ממ' 12: כפותשל ה מרבי עומק 
 

מ', או בגובה עולה בצורה הדרגתית. לדוגמא:  1.20המכשולים יכולים להיות בגובה זהה, כדוגמא  .38.3
מ', שני  1.00, או לחלופין: שני המכשולים הראשונים בגובה לימ' וכו 1.25מ',  1.20מ',  1.15מ',  1.10

 .לימ', וכו 1.10המכשולים השניים בגובה 

 אם המתחרה מפיל את אחד המכשולים, עליו להמשיך הלאה מבלי לעצור. .38.4

ול אשר בו ארעה הטעות, ציות כלשהו, המתחרה חייב להתחיל את המסלול מאותו מכש-במקרה של אי .38.5
 המכשולים(, ולקפוץ בזווית. 2ועל כן מותר לו לגשת למכשול מהצד )מחוץ לשטח שבין 

סיבוב הנוסף הראשון יהיה מעל אותם שישה מכשולים אשר יוגבהו, אלא אם המתחרים לא עברו את ה .38.6
הלאה מותר אוף השני ו-אמפ’המסלול באופן נקי בסיבוב הראשון ואז הגובה נשאר כפי שהיה. מג

מ' )שני צעדי  11 -להפחית את מספר המכשולים עד לשלושה, אך המרחק ביניהם חייב להישאר כ

 המכשולים הנמוכים ביותר.( 3קנטר(. )מוציאים את 

 SPEED & HANDINESS    263 FEI  ושליטה מהירות מקצה .39

 מטרת המקצה לבדוק את רמת המשמעת, השליטה, הצייתנות והמהירות של הסוס.

 לחלק מהמכשולים יש יותר מאופציה אחת. כאשריש לעבור את המסלול לפי סדר המספרים,  .39.1

 נקודות חובה. לא מקבלים ושניראשון ציות -. כלומר: לאיCהשיפוט לפי טבלה  .39.2

 פסילה.  – שלישי ציות-אי

 שניות תוספת לזמן. המתחרה עם הזמן הכי קצר יהיה המנצח. 4הפלת מכשול גוררת 

יות רבות וגישות לא פשוטות למכשולים )למי שרוצה לקצר(, כמו כן יש גיוון של המסלול כולל פנ .39.3
 (.IN AND OUTמכשולים במסלול, ויכולה להיות קומבינציה ללא צעד באמצע )

המקצה: מתחרה בעל שליטה טובה בסוסו יעדיף את הגישות הקשות והפניות החדות  שמאחוריהרעיון  .39.4
 שולים גבוהים יותר(. מתחרה שמעדיף גישה נוחה למכשוליםיבחר את האופציות הקשות )המכ ולכן

 יכול לבחור לקפוץ את האופציות הקלות )המכשולים הנמוכים(, על חשבון הזמן.  ופניות גדולות,

 (. בחירה )מכשול עם שתי אפשרויות 51ראה סעיף  .39.5
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 FAULT AND OUT   266  FEI   והחוצה טעות מקצה .40

מעל מסלול המורכב ממכשולים בגובה בינוני. כל מכשול ממוספר בנפרד נגד השעון,  מתקייםמקצה זה  .40.1
 הפלה, סירוב –ואין קומבינציות. הסיבוב של המתחרה מסתיים לאחר הטעות הראשונה שבוצעה

 .לי, נפילה וכו)ראשון(

מצלצלים בפעמון. המתחרה חייב לקפוץ את המכשול הבא  כאשר מכשול מופל או הזמן המוקצב נגמר
ט לעצור את השעון ברגע שהרגליים הקדמיות של הסוס נוגעות בקרקע, בצד הנחיתה ועל השופ

 מהמכשול. המתחרה אינו מקבל נקודות עבור קפיצת המכשול לאחר צלצול הפעמון.

 נק' על מכשול שהופל. 1נקודות על כל מכשול שמתחרה עבר נקי,  2נקודות זכות:  .40.2

 או ,(הראשון תציו-אי)כמו  הפלהחרת מאשר כל טעות אכאשר הטעות שמסיימת את הסיבוב היא  .40.3
כאשר המתחרה אינו קופץ את המכשול הנוסף לאחר צלצול הפעמון, השופט מצלצל בפעמון, ועוצר את 

ו/או  סוסה נפילת .השעון. המתחרה עובר לסוף רשימת המתחרים, אשר צברו את אותו מספר נקודות
  .(FEI JR 241.3.25 ה)רא פסילה גוררת המתחרה

המנצח במקצה הוא המתחרה שצבר את מירב הנקודות. במקרה של שוויון נקודות, המתחרה אשר  .40.4
 הוא המנצח. –עבר את המסלול בזמן המהיר ביותר 

 שיטות: 2ניתן לארגן את המקצה לפי  .40.5

 מעל מספר קבוע של מכשולים: .40.5.1

את קו לאחר שהמתחרה קופץ את המכשול האחרון במסלול, עוצרים את השעון כאשר הוא חוצה 
 הסיום.

 אוף מעל מסלול מקוצר. -אמפ’במקרה של שוויון נקודות וזמן למקום ראשון, חובה לקיים ג

 שניות בזירה קטנה(: 45שניות ) 90או  60עם זמן מוקצב של  .40.5.2

המתחרה מנסה לקפוץ כמה שיותר מכשולים בזמן המוקצב ואם סיים לפני שהזמן הסתיים, הוא 
 בים לחצות את קו הסיום וקו ההתחלה.(.מתחיל את המסלול מחדש. )לא חיי

אם נגמר הזמן המוקצב כאשר הסוס כבר מתרומם אל מכשול מסוים, המכשול הזה נחשב בתוך 
התוצאות. מודדים את הזמן במכשול הבא, ברגע שהרגליים הקדמיות של הסוס נוגעות בקרקע בצד 

 הנחיתה של המכשול.

 אוף(.-אמפ’הפרס )אין גבמקרה של שוויון למקום הראשון, מחלקים את 
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    FEI 267   HIT AND HURRYמהר קפוץ מקצה .41

מכשול שקפץ נקי ונקודה אחת על הפלה. אסור השימוש כל נקודות על  2במקצה זה, המתחרה מקבל  .41.1
 בקומבינציות.

 ושניציות ראשון -שניות בזירה קטנה(. על אי 45שניות ) 90או  60במקצה זה יש זמן מוקצב של  .41.2
 ואינו הוא נפסל – המתחרה/או ו הסוס תנפיל או ,שלישיציות -ד זמן בלבד, אך על איהמתחרה מאב

 .פרס מקבל

 המנצח במקצה זה יהיה זה אשר, בסיום הזמן המוקצב, צבר את מירב הנקודות בזמן הקצר ביותר. .41.3

קפוץ את המכשול הבא. השעון ייעצר רק להמתחרה  עלויצלצל כאשר הזמן המוקצב יגיע לקצו, הפעמון  .41.4
 יקבל נקודות זכות על מכשול זה. לא המתחרהלאחר שרגליו הקדמיות של הסוס יגעו בקרקע, אך 

הסוס כבר התרומם אל מכשול מסוים, ייחשב גם מכשול זה  כאשרהזמן המוקצב יגיע לקצו  אם .41.5
שרגליו השעון ייעצר רק לאחר  .המכשול הבא את ולקפוץ להמשיךהמתחרה  על .בנקודות זכות
 .41.4סיף -תת, כמו בבקרקע געוי הסוסהקדמיות של 

השופט מצלצל בפעמון ועוצר את השעון. לאחר  ,לתקן אותו וצריךבמכשול אם הסוס מסרב ונוגע 
מהזמן המוקצב של  שניות 6מורידים  שהמכשול מתוקן, השופט מצלצל שוב ומפעיל את השעון מחדש.

 (6 - 90) 84או (6 - 60)  54בסוף זמן מוקצב של  המתחרה אתכלומר מצלצלים לעצור  –המתחרה 
  .בזירה קטנה( שניות (45-6)  39שניות )

כאשר המתחרה לא מצליח לקפוץ את המכשול הבא בניסיון ראשון, לאחר צלצול הפעמון, הסיבוב  .41.6
נמצאים המתחרים שצברו את אותן מספר הנקודות בזמן יופסק והמתחרה יועבר לסוף הרשימה בה 

 המוקצב.
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 PAIRS RELAY    FEI  268   לזוגות מקצים .42

 .אחרים זוגות מול אחת כיחידה מתחרים זוג משתתפים הבאים המקצים בשני

 RELAYS FROM AN ENCLOSURE  (1999) FEI  בסיס מתחנת לזוגות מקצה .43

  .()שמורכבת מקורות המונחות על הקרקעמתחנת בסיס סגורה  מתחילהמקצה  .43.1

רה חיוצא המתפעמון עם צלצול ה ומתמקמת בתחנת הבסיס. קבוצה בת שני מתחרים נכנסת לזירה
 . ומתחיל את הסיבוב מהבסיסהראשון 

במשך הסיבוב של המתחרה הראשון, על בן הזוג להישאר בתחנת הבסיס הסגורה, עד שהמתחרה 
אז יוצא המתחרה השני לאחר סיום סיבובו, וסוסו נמצא כולו בתוך התחנה.  ,הראשון חוזר לבסיס
שופט יוצב באזור תחנת הבסיס ובמקרה שבן הזוג השני יוצא או עוזב את . שלו ומתחיל את הסיבוב

 יפסל. הצמד –התחנה לפני שובו של הראשון 

שהמתחרה השני זמן הסיבוב נמדד מהרגע שהמתחרה הראשון חוצה את קו ההתחלה, עד הרגע  .43.2
 חוצה את קו הסיום.

 , לפי התנאים המצוינים בהזמנה.Cאו טבלה  A2"  (FEI JR 238.2.1)"שיפוט לפי טבלה .43.3

גוררים פסילה. פסילת אחד מבני הזוג גוררת  מתחרה אוסוס ו/ תנפילאו  ,של בני הזוג שלישיציות -אי .43.4
 את פסילת הזוג.

 BATON RELAY  (1999) FEI   השוט החלפת לזוגות מקצה .44

שני המתחרים נכנסים לזירה ביחד. בן זוג הראשון חוצה את קו ההתחלה וקופץ את המסלול עם השוט  .44.1
בידו. לאחר שהוא קופץ את המכשול האחרון, הוא מעביר את השוט לבן זוגו, שקופץ את המסלול 

 וחוצה את קו הסיום.

חלה, עד הרגע שהמתחרה מודדים את זמן הסיבוב מהרגע שהמתחרה הראשון חוצה את קו ההת .44.2
 השני חוצה את קו הסיום.

אם, במהלך הסיבוב, או במהלך העברת השוט לבן הזוג השוט ייפול, המתחרה האחראי על הרמת  .44.3
ללא עזרה, כדי להעביר את השוט  ,השוט חייב לרדת מהסוס, להרים את השוט ולעלות בחזרה על סוסו

, הזוג יפסל. )המתחרה אחראי על זאתעושה  לבן הזוג. אם המתחרה האחראי על הרמת השוט אינו
המתחרה האחראי אינו מקבל  .ההעברה עד שבן זוגו מחזיק את השוט היטב ומתחיל את סיבובו(

 לא עוצרים את השעון. (, אךהמתחרה תכנפילנחשבה נקודות חובה עקב ירידתו מהסוס )הירידה אינה 

 , בהתאם למצוין בהזמנה.Cאו טבלה  A2" "(FEI JR 238.2.1)המקצה נשפט לפי טבלה  .44.4

 .פסילה תגורר מתחרהה אוסוס ו/ה תנפיל (של בני הזוג )או של אחד מהמתחרים שלישיציות -אי .44.5
 פסילת אחד מבני הזוג גוררת את פסילת הזוג.

אותה רמה, או לשני מתחרים ברמות שונות. במקרה הזה כל ניתן לערוך את המקצה לשני מתחרים ב
 מהמסלול, הבנוי לגובה המתאים לרמה שלו.מתחרה קופץ חצי 
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 ACCUMULATOR FEI  269   צבירהמקצה  .45

באופן הדרגתי.  רמת הקושי עולהמכשולים, כאשר  10או  8, 6מקצה זה מתבצע מעל מסלול של  .45.1
במסלול זה אין קומבינציות. הקושי ההדרגתי ההולך וגדל הוא לא רק בגובה המכשולים ורוחבם, אלא 

 גם בגישה אליהם. 

 נקודות זכות מתקבלות על מכשולים שקופצים ללא טעות: .45.2

 ( על מכשול מס' 1נקודה אחת )1. 

 ( על מכשול מס' 2שתי נקודות )2 . 

 ( על מכשול מס' 3שלוש נקודות )וכולי, 3. 

  (.10או  8, 6נקודות, לפי מספר המכשולים ) 55או  36, 21באופן זה ניתן לצבור מקסימום 

  השיפוט לפי טבלה –זכות או חובה אם מפילים מכשול. כל טעות אחרת לא נותנים נקודות A . 
 (.שניציות -אי על חובה' נק 8, ראשוןציות -נק' חובה על אי 4)

 לזמן הסיבוב. שניות 6ציות, מוסיפים -במקרה שחייבים לתקן את המכשול לאחר אי 

 :לפי אחת האפשרויות הבאות המקצה נערך .45.3

 אוף. מתחרים ימוקמו לפי מספר הנקודות והזמן.-נגד השעון בסיבוב הראשון, ללא ג'אמפ .45.3.1

  .(45.4)ראה סעיף  מומלץ להשתמש בגרסה הזו, אם משתמשים במכשול ג'וקר

אוף ימוקמו לפי מספר -מתחרים שלא עלו לג'אמפ אוף.-נגד השעון בסיבוב הראשון, עם ג'אמפ .45.3.2
  שלהם בסיבוב הראשון. והזמןהנקודות שצברו 

אוף ימוקמו לפי מספר -מתחרים שלא עלו לג'אמפ אוף.-, עם ג'אמפראשוןה בסיבוב לא נגד השעון .45.3.3
 הנקודות שצברו בסיבוב הראשון.

 אפשר שיוגבהו ויורחבו .אוף-'אמפהג במסלול מכשולים 6יהיו מינימום  ,אוף-במקרה של ג'אמפ
הראשון. כל מכשול יזכה באותו  סיבובבאת המכשולים לפי הסדר שנקבע  . יש לעבורהמכשולים

 ערך )נקודות זכות( כמו במסלול הראשון.

 הג'וקר .45.4

 כחלק קר(אופציה ראשונה: למכשול הסיום במסלול אפשר להוסיף מכשול אלטרנטיבי )ג'ו .45.4.1
מכשול זה חייב להיות קשה יותר ממכשול הסיום הרגיל. על מכשול זה יוענק מספר כפול  .מהמסלול

 אך אם הג'וקר מופל, יש להפחית את הנקודות שלו מהסיכום הכללי.  .של נקודות זכות

 מכשולים, אם המתחרה קופץ את הג'וקר מוסיפים 10: במקרה של מסלול עם דוגמא
 נקודות. 20אם הוא מפיל את הג'וקר, מורידים נקודות, אבל  20

 למרות שעל מכשול ה"ג'וקר" להיות קשה, עליו להיות בנוי בצורה הוגנת וברוח ספורטיבית.
 , מכשול עם שתי אפשרויות בחירה.(55)ראה סעיף 

אופציה שנייה: הג'וקר אינו חלק מהמסלול. המתחרה קופץ את המכשול האחרון במסלול )מכשול  .45.4.2
ללא אופציה(, ועובר את קו הסיום, כדי שזמן סיבובו יירשם. לאחר מכן, ניתן לנסות לקפוץ את בודד 

שניות לאחר תום הזמן של הסיבוב. )הזמן שלוקח למתחרה, כדי לקפוץ  20, תוך תאחפעם  ,הג'וקר
על מכשול זה יוענקו מספר כפול של נקודות זכות מהמכשול  .את הג'וקר אינו נכלל בזמן סיבובו(

אך אם הג'וקר מופל, יש להפחית מספר כפול של נקודות זכות )מהמכשול האחרון  ;האחרון במסלול
 במסלול( מהסיכום הכללי.

נקודות, אבל אם  20מכשולים, אם קופצים את הג'וקר, מוסיפים  10: במקרה של מסלול עם דוגמא
 הג'וקר.נקודות. מותר רק ניסיון אחד לקפוץ את  20מפילים את הג'וקר מורידים 

אבל בתוך עשרים השניות שיש  ,יוםקו הס מעבר לאחראו הסוס  המתחרה נפילת של במקרה
 שהוא לפנילו  שהצטברו הנקודות עם נשאר אנפסל אל ואינ המתחרה, וקר'הג את פוץקללמתחרה 

    .הסיום קו את עבר
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  TOP SCORE  (GAMBLER'S CHOICE)   270 FEI   מהמריםמקצה  .46

 .FEI 2021-ה חוקי לפי מעודכנים המקצה חוקי

נקודות לפי  10 -120 במקצה זה ייבנו בזירה מכשולים בודדים )ללא קומבינציות(. לכל מכשול יינתנו בין .46.1

  דרגת הקושי.

 המכשולים ייבנו כך שאפשר יהיה לקפוץ אותם משני הכיוונים. .46.2

מכשולים, על בונה המסלול לבחור  12 -ניקוד לשני מכשולים. אם אין מקום בזירה להאותו את אין לתת  .46.3
 את הנקודות שהוא רוצה להקציב.

 המתחרה יצבור נקודות על כל מכשול שהוא קופץ נקי. לא יינתנו נקודות על מכשול שהופל.  .46.4

בזמן זה  שניות בזירה קטנה(. 45)מקסימום( שניות ) 90)מינימום( או  60יש זמן מוקצב של  מקצהל .46.5
בכל סדר ומכל כיוון )פעמיים מאותו כיוון או פעם  ,המכשולים לפי בחירתולקפוץ את  למתחרהמותר 

 גם, שירצה ככל כמו כן מותר לו לחצות את קו ההתחלה וקו הסיום משני הכיוונים. (אחת מכל כיוון
 צריך לשים דגלים אדומים ודגלים לבנים בשני הצדדים של קו ההתחלה וקו הסיום.  .סיבובו במשך

אז על המתחרה  ריז על סיום הזמן המוקצב )הזמן בו המתחרה יכול לקבל נקודות(.צלצול הפעמון יכ .46.6
לחצות את קו הסיום על מנת לאפשר את מדידת הזמן של הסיבוב. אם המתחרה אינו חוצה את קו 

 .ייפסל הואהסיום, 

 למתרומם אל המכשול, ייחשב גם מכשול זה כמכשואם הזמן המוקצב הגיע לסיומו, כאשר הסוס כבר  .46.7
  )אם הוא קופץ אותו נקי(. שנקפץ

אך אם נקפץ שוב, המתחרה לא יקבל  .מכשול אשר הופל בזמן הסיבוב לא ייבנה מחדש בזמן הסיבוב .46.8
ציות, או אם הופל כל אחד -מאי כתוצאהנקודות זכות עבורו. אותו הדבר בקשר למכשול שהופל 

 מהחלקים התחתונים במישור האנכי של מכשול. 

ללא נגיעה במכשול, המתחרה רשאי לנסות שוב לקפוץ אותו מכשול, או לנסות  ציות-במקרה של אי
, המתחרה ממשיך רוקוימכשול והזזתו או פב הנגיעציות עם -. במקרה של איאחרלקפוץ מכשול 
 למכשול אחר.

מרצונו או שלא  ,אם המתחרה קופץ מכשול בפעם השלישית ( בלבד.2) ניתן לקפוץ כל מכשול פעמיים .46.9
או עובר בין הדגלים של מכשול שכבר הופל, לא ייפסל על כך אך לא יצבור נקודות זכות עבור מרצונו, 

 מכשול זה. 

מתחרה תגרום  אוסוס ו/ תנפילציות המתחרה אינו מקבל נקודות חובה, אלא מאבד זמן בלבד. -עבור אי .46.10
 .פרס לקבל זכאי יהיה לא, והמתחרה לפסילה

המתחרה אשר צבר את מירב הנקודות יוכרז כמנצח. במקרה של שוויון נקודות, הזמן המהיר ביותר בין  .46.11
הזמן  תום על ההודעל לאחר צלצול הפעמון( קו הסיום חצייתשל המתחרה ובין  זמן המוקצבההתחלת 
אוף, באותה -אמפ’הוא שיקבע. במקרה של שוויון נקודות וזמן למקום ראשון, ייערך ג (המוקצב

הדבר מצוין בהזמנה לתחרות. אם לא מצוין, ש בתנאישניות  40המתכונת עם זמן מוקצב של 
 המתחרים עם שוויון נקודות וזמן יחלקו את הפרס ביניהם.

 הג'וקר". אם המתחרה עובר את הג'וקר,ניתן להוסיף למסלול מכשול שונה וקשה יותר אשר נקרא " .46.12
נקודות יופחתו מסה"כ הנקודות שצבר  200אך במקרה של הפלת הג'וקר,  ,נקודות 200-הוא יזכה ב

 (215JR  FEIראה )המתחרה. 

 האפשריות הבאות: 2-ניתן להשתמש בג'וקר באחת מ .46.13

אפשר להעמיד את הג'וקר כחלק מהמסלול, מסומן בדגלים ובשלט "ג'וקר". ניתן לקפוץ אותו  .46.13.1
 פעמיים, תוך הזמן המוקצב. 

 הג'וקר אינו חלק מהמסלול. לאחר צלצול הפעמון שמכריז על סיום הזמן המוקצב, על המתחרה .46.13.2
פוץ את הג'וקר, תוך לעבור את קו הסיום כדי שזמנו יירשם. לאחר מכן, ניתן לעשות ניסיון אחד לק

הג'וקר אינו נכלל בזמן  , כדי לקפוץ אתמתחרהלשניות לאחר תום הזמן המוקצב. הזמן שלוקח  20
 סיבובו.

 .46.13.2או  46.13.1 –שהמארגן בחר 'וקר גיש להודיע בהזמנה לתחרות על האפשרות ל .46.13.3
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  TAKE YOUR OWN LINE 271 FEI     הקו את בחר מקצה .47

במקצה זה על המתחרה לקפוץ כל מכשול רק פעם אחת, אך המתחרה יכול לבחור את הסדר.  .47.1
 קומבינציות אסורות. 

 ייפסל. –על המתחרה לקפוץ את כל המכשולים, מתחרה שלא קופץ את כולם 

 למתחרים מותר: .47.2

 (.ם בכל כיווןולבן ואד –דגלים  4-חייב להשתמש ב)לחצות את קו ההתחלה/סיום מכל צד  .47.2.1

 לקפוץ את כל המכשולים מכל צד, אלא אם נקבע אחרת במפת המסלול. .47.2.2

 של המתחרה.  נולזמשניות  4. הפלה = תוספת זמן מותר אין. Cהמקצה נשפט לפי טבלה  .47.3
 לקפוץ את כל המכשולים ולעבור את קו הסיום, אחרת הוא ייפסל. שניות 120יש למתחרה 

 פסילה. גוררת מתחרה ה אוו/ סוסה תנפילציות. -לא מקבלים נקודות חובה על אי .47.4

 אוף על מסלול מקוצר עם הגבהת המכשולים.-אמפ’במקרה של שוויון זמן במקום הראשון, יהיה ג .47.5

למתחרה מותר  .(ציות עם הפלת/הזזת המכשול, השופטים עוצרים את המתחרה )פעמון-אם יש אי .47.6
שרים לו להמשיך השופטים מא תוקן וכאשרמלהמשיך את סיבובו רק כאשר המכשול שהופל/הוזז 

)פעמון(, אז מותר למתחרה לקפוץ מכשול לפי בחירתו )הוא לא חייב לקפוץ את אותו המכשול(. 
 שניות.  6 במקרה כזה מוסיפים לזמנו
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 KNOCK-OUT 272  FEI  " אאוט-נוק"מקצה  .48

מוקדמות, כדי לבחור את  מקצי( מתחרים. על המתחרים להשתתף קודם ב8)או  16 -המקצה פתוח ל .48.1
 (. "FEI JR 238.2.1) "A2סדר כניסתם. המוקדמות ישפטו לפי טבלה " ואת אאוט-המשתתפים ב"נוק

להשתתף במוקדמות על  ומותר לאאוט"  על סוס אחד בלבד, אבל -"נוק-ב להשתתף מתחרה לכל מותר
במקרה של שוויון למקום האחרון  אאוט".-"נוק-סוסים ולבחור על איזה מהם הוא ירכב ב 3עד 

 אוף נגד השעון.-אמפ’, חייב להיות ג(8או  16) במוקדמות

אאוט" ייקבע לפי תוצאות -"נוק -סדר ההתחלה של המוקדמות ייקבע בהגרלה. סדר הכניסה ל .48.2
מי ישתתף נגד מי בכול בית ובאיזה צד של הזירה. על המתחרים  מראה בהמשך טבלהה .המוקדמות 

 המסלולים בזמן הליכת המסלול. ללמוד את שני

 .במסלול שני מתחרים יתחרו אחד כנגד השני מעל מסלולים זהים. אסור קומבינציות .48.3
  פסל.יי –מתחרה שנכנס למסלול של המתחרה השני ומפריע לו 

  –המנצחים מכל סיבוב יעלו לשלב הבא וכך הלאה, עד אשר נשארים שני מתחרים בלבד לשלב הגמר .48.4
  סיבוב זה יקבע את המנצח.

 ישר ועובר טכני מניצחון נהנה בתחרותש לפני סיבוב כלשהו, המתחרה הנשאר ופרי אחדאם מתחרה  .48.5
  .הבא לסיבוב

 לא מודדים את הזמן. A.השיפוט לפי טבלה  .48.6

 /בליעם מהמכשול בריחה או סירובבמקרה של  נקודת חובה אחת. יקבל המתחרהשל הפלה,  במקרה .48.7
הוא עושה ניסיון שני  אם חובה אחת.נקודת קבל יולמכשול הבא  מיד ימשיךנגיעה במכשול, המתחרה 

לקפוץ אותו מכשול, הוא רק מפסיד זמן, אבל אם הוא מפיל את המכשול, הוא יקבל נקודה אחת 
 ייפסל. ,אותו לקפוץ ניסיוןמכשול, ללא  ףועקימתחרה שנוספת. 

 חובה נקודת יקבל הוא(, מעגל סגירת)התנגדות,  אחר מסוגציות -אי אחרי מכשול קופץ המתחרה אם .48.8
. הוא חייב לנסות לקפוץ את מכשול הבא, ובמקרה שהוא יפיל אותו, הוא יקבל ציות-האי עבור אחת

 נקודה אחת נוספת. 

 .= פסילה מתחרה אוסוס ו/ תנפיל .פסילהר וגרת 29סעיף ב הרשומות ההוראות של הפרהכל  .48.9

נקודות, המתחרה עלה לסיבוב הבא. במקרה של שוויון יאת מינימום הנקודות קבל יהמתחרה אשר  .48.10
 .הבאלסיבוב  שחצה את קו הסיום ראשון יעלה

 רצוי שקו ההתחלה והסיום יהיו באותו מקום, כדי שאותו שופט יכול לפקח על שני הקווים. .48.11

יש להתחיל את הסיבוב כאשר גב המתחרים אל המכשול הראשון. קו הסיום חייב להיות רחוק עד כמה  .48.12
 שניתן מגדר הזירה.

בוב, שבו שני מתחרים נמצאים במצב של שוויון ושניהם עוברים את קו הסיום ביחד אם בסופו של כל סי .48.13
 יש לערוך שוב אותו סיבוב. –)בדיוק( 
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 אאוט"-"נוק -טבלה של סדר כניסה ל

 - FEI JR.של חוקי הIII  ANNEXמבוסס על 

 משתתפים.  16סיבובים, במקרה שיש  4-סדר הכניסה ל

 .16והאחרון במוקדמות יהיה מס' , 1מנצח המוקדמות יהיה מס 

 כל מתחרה צריך ללכת את שני המסלולים. ו מתחרים חייבים להתחרות במסלול המפורט

 

 

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(       1

    )מסלול ימני(   )מסלול ימני(   16

   )מסלול שמאלי(  

   )מסלול ימני(    

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(     8

  חצי גמר       )מסלול ימני(   )מסלול ימני(     9

  )מסלול שמאלי(   

  )מסלול ימני(     

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(     5

    )מסלול ימני(  )מסלול ימני(   12

   )מסלול שמאלי(  

   )מסלול ימני(    

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(    13

 גמר   )מסלול ימני(   )מסלול ימני(        4

 )מסלול שמאלי(    

 )מסלול ימני(      

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(      3

    )מסלול ימני(   )מסלול ימני(     14

   )מסלול שמאלי(  

   )מסלול ימני(    

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(      6

  )מסלול שמאלי(  )מסלול ימני(   )מסלול ימני(   11

  )מסלול ימני(     

     

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(     7

    )מסלול ימני(   )מסלול ימני(   10

   )מסלול שמאלי(  

   )מסלול ימני(    

    )מסלול שמאלי( )מסלול שמאלי(   15

    )מסלול ימני(   )מסלול ימני(     2
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 COMPETITION OVER TWO ROUNDS  273 FEI   סיבובים שני .49

מסלולים הזהים או שונים. על המתחרה לקפוץ את שני  מסלולים עם סיבוביםבמקצה זה קיימים שני   .49.1
אינו מקבל וסוס. מתחרה שנפסל או פורש במשך הסיבוב הראשון אינו עולה לסיבוב השני העל אותו 

 .פרס

  .הראשוןכל מתחרה חייב להשתתף בסיבוב  .49.2
 הבאים עולים לסיבוב השני: המתחרים, לפי התנאים בהזמנה

 או  .כל המתחרים אשר עברו את הסיבוב הראשון .49.2.1

  .פרשו או שנפסלו אלו למעט, הראשון המסלול את עברו אשר המתחרים כל .49.2.2

התוצאות  , לפי)ובכל מקרה כל אלו שעשו סיבוב נקי 25%מספר מצומצם של מתחרים, )לפחות  .49.2.3
 שלהם בסיבוב הראשון )נקודות חובה וזמן, או נקודות חובה בלבד( 

 

 שניות 4נקודת חובה אחת לכל בשני הסיבובים, אם המתחרה יעבור את הזמן המותר, הוא יקבל  .49.3
 נוספות מעל הזמן המותר.

 זמן ונקודות המכשולים מעבר חובה"נקודות  היא הכוונה", חובה"נקודות  כתוב בו מקום בכל: הסבר .49.4
  .הזה בסיבוב המתחרה של המדוד הזמן הוא"הזמן"  ".יש אם, המותר הזמן על מעבר עבור

 המתחרה אם זמן נקודות)כולל  בלבד חובה נקודות בחשבון לוקחים, "השעון נגד לא"שנשפט  סיבובב
 . המתחרה סיבובהמדוד של זמן ב מתחשביםולא  בסיבוב הזה( המותר הזמן על עבר

 עבר המתחרה אם זמן נקודות)כולל  חובההנקודות  אתשנשפט "נגד השעון", לוקחים בחשבון  בסיבוב
 בסיבובהזמן המדוד של המתחרה  אתובמקרה של שוויון נקודות, גם  (הזה בסיבוב המותר הזמן על

 .  הזה

 .באיזה מתכונת מהאופציות הבאות ישפטו את המקצה יש לציין בהזמנה .49.5

 אוף-אמפ’ג שני סיבוב ראשון סיבוב 

  סדר כניסה לזירה Aטבלה  Aטבלה  

49.5.1 
273.3.1 FEI JR  

בסדר הפוך של נקודות חובה  לא נגד השעון השעוןנגד 
במקרה וזמן בסיבוב הראשון. 

של שוויון בנקודות חובה 
וזמן, מתחרים יכנסו לזירה 

 לפי הסדר בהגרלה.

 סדר כניסה לזירה
 כמו בסיבוב השני. 

 

אוף. יתר המתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה שנצברו בשני -המתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה וזמן בג'אמפ
 . FEI) 273.4.1) .הראשוןהסיבובים והזמן בסיבוב 

 

49.5.2 
273.3.2 FEI JR   

בסדר הפוך של נקודות חובה  לא נגד השעון לא נגד השעון
יבוב הראשון. במקרה של בס

חובה, שוויון בנקודות 
מתחרים יכנסו לזירה לפי 

 הסדר בהגרלה.

 סדר כניסה לזירה 
 .כמו בסיבוב השני

 

אוף. יתר המתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה שנצברו בשני -המתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה וזמן בג'אמפ
 .FEI) 273.4.2) .הסיבובים

 

49.5.3.1 
273.3.3.1FEI JR 

  

 השעון נגד 
 

בסדר הפוך מהתוצאות  השעון נגד
)נקודות חובה וזמן( בסיבוב 

במקרה של שוויון הראשון. 
בנקודות חובה וזמן, מתחרים 

יכנסו לזירה לפי הסדר 
 בהגרלה.

 אוף-אין ג'אמפ

 )FEI JR 273.4.3) .השנימתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה שנצברו משני הסיבובים והזמן בסיבוב 
  לפי נקודות חובה והזמן מהסיבוב הראשון.המנצחים  רשימת בסוףבסיבוב השני ימוקמו  השתתפו שלאמתחרים 
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 אוף-אמפ’ג שני סיבוב ראשון סיבוב 

49.5.3.2 
273.3.3.2FEI JR  

 ןהשעו נגד לא נגד השעון
 
 

בסדר הפוך מהתוצאות 
)נקודות חובה( בסיבוב 

במקרה של שוויון  הראשון.
בנקודות חובה, מתחרים 

 יכנסו לזירה לפי הסדר
  בהגרלה.

 אוף-אין ג'אמפ

 FEI) 273.4.3) .השנימתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה שנצברו משני הסיבובים והזמן בסיבוב 
  .הראשון מהסיבוב חובהלפי נקודות המנצחים  רשימת בסוףבסיבוב השני ימוקמו  השתתפו שלא מתחרים

 

 אוף-אמפ’ג שני סיבוב ראשון סיבוב 

  לזירה כניסה סדר A טבלה A טבלה 

49.5.4 
273.3.4.1  FEI 

בסדר הפוך מהתוצאות  השעוןנגד  השעון  נגד
)נקודות חובה וזמן( בסיבוב 

במקרה של שוויון  .הראשון
בנקודות חובה וזמן, מתחרים 

יכנסו לזירה לפי הסדר 
 .בהגרלה

כמו סדר כניסה 
 בסיבוב השני

ימוקמו לפי נקודות  אוף-בג'אמפשלא השתתפו אוף. מתחרים -המתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה וזמן בג'אמפ
  (FEI 273.4.4) .יהשנשנצברו בשני הסיבובים והזמן שלהם בסיבוב  חובה

  .מהסיבוב הראשוןוזמן לפי נקודות חובה  ,המנצחים רשימת בסוףבסיבוב השני ימוקמו  ושתתפה שלאמתחרים 
 

 

49.5.5 

.2.4.3273 FEI 

בסדר הפוך מהתוצאות  השעוןנגד  לא נגד השעון 
)נקודות חובה( בסיבוב 

במקרה של שוויון  .הראשון
בנקודות חובה, מתחרים 

יכנסו לזירה לפי הסדר 
 בהגרלה

כמו סדר כניסה 
 בסיבוב הראשון

ימוקמו לפי נקודות  אוף-בג'אמפשלא השתתפו מתחרים אוף. -המתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה וזמן בג'אמפ
  (FEI 273.4.4) .השנישנצברו בשני הסיבובים והזמן שלהם בסיבוב  חובה

  לפי נקודות חובה מהסיבוב הראשון.המנצחים  רשימת בסוףבסיבוב השני ימוקמו  ושתתפה שלאמתחרים 
 
 

"מתכונת   49.5.6
)מקצה  צ'לנג'"
 מקומי(

ם זמן מותר, ע
 לא נגד השעון.

 

 אוף-אין ג'אמפ לפי הסדר בהגרלה. השעון נגד

  .השנימתחרים ימוקמו לפי נקודות חובה שנצברו משני הסיבובים והזמן בסיבוב  – ”ב"מתכונת צ'לנג'
 הסיבובים זכאים לפרס. 2מתחרים שסיימו את  רק

 

תחרות   49.5.7
FEI CHALLENGE 

  ”צ'לנג'“
 2 ימקצים בעל 2

 כל יום סיבובים
 ימים 3 במשך

סיבוב ראשון כל 
יום: לא נגד 

 השעון.

סיבוב שני כל יום: 
 נגד השעון

 

כל יום: בסדר הפוך של 
נקודות חובה בסיבוב 

הראשון. במקרה של שוויון 
בנקודות חובה, לפי הסדר 

 בהגרלה.

 אוף-אין ג'אמפ

 צ'לנג' לבוגרים: FEIבתחרות 
 של הזמן לפי חובה נקודות שוויון של ובמקרה הסיבובים משני הנקודות"כ סה לפי המתחרים ימוקמו היומי לפרס

 .היומי לפרס זכאים הסיבובים שני את שסיימו מתחרים רק. השני הסיבוב
 סיבובים. 6 כל -הנקודות חובה מלפרס כללי המתחרים ימוקמו לפי סה"כ 

 מתחרים רק .תחרות יום מכלסיבוב השני ה שלסה"כ הזמן המיקום יקבע לפי במקרה של שיווין בנקודות חובה, 
 .הכללי לפרס זכאים הסיבובים 6 את שסיימו
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 אוף-אמפ’ג שני סיבוב ראשון סיבוב 

 תחרות   49.5.8
FEI CHILDREN’S 

CLASSICS 
 14לילדים עד גיל 

 2 ימקצים בעל 2
כל יום  סיבובים

 במשך יומיים

ראשון כל סיבוב 
יום: לא נגד 

 השעון.

סיבוב שני כל יום: 
 נגד השעון

 

כל יום: בסדר הפוך של 
נקודות חובה בסיבוב 

הראשון. במקרה של שוויון 
בנקודות חובה, לפי הסדר 

 בהגרלה.

 אוף-אין ג'אמפ

 של הזמן לפי חובה נקודות שוויון של ובמקרה הסיבובים משני הנקודות"כ סה לפי המתחרים ימוקמו היומי לפרס
 .היומי לפרס זכאים הסיבובים שני את שסיימו מתחרים רק. השני הסיבוב

 סיבובים. 4 כל -לפרס כללי המתחרים ימוקמו לפי סה"כ הנקודות חובה מ
 מתחרים רק .תחרות יום מכלסיבוב השני ה שלסה"כ הזמן המיקום יקבע לפי במקרה של שיווין בנקודות חובה, 

 .הכללי לפרס זכאים הסיבובים 4 את שסיימו

אליפות   49.5.9
 ישראל

סיבוב ראשון כל 
יום: לא נגד 

 השעון

סיבוב שני כל יום: 
 השעוןנגד 

הפוך  סדרלפי ביום הראשון: 
 5 -מ מצטבר ניקודשל 

הטובות ביותר  התוצאות
  המוקדמות מקציב

ביום השני: בסדר הפוך של 
 נקודות חובה ביום הראשון

 הראשונים עשרת)רק 
ובמקרה של שוויון בנקודות 

כל המתחרים עם אותו 
במקרה של שוויון  .(ניקוד

ה, לפי הסדר בנקודות חוב
 הראשון ביום

 שוויון במקרה של
בנקודות חובה 
למקום הראשון 

יערך סיבוב  ,הכולל
אוף( -נוסף )ג'אמפ

לקביעת אלוף 
 ישראל.

 

 לאותו ביותר הגרוע הסיבוב תוצאות מעל חובה נקודות 20-ב יזוכהמכל סיבה  שנפסל צמד – ישראלבאליפות 
 .הבא לסיבוב להמשיך ויוכל סיבוב

 .השני בסיבובלפרס יומי ימוקמו לפי סה"כ הנקודות משני הסיבובים היומיים והזמן  מתחרים 
יום הראשון מהסה"כ הזמן בסיבוב השני ומתחרים ימוקמו לפרס הכולל על פי נקודות החובה שנצברו משני הימים 

  .הכוללהראשון למקום בנקודות חובה מקרה של שוויון ראה ה .השניוהזמן בסיבוב השני מהיום 

 ,זמן למתחרים ללכת את המסלול השני מספיקיש לתת  אם המסלול השני שונה מהמסלול הראשון: 49.6
   .סיבוב השני שלהםישתתפו בלפני שהם 
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 TWO PHASES  FEI 274"   חלקים שני" מקצה .50

מהירות או  תיתכן אותה . לשני החלקים הפסקה ביניהםללא  מקצה זה מורכב משני חלקים צמודים .50.1
 .השני חלקההוא קו ההתחלה של  הראשוןחלק המהירות שונה. קו הסיום של 

-מכשולים עם או בלי קומבינציות. החלק השני מורכב מ 9עד  8 -החלק הראשון של המסלול מורכב מ .50.2
 מכשולים ומותר לכלול קומבינציה אחת. 6עד  4 

מכשולים ובחלק השני יהיו  7 -הראשון יהיו לא יותר מ בחלק 50.7.9 -ו ,50.7.8,  ספר בית במקצי
 .מכשולים 6לפחות 

לפחות בין המכשול האחרון בחלק ראשון ובין הקו המשותף )קו הסיום של חלק  מ' 6חייב להיות מרחק של  .50.3
  לפחות בין קו זה והמכשול הראשון של חלק שני. מ' 6שני(, ומרחק של  ראשון/קו ההתחלה של חלק

 50.10)  )קודם סעיף

, מצלצלים בפעמון לאחר הראשוןבחלק (, יש אם, הזמן נקודות)כולל אם מתחרה מקבל נקודות חובה  .50.4
, הראשוןחלק השהוא קופץ את המכשול האחרון בחלק זה. המתחרה חייב לחצות את קו הסיום של 

 לצורך מדידת הזמן שלו, ולעצור. 

 להמשיך רשאים, בחלק הראשון )כולל נקודות הזמן, אם יש( רק מתחרים אשר לא צברו נקודות חובה .50.5
 .של המסלול, אשר מסתיים עם חציית קו הסיום השני השני לחלק

מותר לכל המתחרים שלא נפסלו בחלק הראשון להמשיך   50.8.6, 50.8.7, 50.8.8, 50.8.9במקצים
  .לשם אימון השני בחלק

 מעבר על, הכוונה היא "נקודות חובה במקצה הזה  "חובה"נקודות  כתוב בו מקום בכל הסבר: .50.6
. "הזמן" הוא הזמן המדוד של המתחרה "המותר הזמןעל  מעבר עבור)אם יש( המכשולים ונקודות זמן 

 בחלק הזה. 
 הסיבוב של המדוד הזמן אתולא  בלבד חובה נקודות בחשבון לוקחים", השעון נגד"לא  שנשפט בחלק

 נקודות שוויון של ובמקרה, חובה נקודות בחשבון לוקחים", השעון"נגד  שנשפט בחלק. המתחרה של
 המדוד של המתחרה בחלק הזה.  הזמן אתגם 

 בכל שלישיציות -אי ולכן", אחדנחשב כ"סיבוב  מקצהחלקים, ה 2-מחולק ל שהמסלול למרות .50.7
 .המתחרה לפסילת יגרום בסיבובו מקום

 

 ישפטו את המקצה:יש לציין בהזמנה באיזה אופציה מהאופציות הבאות  .50.8
סעיף בחוק של  סעיף-תת

 JR FEI -ה
 הערה  מקום חלק שני חלק ראשון

  FEI JR 2020 חוק של לפי הבטבלה  שינו את המספר 

 , Aטבלה  274.1.5.1לפי  50.8.1
 לא נגד השעון 

 , Aטבלה 
 לא נגד השעון

  .לפי נקודות חובה בחלק השני
 –   מתחרים שלא עלו לחלק השני 

 לפי נקודות חובה בחלק הראשון. 
Athletes who do not qualify for 
the 2nd Phase are placed 
according to the penalties in 
the 1st Phase.  

באופציה הזו, יש סיכוי 
שיהיו שני מתחרים או יותר 

 לאותו פרס.

 274.1.5.2לפי  50.8.2

 
 , Aטבלה 

 לא נגד השעון
 , Aטבלה 

 השעון נגד
לפי נקודות חובה והזמן בחלק 

לחלק  עלומתחרים שלא . השני
לפי נקודות חובה בחלק  – השני 

 הראשון.
Athletes who do not qualify for 
the 2nd Phase are placed 
according to the penalties in 
the 1st Phase. 

המקצה הרגיל שלנו במקצי 
 סמ' 90

מ' קל בליגת בית  1.00-ו
 ספר.

  274.1.5.3י לפ 50.8.3

 
 , Aטבלה 

 השעון נגד
 ,Aטבלה 

 השעון נגד
לפי נקודות חובה והזמן בחלק 

לחלק עלו מתחרים שלא . השני
לפי נקודות חובה והזמן  – השני 

 בחלק הראשון.
Athletes who do not qualify for 
the 2nd Phase are placed 
according to the penalties in 
the 1st Phase. 

המקצה הרגיל שלנו במקצי 
 מ' ולמעלה. 1.00



 2021-2020חוקי קפיצות ראווה 

 

42 
 

סעיף בחוק של  סעיף-תת
 JR FEI -ה

 הערה  מקום חלק שני חלק ראשון

 274.1.5.4לפי  50.8.4

 
 , Aטבלה 

 לא נגד השעון
( בחלק Cלפי סה"כ הזמן )טבלה  Cטבלה 

מתחרים שלא עלו לחלק . השני
לפי נקודות חובה בחלק  – השני 

 הראשון.
Athletes who do not qualify for 
the 2nd Phase are placed 
according to the penalties in 
the 1st Phase. 

 

 274.1.5.5לפי  50.8.5

 
 , Aטבלה 

 השעון נגד
( בחלק Cלפי סה"כ הזמן )טבלה  Cטבלה 

מתחרים שלא עלו לחלק . השני
לפי נקודות חובה והזמן  – השני 

 בחלק הראשון.
Athletes who do not qualify for 
the 2nd Phase are placed 
according to the penalties in 
the 1st Phase. 

 

50.8.1 –
50.8.5  

 

2020 FEI JR 
 .274.1.6  

 

מתחרים מתחרים שנעצרו לאחר החלק הראשון, יקבלו מקום נמוך יותר מאלו שהשתתפו בשני החלקים. 
כל המתחרים שהשלימו  לאחר)ביחד( אחרון מקום יקבלו  השניבחלק  (DRETIRE) שפרשושנפסלו או 

 FEI JR  (2020.) 274.1.6את חלק השני. 
  274.1.6 Athletes stopped after the first phase may only be placed after Athletes who have taken part 

in both phases. Athletes who are eliminated or who retire in the second phase will be placed equal 
last after all Athletes who completed the second phase. 
Number 274.1.6  applies to all five numbers  50.8.1 – 50.8.5 

.18.50 –

.58.50–  
 )9.50קודם (

2020 FEI JR 

  274.1.7. 
  

פרס ראשון המתחרים במקום הראשון יקבלו  אוף.-אמפ’לא יהיה ג ,במקרה של שוויון במקום הראשון
 )ביחד(.

In the event of equality for first place, the tied Athletes will be placed equal first.  
Number  274.1.7   applies to all five numbers 50.8.1 – 50.8.5 

50.8.6 2020FEI JR  
52.274.  

SPECIAL 
PHASE -TWO

COMPETITION 
 

, לא Aטבלה 
 נגד השעון.

 5מינימום 
מכשולים 

 7ומקסימום 
מכשולים 

בחלק 
עם או  הראשון

 בלי
 קומבינציות.

, נגד Aטבלה 
 השעון.

 מכשולים 6
)סה"כ מינימום 

 13ומקסימום  11
מכשולים בשני 

. אפשר חלקים(
קומבינציה אחת 

 בחלק השני.

לפי סה"כ נקודות חובה בשני 
)כולל נקודות הזמן בכל  החלקים

צריך, לפי , ואם אם יש( –חלק 
 .הזמן בחלק השני

 

מתחרים שמקבלים כל ה
נקודות חובה )כולל 

נקודות זמן, אם יש( בחלק 
הראשון )למעט אלו 

שנפסלים( ממשיכים 
 לחלק השני.

 

.150.8.6 FEI JR  2020
274.2.6 

 

 בחלק הראשון לא יקבלו פרס. שפרשו מתחרים שנפסלו או 
Athletes who are eliminated or retire from Phase 1 will not be placed.  

בחלק השני יקבלו מקום אחרון ביחד, לאחר כל המתחרים שהשלימו את פרשו מתחרים שנפסלו או ש
  חלק השני.

We didn't accept the FEI rule 274.2.6: 
"Athletes who are eliminated or retire from either Phase 1 or Phase 2 will not be placed."  
 
I gave this section new numbers – 50.8.6.1 and 50.8.6.2. 

.250.8.6 2020 JRFEI  
274.2.7 

 המתחרים ימוקמו ביחד במקום הראשון. . אוף-אמפ’במקרה של שוויון למקום הראשון, לא יהיה ג
In the event of equality for first place, the tied Athletes will be placed equal first.  

מקצה בליגת בית  50.8.7
)לא מקצה  ספרה

 (FEI-של ה
 

 Bקטגוריה 
  A לפי טבלה

 לא נגד השעון. 

 זמן אופטימאלי
)גרסה מיוחדת 

לליגת בית 
 הספר(.

סעיף -ראה תת
53.2. 

 

)לא כולל נקודות לפי נקודות חובה 
בחלק השני, והזמן הכי קרוב  הזמן(

לזמן האופטימאלי בחלק השני, ואם 
צריך, למקומות הנמוכים, לפי 

נקודות חובה ונקודות הזמן, אם יש, 
 בחלק הראשון.

 

שלא ) מתחריםכאשר 
מגיעים לקו הסיום  נפסלו(

-)ראה תת של חלק ראשון
למעלה(,  50.5. סעיף

 השופט מצלצל, אך ה
רשאים להמשיך  מתחריםה

לשם אימון  –לחלק השני 
 בלבד.

מקצה בליגת בית  .8850.
)לא מקצה  ספרה

 (FEI-של ה
 

לא  A טבלה 
 נגד השעון.
 7מקסימום 
מכשולים 

בחלק 
 הראשון.

 
 

לפי חוקי 
 אקוויטיישן.

 6מינימום 
 מכשולים

 (56סעיף  ראה)
 

לפי ציון אקוויטיישן בחלק השני לאלו 
נקודות שסיימו חלק ראשון ללא 

חובה, ולאחריהם לפי נקודות חובה 
 בחלק הראשון

כאשר רוכבים עם נקודות 
חובה מגיעים לקו הסיום 

-)ראה תת של חלק ראשון
 למעלה(, 50.5 סעיף 

השופט מצלצל, אך 
הרוכבים רשאים להמשיך 

לשם אימון  –לחלק השני 
 בלבד.
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סעיף בחוק של  סעיף-תת
 JR FEI -ה

 הערה  מקום חלק שני חלק ראשון

מקצה בליגת בית  .9850.
)לא מקצה  ספרה

 (FEI-של ה
 

 Bקטגוריה 
  A לפי טבלה

 לא נגד השעון.
 7מקסימום 
 .מכשולים

לפי חוקי 
 אקוויטיישן.

 6מינימום 
 מכשולים

 (56סעיף  ראה)
 

לפי ציון אקוויטיישן בחלק השני לאלו 
שסיימו חלק ראשון ללא נקודות 

חובה, ולאחריהם לפי נקודות חובה 
 בחלק הראשון

כאשר רוכבים עם נקודות 
חובה מגיעים לקו הסיום 

-)ראה תת ראשון של חלק
למעלה(,  50.5סעיף 

השופט מצלצל, אך 
הרוכבים רשאים להמשיך 

לשם אימון  –לחלק השני 
 בלבד.
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 COMPETITION OVER COMBINATIONS   278 FEI   קומבינציות מקצה .51

קומבינציות. לפחות מכשול אחד  5 -, מכשול בודד )המכשול הראשון( ומכשולים 6 -המסלול מורכב מ .51.1
 עם שלושה חלקים. חייב להיות

 . C או על פי טבלהAM  (FEI JR 238.2.2) 5המקצה יישפט על פי טבלה  .51.2

 כנגד השעון. אוף-ג'אמפבמקרה של שוויון למקום הראשון, ייערך  .51.3

מכשולים, ואפשר שיוגבה לפי הצורך. המסלול  6 -אוף( יהיה מורכב מ-אמפ’מסלול הסיבוב הנוסף )הג .51.4
לקים, קומבינציה עם שלושה חלקים וארבעה מכשולים בודדים )או חייב לכלול: קומבינציה עם שני ח

שלושה מכשולים עם שני חלקים ושלושה מכשולים בודדים(. יש להוציא חלקים מיותרים מהזירה. 
 אוף.-אמפ’המתחרים יורשו לבדוק את המסלול ברגל לפני תחילת הג

 מ'. 600 -לא יותר מ –אורך מסלול  .51.5

 מ', לא להכניס מכשול עם שלושה חלקים. 1.00 -לרמות מתחת ל המלצה: אם משתמשים במקצה זה .51.6

 

 FEI 215  ALTERNATIVE OBSTACLE    בחירה אפשרויות שתי עם מכשול .52

 מהאפשרויות. תאחאם במקצה בונים שני מכשולים עם אותו מספר, המתחרה רשאי לבחור לקפוץ כל  .52.1

אינו חייב לנסות שוב לקפוץ אותו במקרה של סירוב באופציה אחת, ללא נגיעה במכשול, המתחרה  .52.2
 מכשול, אלא הוא יכול לנסות את האופציה השנייה.

במקרה של סירוב באופציה אחת, עם נגיעה במכשול, המתחרה חייב לחכות עד שמתקנים את  .52.3
 מהאופציות. תאחהמכשול, ומצלצלים בפעמון להודיע לו להתחיל שוב. אז הוא יכול לנסות לקפוץ כל 

  אופציות. 2לים אדומים ולבנים על כל חלק של מכשול עם חייבים להיות דג .52.4

 

 FORCE AND SPEED   ומהירות כוח .53

 .6–1מכשולים, הממוספרים  6במקצה זה יש  .53.1

", וחוצים את קו הסיום. חלק זה נשפט 6" עד "1"-חלק הראשון: קופצים את המכשולים עפ"י סדר מה .53.2
 זמן מותר(.ם ע) A ע"פ טבלה

". החלק השני 1"-" ל6"-ותם מכשולים בסדר הפוך ומהכוון השני, כלומר מאאת חלק השני: קופצים ה .53.3
 שניות תוספת לזמן המתחרה.  3הפלת מכשול גוררת  – Cנשפט ע"פ טבלה 

קו הסיום של חלק ראשון הוא קו התחלה של החלק השני. קו התחלה של חלק הראשון הוא קו הסיום  .53.4
 של החלק השני.

 יהיה פעמון שיודיע למתחרה להתחיל את החלק השני. לאחר שמסיימים את החלק הראשון, .53.5

 את החלק השני. קופציםאלו שנפסלו בחלק הראשון, לבד מכל המתחרים,  .53.6

חלק הראשון )כולל נקודות זמן אם עוברים את הזמן המיקום סופי נקבע ע"י סיכום נקודות חובה מ .53.7
 שני קובע.המותר(. במקרה של שוויון בנקודות חובה למקום כלשהו, הזמן בחלק ה
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 OPTIMAL TIME  ליאאופטימ זמן מקצה .54

 בעלי ניסיון מועט.בתחרויות בליגת בית ספר המקצה מיועד למתחרים  .54.1

 מ/דקה. 300 . מהירותAהמקצה נשפט לפי טבלה  .54.2
, המתחרה מקבל ציות-כתוצאה מאי (,פרט לדגלים) חלק כלשהו של המכשול /הפלת במקרה של הזזת

ו )במקרה שהזמן שלו פחות שלהמדוד לזמן  שניות 6לא מוסיפים ציות אבל -נקודות חובה עבור האי 4
ו )במקרה שהזמן שלו יותר מזמן שלהמדוד זמן מ שניות  6ולא מורידים מזמן האופטימלי הקבוע(, 

  האופטימלי הקבוע(.

המסלול שמתחרה בעל  לאחר שהוא מודד את אופטימאלי במקום זמן מותר, מתכנן המסלול קובע זמן .54.3
. המטרה היא ללמד הפניותולא מקצר את  ותוקל ותגדול פניות, אם הוא עושה לרכבניסיון מועט אמור 

 פניותקבוע ויציב, בשליטה טובה על הסוס, ולעשות  את המתחרים לרכב את המסלול בקנטר בעל קצב
 קלות בין המכשולים.

קרוב לזמן האופטימלי )לא משנה אם הזמן שלו יותר על המתחרה לנסות לסיים את המסלול בזמן הכי  .54.4
קצר או יותר ארוך מהזמן האופטימלי(. מתחרה שירכב מהר מידי יתרחק מהזמן האופטימלי 

 )ומהניצחון(!

המנצח הוא המתחרה עם הכי פחות נקודות חובה. במקרה של שוויון, הזמן הכי קרוב לזמן האופטימלי  .54.5
 קובע.

 

 הספר בית לליגת מיוחדת גרסה  – ליאאופטימ זמן מקצה .55

 בעלי ניסיון מועט.בתחרויות בליגת בית ספר המקצה מיועד למתחרים  .55.1

 מ/דקה. 300 . מהירותAהמקצה נשפט לפי טבלה  .55.2
, המתחרה מקבל ציות-כתוצאה מאי (,פרט לדגלים) חלק כלשהו של המכשול /הפלת במקרה של הזזת

ו )במקרה שהזמן שלו שלהמדוד לזמן  שניות 6לא מוסיפים אבל  ציות -נקודות חובה עבור האי 4
ו )במקרה שהזמן שלו יותר שלהמדוד זמן המ שניות  6ולא מורידים פחות מזמן האופטימלי הקבוע(, 

  מזמן האופטימלי הקבוע(.

לאחר שהוא מודד את המסלול שמתחרה בעל  אופטימאלי במקום זמן מותר, מתכנן המסלול קובע זמן .55.3
. המטרה היא ללמד הפניותמקצר את  , ולאותוקל ותגדול פניות עושה, אם הוא לרכבניסיון מועט אמור 

 פניותקבוע ויציב, בשליטה טובה על הסוס, ולעשות  את המתחרים לרכב את המסלול בקנטר בעל קצב
 קלות בין המכשולים.

 .מקצהה בתחילת לא יפורסם אופטימאלי זמן 2021-2020בתחרויות ליגת בית ספר בעונה  .55.4

המתחרה לנסות לסיים את המסלול בזמן הכי קרוב לזמן האופטימלי )לא משנה אם הזמן שלו יותר על  .55.5
 קצר או יותר ארוך מהזמן האופטימלי(.

המנצח הוא המתחרה עם הכי פחות נקודות חובה. במקרה של שוויון, הזמן הכי קרוב לזמן האופטימלי  .55.6
 קובע. 
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 CATEGORY B     קטגוריהמקצה  .56

את יכולת הצמד, את שיווי המשקל של הסוס, קצב המסלול ושליטת הרוכב בסוס. מטרת  המקצה בוחן
מקצים אלו הינה להקנות לצמדים שליטה בסיסית על מנת לשפר את ביצועיהם. כמו גם להעלות בפני 

 המאמנים והמדריכים את החשיבות של אימון בסיסי ודגשי הרכיבה הנכונה.

קפיצה. יתכן סיבוב נוסף לקביעת מנצח  תניסיונו 10 בעל במסלולאחד  סיבובהמקצה יערך במסגרת  .56.1
מהרוכבים  ידרשיהמקצה. במסלול זה יכולים להיות משולבים קטעים של טרוט במסלול וקו ישר שבו 

לרכב מספר מדוד של צעדי קנטר על פי הגדרת בונה המסלול על מנת להדגיש את השליטה, הבטיחות 
פוני, סוסי ס להמשך התקדמותם כרוכבים בענף. עבור סוסים קטנים/ברכיבה והטכניקה הנכונה כבסי

 רשאים להוסיף צעד נוסף בקו החובה. על המאמן להודיע על כך לבימת השיפוט לאחר הליכת המסלול.

מטרת הגדרת הצעדים בקו בין מכשולים הינה הדגמת יכולת הרוכב לשלוט בקצב ואורך הצעד של  .56.2
 של הרוכב לשלוט במרחק הזינוק של הסוס בקפיצה.הסוס. זהו כלי בסיסי ביכולתו 

 נקודות חובה במסלול זה: .56.3

צמד שלא ישמור  .יסומן קו במפת המסלול שממנו על הצמד לרכב בטרוט עד האלמנט הבא במסלול .56.3.1
 קנס בארבע נקודות חובה.יעל טרוט לאורך הקו במסלול י

הקורות או שמירה על המקצב שלון של הסוס במעבר יעל הסוס לעבור מעל מספר קורות בטרוט; כ .56.3.2
לא יגררו מתן נקודות חובה לצמד. אין מתן של נקודות חובה בקורות טרוט על מנת למנוע שיפוט 

 "סגנון" בחלק זה של המקצה.

 נקודות לחובתו של הצמד. 4נחשבים ככל מכשול במסלול; הפלתם תגרור  –מכשולי איקס  .56.3.3

 ולפי ספר החוקים הישראלי. אופטימאלי ןו/או זמ A טבלהשאר המכשולים במסלול ישפטו ע"פ  .56.3.4

)מקצה מיוחד לליגת בתי ספר( יהיו   Bבמקצה שני חלקים כאשר החלק הראשון נשפט לפי קטגוריה .56.3.5
 מכשולים. 7בחלק זה לא יותר מ 
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 (Equitation אקוויטיישן) קפיצות סגנון מקצה .57

במהלכו הרוכב נבחן עפ"י מקצה אקוויטיישן הוא מבחן רכיבה הכולל בתוכו מכשולים, ואשר 
 מספר פרמטרים:

 אופן ביצוע המסלול 

  איכות הביצוע: קצב נכון ואחיד, שיווי משקל, רכיבת מרחקים מדויקת, הדרך אל המכשולים
((trackשיתוף פעולה והרמוניה עם הסוס, שימוש נכון בעזרים,  

 ישיבת הרוכב 

 ות, הפלות, סטייה מהמסלול וכד'.ניקוד מקסימלי ביחס לטעויות מוגדרות מראש: סירוב/אי צי 

 רושם כללי 
 

 שני מקצה"סגנון",  מוגדר שכולו מקצה. מקצים במספר ישולב הספר בתי בליגת קפיצות סגנון מקצה
 אוף-'אמפהג רק בהם מקצים, (50.8.9-ו50.8.8  פיסעי ראה) "סגנון" מוגדר השני החלק בו חלקים

 סגנון.  פייישפט על 
 .קפיצות לתחרויות זהים הינם וביטול הרשמה נוהלי, וציוד לבוש חוקי, השתתפות תנאי

 
 כללי

  שיפוט המסלול מתחיל עם צלצול הפעמון; מיד לאחריו על הרוכב לבצע "מעגל התרשמות" אחד
. לאחר קפיצת המכשול האחרון, על הרוכב לבצע "מעגל 1בקנטר ולהמשיך למכשול מספר 

יים השיפוט. במקצים בהם שיפוט סגנון הינו בחלק התרשמות" אחד נוסף בקנטר, עם סיומו מסת
 .השני החלקאו אחרי  לפני התרשמותהשני של המסלול בלבד אין לרכב מעגל 

 

 מכשולים וישלב דרישות שונות, לדוגמא: מעברים לטרוט, עצירה,  8–10 מ יורכב המסלול
 קומבינציה, מרחקים מדודים וקוים שבורים, ועוד. 

  המסלול יפורסם על לוח המודעות לא יאוחר משעה לפני תחילת המקצה ויפורטו בו כל
 המרכיבים, הדרישות, ומיקום המעברים. 

 .המסלול הינו  על המתחרים לקרוא היטב את מפת המסלול ולדעת אותו בעת הליכת המסלול
 מסלול ללא זמן מותר/מוגבל. 

  במרחקים מדודים במסלול(related distance) ין חובה למספר צעדים מוכתב מראש; השיפוט א
צעדי קנטר,  5יהיה עפ"י רכיבה נכונה של הסוס את המרחק. לדוגמא: במרחק סטנדרטי של 

 צעדים באיכות טובה, לא תהיה ענישה בניקוד על כך. 6רוכב שיבחר לעשות 

 פי שפט עלאוף יי-'אמפהג רק בו ומקצה"סגנון"  מוגדר השני החלק בו חלקים שני בהם במקצים 
 ואיכות הביצוע.  מסלולה אתניקוד גם על הדרך אותה בחר הרוכב לרכב  תןנייסגנון, 

  התוצאות יקבעו בפורמט של אחוזים. מיקום המתחרים יקבע מהגבוה לנמוך. המיקומים הסופיים
  יוכרזו בסוף המקצה ומיד אח"כ יתקיים טקס חלוקת הפרסים.

  ניתנת לערעור. כל כללי ההתנהגות של חוקי הקפיצות החלטת השופטים הינה סופית ואינה
ותקנון ההתאחדות חלים גם במקצה זה. התנהגות בלתי הולמת כלפי השופטים תטופל בהתאם 

 .לנהלים
 

 השיפוט דף
דף השיפוט מתייחס לכל מרכיב וכל מכשול במסלול, בסיומו מקבל הרוכב ציון באחוזים עפ"י 

 המפתח הבא:

 90%  ביצוע יוצא מן הכלל באיכות מעולה.מצוין,  –ומעלה 

 80-89% –  .טוב מאד, ביצוע יציב באיכות טובה 

 70-79% –  ממוצע עד טוב, ביצוע באיכות טובה עם טעויות קטנות, או איכות ממוצעת ללא
 טעויות.

 60-69% –  .מתחת לממוצע עד חלש, ביצוע לא טוב עם טעויות חמורות 

 50-59% –  לות מסוכנת עד חסרת שליטה.רע. ביצוע גרוע, עם התנה 
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 ניקוד כללי מחייב:

 לאחר  -)משמעות המונח ציון מקסימלי התחלתי  40% ציון מקסימלי התחלתי –ציות ראשון -אי
 ומתוכו מנוקות הטעויות הנוספות( 40%ציונו של הצמד יורד אוטומטית ל  –ציות ראשון -אי

 30%ציון מקסימלי התחלתי  –ציות שני -אי 

 פסילה –שלישי ציות -אי  

  נקודות מהציון הסופי 4 מפחיתים –הפלת מכשול 

  פסילה  –נפילת הרוכב/סוס 

  50%ציון מקסימלי התחלתי   –צעד נוסף בקומבינציה/אין אנד אאוט 

  55%ציון מקסימלי התחלתי   –מעבר מקנטר לטרוט שלא ע"מ לתקן רגל מובילה 

  50%ציון מקסימלי התחלתי   –איבוד ארכובה או מושכה 

 פסילה  –שניות  45-התנגדות במשך למעלה מ  

 ציות ראשון-מעגלי התרשמות בתחילת המסלול ייחשבו כאי שני 
 

 עם סיום המסלול ומעגל ההתרשמות על הרוכב לעזוב את הזירה.
 

 –, וניתן להוסיף לאות + )פלוס( או Dעד  Aבנוסף לציון באחוזים, יקבל כל רוכב "ציון איכות" באות, מ 
)מינוס(, המבטא איכות יותר או פחות טובה. הציון הזה משקף את הרושם הכללי, הופעת הצמד, 
והאיכות הבאה לידי ביטוי בריכוז וחשיבת הרוכב. במקרה של שיוון בציונים, מיקום הרוכבים ייקבע ע"י 

 איכות.ההציון 
 

       ספר בית לליגת מיוחד – אוף-אמפ'געם  מקצה .58

 .בלבד ספר בית לליגת מיוחד מקצה

. במקרה של שוויון נקודות חובה למקום Aשאינו נגד השעון, עם זמן מותר, הנשפט לפי טבלה  סיבוב
 . אקוויטיישןעל פי חוקי מקצה  שיישפטאוף -'אמפגהראשון יתקיים 

 : הבא הנוהל פי על יעשה המתחרים מיקום

 מהציון  האקוויטיישןעל פי תוצאות שיפוט  אוף-'אמפבג השתתפוימוקמו רוכבים אשר  ראשית
 הגבוה לנמוך.

 מהסיבוב וזמן חובה נקודות פי על אוף-'אמפבג השתתפו לא אשר הרוכבים ימוקמו לאחריהם 
 .הראשון

 

 נקי סיבוב מקצה .59

 אוף.-אמפ'ג אין. Aיישפט לפי טבלה  המקצה

  )רוזטה(. פרס יקבל( יש)אם  המותר הזמן ובתוך חובה נקודות ללא המסלול את שסיים מתחרה כל
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  GRADING SYSTEM–  קפיצות בתחרויות הדירוג מערכת .60

 בתחרויות קפיצות הדירוג הוא בנפרד לרוכב ולסוס. .60.1

 והרוכבים:דירוגי הסוסים  .60.2

 דירוגים לרוכבים: ישנם עשרה .60.2.1

  = ס"מ, 90ס"מ, ד בי"ס =  80ס"מ, ג בי"ס =  70ס"מ, ב בי"ס =  60א בי"ס  

 'מ'. 1.40=   מ', ו' 1.35מ', ה' =  1.30=  מ', ד' 1.20=  מ', ג' 1.10=  מ', ב' 1.0=  א 

 דירוגים לסוסים: ישנם שישה .60.2.2

 'מ'. 1.40=   מ', ו' 1.35מ', ה' =  1.30=  מ', ד' 1.20=  מ', ג' 1.10=  מ', ב' 1.0=  א 

 נקודות דירוג .60.3

 נקודות דירוג ניתנות ב: .60.3.1

 .מקצה דירוג רגיל 

 מקצה פתוח 

 .מקצה ליגה / נבחרות 

  מקצהFEI .'צ'לנג 

  מקצהFEI .לילדים 

 מקצה דרוג גביע 

 מקצה גמר גביע 

 .מקצה דירוג לאליפות 

 .מקצה אליפות 

אוף. במקצים -לג'אמפ לאבמקצים המצוינים לעיל, נקודות דירוג ניתנות לסיבוב הראשון במקצה, אך  .60.3.2

הסיבובים )אלא אם שני הסיבובים  2במתכונת צ'לנג' ניתנות נקודות דירוג רק לסיבוב הראשון מבין 
 .)שונים לגמרי

 :הדירוגנקודות  מתןאופן  .60.4

נקודות דירוג אם יבצע סיבוב נקי בסיבוב הראשון במקצה ונקודה נוספת אם ינצח  2יצבור  סוס .60.4.1
 ע סיבוב נקי בסיבוב הראשון וגם ינצח במקצה(.נקודות דירוג אם יבצ 3במקצה )סה"כ 

 נקודות חובה בסיבוב הראשון. 4 -אם יסיים בלא יותר מ 1 סוס יצבור נקודת דירוג

 נקודות חובה ומעלה יותר ממנצח המקצה. 16נקודות דירוג אם הצמד יסיים עם  2סוס יצבור מינוס  .60.4.2

 או יורחק במהלך המקצה.נקודות דירוג אם הצמד ייפסל, יפרוש  3סוס יצבור מינוס 

יינתנו  לא –של הסוס  במקרה הצמד יפרוש או ייפסל במהלך המקצה עקב צליעה ו/או פציעה
 נקודות דירוג שליליות לסוס.

 יצבור נקודות דירוג שליליות. יצבור נקודות דירוג כמו הסוס אך לא מתחרה .60.4.3

מ'  1.00להשתתף ברמה מ' רשאי  1.00 -מ' ומעלה עם סוס שמדורג ל 1.30 -מתחרה שמדורג ל .60.4.4
אוף. באם תוצאתו היא הטובה -. מותר לו להשתתף בג'אמפולא לפרסלצורך דירוג הסוס בלבד 

מ'( יצברו נקודת דירוג אחת  1.00 -ביותר, גם סוסו וגם מנצח המקצה )מתחרה ו/או סוסו שמדורג ל
 נוספת.

מ',  1.10מ' ברמה  1.00 -מ' ומעלה רשאי להתחרות עם סוס שמדורג ל 1.30 -מתחרה שמדורג ל .60.4.5
מ', יוכל להשתתף על אותו סוס  1.10מ'. היה והשתתף במקצה  1.00במקום להתחרות ברמה 

 מ' רק "מחוץ לתחרות". 1.0במקצה 

מ' חייב להודיע לשופטים לפני התחלת  1.00מ' המשתתף במקצה  1.30 -מתחרה שמדורג ל .60.4.6
 השתתפותו לפרס.-על אי המקצה
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 שיטת הדירוג לגבי צמד: .60.5

אם מתחרה וסוס מדורגים באותו דירוג, שניהם צוברים נקודות דירוג. אם הם בדירוגים שונים,  .60.5.1
הֶצֶמד יורשה להשתתף ברמה הנמוכה מבין השניים ורק המדורג הנמוך ביותר יצבור נקודות דירוג. 

 -יורשה הצמד להתחרות ב—מ'  1.10 -מ' על סוס שמדורג ל 1.20 -כלומר, מתחרה שמדורג ל
 הסוס יוכל לצבור נקודות דירוג. ' אך רקמ 1.10

דירוג מדירוגו האישי.  שתי רמותרשאי להתחרות במקצה הנמוך עד  צמד חוקי ליגה בוגרת, לפי .60.5.2
 צמדים והשני עבור בדירוגם המתחרים לצמדים האחד של פרסים, סטים שני יחולקו מקצה בכל

 .לדירוגם מעל המתחרים

מ' וגם  1.20להתחרות בקטגוריה נפרדת של פרסים גם במקצי מ' רשאי  1.30דוגמא: צמד המדורג 
מ' על סוס  1.30למעלה לגבי רוכב שמדורג  60.4.6 – 60.4.4סעיפים -תתמ'. )ראה  1.10במקצי 

 מ'.( 1.00שמדורג 

 60.5.2  סעיף-תתלמעט המקרה המפורט ב .60.5.3

ָרס )בתוך הת ֶצֶמד לא –למעלה, במקצי דירוג  .60.5.4 מקצה הנמוך מהרמה חרות( ביורשה להתחרות לפְּ
 28.14 סעיףבה מדורג הֶצֶמד. הצמד יוכל להשתתף במקצה כנ"ל "מחּוץ לתחרות" בלבד. )ראה 

 .(קנסות

ביותר  הנמוךס"מ מרמת דירוגם, או במקצה  10 -ב הגבוהאי להתחרות במקצה אינו רש צמדאף  .60.5.5
 (.למעלה 60.5.2 סעיף-תתמשני רמות מדירוגם, )למעט המקרה המפורט ב

 לגבי סּוס:  לרמהאופן המעבר מרמה  .60.6

נקודות דירוג בדירוגו, הוא אוטומטית יעלה רמה.  30מ', יצבור  1.10מ' או  1.00 -כשסוס המדורג ל .60.6.1
נקודות דירוג בדירוגו, בעל הסוס יכול לבחור אם לעלות רמה לדירוג הבא  10אם סוס כנ"ל יצבור 

 אך אין חובה לכך.

נקודות דירוג בדירוגו, הוא אוטומטית יעלה רמה. סוס המדורג   40מ' יצבור 1.20 -כשסוס המדורג ל .60.6.2
נקודות בדירוגו. בכל  50מ' יעלה אוטומטית רמה כאשר יצבור  1.40מ' או  1.35מ',  1.30 -ל

נקודות דירוג  10לאחר שהסוס יצבור  –מ'(  1.40 -מ', ו 1.35מ',  1.30מ',  1.20ארבעה הדירוגים )

לבחור אם לעלות רמה לדירוג הבא אך אין חובה לעשות כן. אם בעל הסוס בדירוגו, בעל הסוס יכול 
ת הקפיצות ועדנקודות ברמתו, הוא חייב לקבל אישור מ 10יבחר לעלות רמה אחרי שהסוס יצבור 

 .כדי להוריד את הסוס שוב לרמה הקודמת

נקודות  0 -חיל בנקודות דירוג בדירוגו, הוא אוטומטית יורד רמה וית 10במקרה שסוס יצבור מינוס  .60.6.3
 דירוג בדירוג הנמוך יותר.

ת הקפיצות, להוריד את הסוס ברמת הדירוג. וועדל ,בכתבבכל עת יכול הבעלים להגיש בקשה 
התחרה במשך תקופה  כלומר, אם הוא מרגיש שהסוס שובץ לדירוג גבוה מדי, או שהסוס לא

 ממושכת.

 אופן המעבר מרמה לרמה לגבי מתחרה: .60.7

נקודות דירוג בדירוגו, הוא אוטומטית יעלה  30מ' יצבור  1.10מ' או  1.00 -כשמתחרה המדורג ל .60.7.1
נקודות דירוג בדירוגו, הוא יכול לבחור אם לעלות רמה לדירוג  10רמה. אם מתחרה כנ"ל יצבור 

 הבא, אך אין חובה לכך.

מתחרה נקודות דירוג בדירוגו, הוא אוטומטית יעלה רמה.  40מ' יצבור  1.20 -כשמתחרה המדורג ל .60.7.2
נקודות בדירוגו. בכל  50מ' יעלה אוטומטית רמה אם יצבור  1.40מ', או  1.35מ',  1.30המדורג 

נקודות דירוג  10מ'( לאחר שמתחרה יצבור  1.40-מ', ו 1.35מ',  1.30מ',  1.20ארבעה הדירוגים )

חרה יבחר בדירוגו, הוא יכול לבחור אם לעלות רמה לדירוג הבא אך אין חובה לעשות כן. אם המת
ת הקפיצות כדי לרדת שוב לרמה ועדנקודות, הוא חייב אישור מ 10לעלות רמה אחרי שיש לו 

 הקודמת.

נקודות דירוג בדירוגו, הוא  10ס"מ יצבור  70ס"מ או  60ליגת בתי ספר: כשמתחרה המדורג ב .60.7.3
וטומטית נקודות דירוג בדירוגו, הוא א 15ס"מ יצבור  80אוטומטית יעלה רמה. כשמתחרה המדורג 

נקודות דירוג בדירוגו, הוא אוטומטית יעלה רמה.  30ס"מ יצבור  90יעלה רמה. כשמתחרה המדורג 
 ניתן לעלות רמה בדירוגי ליגת בתי ספר בכל שלב על פי בחירת הרוכב.
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 סוסים .60.8

 מ'. 1.00שמתחרה בפעם הראשונה ידורג ברמה  סוס מקומי

 על יצהיר הסוס בעל  .המוצא בארץ דירוגו פ"ע ידורג הסוס  –מיובאים סוסים דירוג – סוס מיובאלגבי 
בצבירת נקודות דירוג  אלא מכן לאחר הדירוג את לשנות יהיה ניתן לא .הדרכון בצירוף תצלום דירוגו

 .בארץ התחרויות במערכת

 בהם הפרסים וישללו קפיצות תחרויות-10 מהשתתפות ב יושעה שקרי שהתצהיר לגביו שיסתבר סוס
 .זכה

 נוספים. עונשים לדרוש רשאית כמובן תהיה עדהוהו

   .חריגים במקרים בדירוג הסוס את ת הקפיצות להורידוועדלבקש מ הסוס בעל יוכל ההצהרה מתן לאחר

 מקצים מיוחדים .60.9

 לא יינתנו נקודות דירוג במקצים מיוחדים.

 השתתפות במקצים: .60.10

 פי שיקול דעתו. -סוסים במקצה, על 3 מתחרה רשאי להשתתף לפרס עם עד .60.10.1

 על סוס רביעי. מחוץ לתחרותלהשתתף גם מותר לו 

 "כניסות" ביום אחד. מקצה עם 5מ' ומעלה, לסוס מותר לבצע  1.00בדירוג בוגרים, ברמות  .60.10.2
 אוף.-אוף ייחשב כשתי "כניסות" גם אם הסוס אינו עובר לשלב הג'אמפ-ג'אמפ

מותר להתחרות לפרס במקצה מסוים פעם אחת, עם מתחרה מ' ומעלה, לסוס  1.00בכל מקצה  .60.10.3
מחוץ להשתתף על אותו סוס באותו מקצה " ,מותר לאותו מתחרה, או מתחרה אחר אחד.

 .בסוף המקצה קורואך לתחרות" בלבד 

סוס שמשתתף במקצה עם מתחרה אחד לפרס ועם מתחרה אחר "מחוץ לתחרות", חייב להיכנס 
 עלהסיבוב הראשון שלו, התחרות". במקרה שהסוס, לאחר קודם לפרס ורק אח"כ "מחוץ ל

 אוף.-אוף, אסור להשתתף עליו "מחוץ להתחרות" לפני הג'אמפ-לג'אמפ

בתחרויות ליגת בית ספר, אפילו  מ' ולמעלה אינם רשאים להשתתף 1.00 -מתחרים שמדורגים ב .60.10.4
 חוץ מהתחרות. מ

ך רק הסיבוב הראשון שלו ייחשב בתור מתחרה יכול להיכנס לאותו מקצה פעמיים על אותו סוס, א .60.10.5
 השתתפות לפרס.

, המקצים המיוחדים הבאים נחשבים כ"מקצה בעל (FEI 238.2.1) (25)סעיף  "2A" בנוסף למקצה .60.10.6
  ה"כניסות" המותרות לסוס באותו יום: 5כניסה אחת" בחישוב של 

 

FAULT AND OUT   טעות והחוצה 

HIT AND HURRY  קפוץ מהר 

ACCUMULATOR אוף(-אמפ'מקצה צבירה )הגרסה ללא ג 

TOP SCORE (GAMBLERS’ CHOICE)  מהמרים  

TAKE YOUR OWN LINE  בחר את הקו 

TWO PHASES  שני חלקים 

COMPETITION OVER COMBINATIONS מקצה קומבינציות 

SPEED AND HANDINESS  מהירות ונכונות 

FORCE AND SPEED כוח ומהירות 

OPTIMAL TIME אופטימאלי זמן מקצה 

TABLE C  מקצים הנשפטים לפי טבלהC   
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 השתתפות "מחוץ לתחרות" .60.11

לפני מתחרה אחר שמתחרה לפרס  ,על סוס במקצה"מחוץ לתחרות" אין רשות לאף אחד להשתתף  .60.11.1
. מתחרים שמשתתפים "מחוץ לתחרות" יותרו להיכנס למקצה בסופו באותו המקצה על אותו סוס

המתחרים שמשתתפים לפרס כבר עשו את הסיבוב הראשון(. מתחרים בלבד )לאחר שכל 
והם אינם רשאים להיכנס  בסיבוב הראשוןרק חוץ מהתחרות" רשאים להשתתף משמשתתפים "

 (.60.4.6 ,60.4.5 ,60.4.4סעיפים -תתאוף )למעט המקרים המפורטים ב-לג'אמפ

מספר הנרשמים  או לא, לפי מארגן התחרות רשאי להחליט אם לרשום משתתפים "מחוץ לתחרות" .60.11.2
 בתחרות ולפי לוח הזמנים של התחרות.

 אחריות .60.12

 מתחרה אחראי באופן אישי על הרשמתו למקצה המתאים )מבחינת דירוג הצמד(.

 למקצה ישובץ באחריות מארגן התחרות בסוף המקצה."מחוץ לתחרות" כל מתחרה הנרשם 

 דיווח להתאחדות על סוס מתחרה: .60.13

להתאחדות בכל מקרה של קנייה ו/או מכירה של סוס מתחרה ובמקרה בעל סוס נדרש להודיע  .60.13.1
 שסוס בבעלותו מפסיק להתחרות.

בכדי למנוע טעויות, סוס לא יירשם בהתאחדות כסוס מתחרה אם רשום כבר סוס מתחרה אחר עם  .60.13.2
 אותו שם.
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 AND SADDLERY  FEI 256, 257   DRESS  קפיצות בתחרויות וציוד ללבוש תקנון .61

FEI JR  2020  and FEI Manual for Jumping Stewards – February 2020, FEI Manual for Jumping 
Stewards – Annexes – June 2020 and FEI Manual for Jumping Stewards, Annex VI – February 2020. 
Pages 24-46. 

בהתאם לתקנות  בציוד הנכון להשתמשהמתחרה חייב  ,(1220-2020פי ספר חוקי הקפיצות )-על
 על שמירה-אישל  במקרה .(ועדת הקפיצותומאלא אם קיבלו רשות מיוחדת ) ולכללי ההתאחדות

או למנוע  ,בכתב או בעל פהאזהרה  לתת, השופטים רשאים בהתאם לתקנון ציודההלבוש/ הוראות
 קנס עדשופטים רשאים להטיל , ה28ף ילפי סע, או, (FEI 256.1.7) במקצה המתחרה השתתפות

 על מתחרה. ₪ 500

 חובה לבוש .61.1

, כולל שטח התחרותום בקכל מעל סוס ב רוכבשאחר  אדםמתחרה וכל בן חובה על כל : קסדה 61.1.1
 point-3נקודות עיגון ) 3, לחבוש קסדה תקנית ורכוסה בעלת קירור / אורוות ואזורי חימום
retention harness ) .קבלת   אזהרה בעל פהקבלת שימוש בקסדה תקנית יגרום ל-איבכל עת

   (rt. 140A 2021  FEI GR ראה( .כרטיס אזהרה

  ( בטקס חלוקת הפרסים בו הוא רשאי 18)מעל גיל  ירכבחריגה מכלל זה ניתנת לרוכב
 המתחריםי. המנון הלאומהאו כאשר מנגנים את להסיר את הקסדה לצורך חלוקת הפרסים 

 לחבוש קסדה רכוסה בעת סיבוב הניצחון. חייבים
, החוקים לפי לו אסור אומותר  באםעת,  בכל קסדתואת  יסיר, לפי בחירתו, מתחרה אם

 .מקרה בכל, אחריותו עלורק  אך תהיה, מקרה בכל, הקסדה הסרת

 עליו להחזיר אותה נופלת מראשו (,גיל)מכל  המתחרההקסדה של , הסיבוב אם במשך ,
בחזרה. אם  הרכיסה , עליו לסגור אתהרכיסה נפתחה, הסיבוב במשךאם  .לראשו

אבל לא עוצרים את  ,ציות-כאי נחשבלא  זהכדי לעשות זאת, את הסוס המתחרה עוצר 
 .פסילהלאינו גורם  על הסוסבזירה וו/או משקפיים( כאשר המתחרה )קבלת קסדה השעון. 

 פסליי - לפי החוק רכוסהמתחרה שקופץ או מנסה לקפוץ מכשול ללא קסדה או בלי רתמה 
  .29.4.3 ,29.3.28 ,סעיףגם  ה)לפי שיקול דעת של השופטים()רא

Art. 256.1.4 An Athlete who loses his/her Headgear or whose retention harness becomes unfastened during the 
course of his/her round must recover and replace it, or in the case of the retention harness becoming unfastened must 
refasten it. In such case, the Athlete will not be penalised for halting to retrieve his/her Headgear and/or refasten the 
retention harness, but the clock will not be stopped. An Athlete who jumps or attempts to jump an obstacle with a 
retention harness incorrectly fastened or not fastened will be eliminated unless the circumstances rendered it unsafe 
for the Athlete to stop immediately in order to refasten the harness (e.g. if the harness becomes unfastened in the 
middle of a combination or one or two strides before the obstacle in question). 

 

 חובה: ומעלה מ' 1.00 -לכל רמה מ

   )'מכנסי רכיבה בצבע בהיר )לבן או ֶבז 

 )שנראים כמו מגפיים. (מגפי רכיבה )או נעלי רכיבה עם צ'אפס )עד הברכיים 

 צ'אפס )עד הברכיים( 

 

 רכוסה. תקנית עם רתמה רכיבה קסדת 

  ,חולצת רכיבה בצבע לבן או צבע אחר, או עם פסים צבעוניים/לבנים, עם צווארון לבן
 עם/בלי שרוול. 
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  עניבה לבנה לבנים / עניבת רכיבה(Stock) .לבנה לבנות 

  אותיות, מספרים או תמונות. )למעט  הדפסתאסור ללבוש חולצות או מכנסיים שעליהם
 (.בתחרויות לנבחרות

 
 

    .עקבים יםחייבארוכים / קצרים למגפי רכיבה 

 

 

 

 
 קט'ז 61.1.2

 חובה ג'קט בכל סוגי התחרויות הבאים:

 ישראל. תחרות אליפות 

  ותחרות  'לנג'צתחרותFEI  14לילדים עד גיל . 

 )תחרות גביע )גמר 

 ( גמרתחרות נבחרות.) 

 בהזמנה מראש זאת תציין הועדה בה תחרות כל 
 

 המסלול בלבוש רכיבה מלאאת  לכתעל המתחרה ל, תחרויות לעילהסוגי  5-ב – הליכת המסלול
  והשוט ניתן לשאת ביד. קסדה. את ה(ת רכיבה)כולל מגפי רכיבה, מכנסי רכיבה, חולצ

  .(ו מגפייםא ותסגורים נעלנעול ני, ולקעל המדריכים ללבוש לבוש ת

 

 :לבוש חובה בליגת בית ספר

 במקצה מאמנים: כולל ספר בתי בליגת לרוכבים הופעה

 תקנית עם רתמה רכוסה, רכיבה קסדת 

 שחור או לבן, בז', כחול כהה, בצבע רכיבה מכנסי 

 לבן, עם/בלי שרוול צווארון עם פולו, לבן או צבע אחר, או רכיבה חולצת 

 רכיבה וצ'אפס )עד הברכיים( נעלי או רכיבה מגפי 
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 תקנון ציוד .61.2

 ועל כל אזור התחרות. מגרש החימוםחוקי הציוד חלים במידה זהה על הזירה, על 

 ראשיה .61.2.1

 MICKLEM).מותר להשתמש בראשית "מיקלם" )

 מיקלם

 מתגים .61.2.2

שבור פשוט או ישר פשוט, על כל סוגיו, עם מושכה אחת,  גמת מ' 1.10עד וכולל בכל הרמות 
)"ֶפסֹואה"( עם מושכה אחת מחוברת לאחת  "Pessoa; מתג "(curb chain) שימוש בשרשרת ללא

 Waterford"(; מתג גומי ישר; ומתג "D-ringידי רצועת -טבעות על 2 -הטבעות )או מחוברת ל
ד"(. פֹורְּ  )"ווֶטרְּ

 ס"מ. 1קצוות המתג עצמן חייבות להיות לפחות בקוטר 

  צדי המתג.בכל סוגי המתגים הנ"ל מותר להשתמש במגני גומי חלקים בקצוות המתג, בשני 

מ' ומעלה )ברמה בדירוג  1.00מותר למתחרים המתחרים  Pelham)השימוש במתג "פלהם" )
 בוגרים בלבד(.

לשימוש מ' ולמעלה מותרים  1.00 -מ' ומעלה על סוסים שמדורגים ב 1.20 -מתחרים שמדורגים בל
, כולל ראשיה כפולה FEI-ידי ה-כל המתגים הנ"ל ובנוסף כל מתג שאושר על

 )ָהַקמֹור(.  Hackamore -ו

צלנג' מותר כל מתג שאושר  FEIותחרות  14ילדים עד גיל  FEIמתחרים שמשתתפים בתחרות 
ַהם"(, ראשיה כפולהPelham, כולל מתג ישר "FEI-ידי ה-על וגג  ()ָהַקמֹור Hackamore ," )"ֶפלְּ

(GAG.) 

 בכל הרמות המושכות חייבות להתחבר למתג. 

 

BITLESS BRIDLE  )ת הקפיצות.וועדאישור מיוחד מ תחייב –)ראשיה ללא מתג 

 אסור להשתמש במתג פגוע או חלוד.
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BIT-BURRS 

בלבד. המטרה  עגולים ותוקצעם רק בצד אחד של הפה של הסוס,  BIT-BURR -מותר להשתמש ב
 היא למנוע התנגדות מצד הסוס כאשר מבצעים פניות במשך הסיבוב. 

 

 
 

 

 (REINS) מושכות .61.2.3

 אםמושכות.  ותזוגלא יותר משני  מותר )ים( או ישר לראשיה. יש לקשור את המושכות למתג
  .לראשיה ישר או למתג קשור להיות חייב אחד זוג, מושכות זוגות בשני משתמשים

 ציוד מיוחד

מותר להשתמש  ,מ' ומעלה 1.00 -מ' ומעלה על סוסים שמדורגים ב 1.20 -מתחרים שמדורגים בל
ברמות הנ"ל מותר לקפוץ מכשולי חימום עם DRAW REINS .-מושכות גרמניות וב החימוםמגרש ב

בטכס חלוקת רק בזירה מותר  DRAW REINS -. השימוש בDRAW REINS-מושכות גרמניות ו
 הפרסים.

 
Draw Reins         

 

בֹון"( או ב "Chambon" -השימוש ב   קפיצות.העדת ואישור וחייב " )"גוג"( Gogue"-)"ַשמְּ

 

 
 

 

Chambon Gogue 
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 (Noseband)חוטמית  .61.2.4

, Cavasson)סוגי חוטמיות: "ָקווָסֹון" ) 4 -ב ורק אך מותר להשתמש מ' 1.10עד לרמה 
מּוטה   . or Mexican) (Crossed מוצלבת Flash, משולבת Dropשְּ

 

 

 

 

 
ו לו היטב, ואינו גורם ל םהותאשל הסוס רדים להבטיח שכל הציוד אוטסכדי לשמור על רווחת הסוס, על ה

 זקו את החוטמית באופן מופרז. יצריך לבדוק היטב שלא ח כאב או פציעה.שום 
אצבעות )אצבע  2ארד יכול להכניס יוחייב להיות מספיק מקום בין לחי הסוס ובין החוטמית, כדי שהסט

. בנוסף, אסור למקם את הסוס, כמו בתמונה למטה המורה ואצבע האמצעית(, צמודים אחד לשני, מול לחי
 .פריעה בנשימתו של הסוסתהחוטמית כל כך נמוך ו/או חזק שהיא 

 
חוטמיות  3-להשתמש בתחרויות רגילות בת ספר ויחרים מכל גיל, בתחרויות בתלמ אסור מ' 1.10עד לרמה 
 הבאות:   

 .42 עמוד  ANNEXES –FEI MANUAL FOR JUMPING STEWARDSראה 
 

         

 אסור –חוטמית כפולה אסור – DYONחוטמית כפולה  אסור–שתי חוטמיות נפרדות 
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ִטינְֵּגייל .61.2.5   (Martingale) ָמרְּ

רצועות  2 -המתפצל ל (Running Martingale) ורק במרטינגייל נייד מותר להשתמש אך
 שבקצותיהן טבעות.  

ִטינְֵּגייל עור חלק )כדי לאפשר למושכות  קצהנייד מותר רק בצירוף מושכות עם  השימוש בָמרְּ
מעצורי עור או גומי  – Martingale Stoppers-או עם מושכות רגילות ו ,להחליק בחופשיות(

צריך להיות כזה שבמצב  אורך הָמְרִטיְנֵגיילהמונעים מהטבעות לבוא במגע עם המתג. 
 המושכות נמצאות בקו ישר ליד המתחרה ולא בקו שבור כלפי מטה. – עמידה“

חלק ובין מעגל המרטינגייל  ןאת הסטופר בי מקםחייב לותר רק סטופר אחד לכל מושכה. מ
הנייד ל יינגיאת המרט הפוךאסור ל ./ לראשיה ָהַקמֹורל /של המושכה שמחובר למתג 

 (.Standing Martingaleלהמרטינגייל קשוח )

Only unrestricted running martingales are allowed; no more than one martingale stopper per rein may be used.  
Reins may not be configured in such a way as to cause a running martingale to function as a standing martingale  

ֶקט Market Harborough -השימוש ב בורו(  )מרְּ  רמה. כלב אסורהרְּ

  

ֶקט בורו מרְּ  The Thiedemann rein as pictured above אסור - הרְּ
is not allowed in the competition arena; 
however, it is allowed in the warm-up 
arena.  

 מותר רק בשטח החימום
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  י עינייםכס .61.2.6

בכל מקום  אסור (FLY MASKS) עיניים ומסיכות  (BLINKERS)עיניים-יסכהשימוש ב
 בשטח התחרות.

 

 

 ) (FEI 2020 הסוס ישמכסים את עיניפלסטיק  משקפיאסור להשתמש 

Plastic shields that cover the horse’s eyes (i.e. glasses or sunglasses for horses) are forbidden. 
FEI JR  257.2.7  2020 

 

 CHEEK STRAPSהלחיים  -רצועות .61.2.7

הלחיים של -רצועות 2, או חומר גמיש דומה על שכב פרוותמותר לשים חתיכות עור, או 
 סמ' מלחי הסוס.  3-הראשייה, בתנאי שהחלקים אינם בולטים יותר מ

 

 .FEI-השימוש בחלקים קשוחים אסור ע"י ה
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 Tongue Strap  עת לשוןרצו .61.2.8

 . FEI 257.2.8 ראה אסור לקשור רצועה מסביב ללשון הסוס.

 
 

        s and Tongue TiesGuard Mouth וגומיות לשון מגני פה .61.2.9

 לפי  וגומיות לשון שיניים של הסוס,ה, שמכסים את אסור להשתמש במגני פה
2020 1046.3.b)tewards Manual S FEI 

   FEI  -טרינרים של הוחוקים הו )ראה Tongue guards –מגני לשון  .61.2.10

. אסור לשלב מגן לשון, שהנו השימוש בהם נעשה נכון להשתמש במגני לשון רק אם מותר
 , FEI 257.2.8פריט נפרד, סביב המתג מכיוון שעלולה להיות פגיעה לסוס. )ראה 

rt. 1046.5A 2020 JUNE FEI STEWARDS MANUAL JUMPING.  

 

   
Tongue guard  אסור. המגן חייב להיות

מחובר  ולא בנפרד מהמתג
 .ביחד

מותר. קודם מכניסים את מגן 
בתוך הפה של הסוס, הלשון 

ואחר כך את המתג. בשיטה 
הזו, המגן יושב באופן חופשי 

 מאחורי המתג.
 

 שוט .61.2.11

, מגרש החימוםס"מ )כולל רצועת העור שבקצה( בזירה או ב 75מותר שוט באורך מרבי של 
חימום. מותר להשתמש בשוט דרסג' הכאשר רוכבים מעל קורות קרקע או קופצים מכשולי 

 . אסור)קפיצות( אך לא בזמן חימום מעל מכשולים ,מגרש החימוםמ' ב 1.20עד  של באורך
. אין להשתמש להוסיף משקל כלשהו לקצה השוט ואסור לחבר אליו אביזר מכל סוג שהוא

 .בדבר אחר במקום שוט
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 מגני רגלים .61.2.12

מגרש ובבנדז'ים מותרים לשימוש בזירה ו , מגני רגליים, מגני ברכיים(Bell Boots)פעמונים 
 FEI 257.2.4 and 2.5ראה  .החימום

קשיח -מגנים עם חומר קשיח או סמי – (PINCH BOOTSאסור להשתמש במגני "צביטה" )
 שהוכנס מתחת לבטנה הפנימית.

 

 

  

גרם סה"כ )כולל  500המשקל המקסימלי המותר למגני הרגליים )קדמיים או אחוריים( הוא 
 התוספות(.

 של מותר להשתמש במגנים על הרגליים האחוריות במקסימום אורך 6לסוס צעיר עד גיל 
 סמ'. 5חייב להיות לפחות    FASTENERסמ'. רוחב הסגר  16

 .257.2.4 סעיף ראה

   דורבנות .61.2.13
256.1.11ART.  2021FEI JR  

קצות ודיסק מסתובב עם  (ROWEL SPURSגלגלת )אסור להשתמש בדורבנות 
 בשטח התחרות.בכל מקום  ,משוננותאו  צותחרי

 משוננות.או  צותחריקצות לו  ןובב שאידיסק מסתעם  גלגלתמותר להשתמש בדורבנות 
Rowel spurs, that is spurs with a notched or serrated rotating disc, are not authorised 
anywhere within the grounds of international Jumping Events; spurs with a rotating disc that is 

not notched or serrated are allowed. 
 

בשום מקום בשטח התחרותאסור להשתמש בדורבנות מסוג זה   

 אסור אסור

  
 

 מותר מותר
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Roller spurs with a flat disc are 
allowed, providing the disc is not 
sharp and it has a thickness of 
at least 3 mm.  

רוחב הקצה   – אם לא חד ,מותר 
 מ"מ 3 בעובי חייב להיות לפחות

 

 

 אוכף .61.2.14

)כולל ארכובות ביטחון( /ו רצועות הארכובות אואסור לקשור את הארכובות  – למען הבטיחות
. על (Stirrup Bars)תפסי הארכובות  –לאוכף בשום נקודה חוץ מהמקום שמיועד לכך 

הארכובות ורצועות הארכובות להיות תלויות מתפסי הארכובות באופן חופשי ומחוץ לכנף 
 ANNEX XV -FOR JUMPING STEWARDS  FEI MANUALהחיצונית של האוכף.

 .)36עמוד ראה (

 למתחרה לקשור כל חלק מגופו לחלק כל שהוא של האוכף באופן ישיר או עקיף.אסור 

 

ארכובות כגון אלו המוצגות בתמונות מטה אסורות בשימוש מכיוון שהן תופסות את הרגל 
 לארכובה.
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 ע"י  אסור KVALLהשימוש בארכובות  
 .FEI-ה

 

 

 

 The use of the above safety stirrup is permitted. 

 מותר

 

 מספר סוס .61.2.15

ָכב בתחרות עם מספר סוס מתחרה צמוד למקום בטוח וניתן לקריאה.  חובה לרְּ

 עדת הקפיצות לאישור שימוש חריג האמור לעיל.וניתן להגיש בקשה בכתב לו

מתחרים נכים הזקוקים לציוד עזר מיוחד בעת התחרות צריכים לפנות מראש לקבלת אישור בכתב 
 יצות.ת הקפוועדמ
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    ראווה קפיצות בתחרויות העונשים ומערכת ערר/  המחאה מערכת .62
PROTEST AND APPEAL SYSTEM 

של ההתאחדות הלאומית  קפיצותלתחרויות APPEAL) ערר )/  PROTEST)מערכת המחאה  )
לספורט הרכיבה )להלן "ההתאחדות", מבוססת על החוקים הכלליים של ההתאחדות הבינלאומית 

 ,ערריםעבור ו עבור מחאות THE FEI GENERAL REGULATIONS 2021לספורט הרכיבה 
 מגרש החימום חוקי – A נספחו(, ועל חוקי קפיצות ראווה FEI 2021 -הווטרינריים של ה החוקים

 של ההתאחדות.  2016-2017

בפני שופטי  PROTEST)) מחאה–למחאה / ערר ביום התחרות. הרמה הראשונה  שתי רמותקיימות 
הממונה על  ת העררוועדבפני  ביום התחרותנשמעת  APPEAL)ערר ) –הרמה השנייה  .התחרות

 .(APPEALS COMMITTEE) התחרות מארגן ידי
 (.62.5ף סעי-לבית הדין של ההתאחדות )ראה תת חמוריםלאחר התחרות: ניתן לפנות במקרים 

 

 סעיף-כמעט בכל מקרה. )ראה תת ,היא סופית PROTESTהחלטת השופטים לאחר שמיעת המחאה 
 להלן.( 62.2.5

 ומקרים משמעתיים (PROTESTS) ותמחא .62.1

 Protests and Disciplinary Cases -  163-161 ART. 2021 GR-FEI  

 :כללי .62.1.1

 תלונות על התנהגות בלתי ראויה או בלתי הולמת ודוחות על התעללות.  תכוללמחאה 

(, 62.1.6סעיף -)ראה תת התחרות בתקופתהתחרות, לחבר שופטי  תלהיות מוגשה עשוימחאה 
המקובלים של  חוקים וההוראות של ההתאחדות או כנגד הפרת העקרונותהשמירה על -כנגד אי

המקובלים של רוח הספורט, במשך התחרות וקשורים  הסטנדרטיםחריגה מהתנהגות והגינות, או 
 (..62.1.5ג-אסעיף -)ראה גם תת לתחרות.

   המחאה מגיש .62.1.2

ת הקפיצות, בעלי וועדאחד או יותר מהבאים רשאי להגיש  מחאה: יו"ר ההתאחדות, משקיף מטעם 
 "האדם האחראי לסוס" -תפקידים בתחרות, ו

 THE PERSON RESPONSIBLE (FEI-GR 118) –  בדרך כלל המתחרה המשתתף בתחרות
כולל עוזרי המתחרה, סייסים,  –על הסוס, אבל אפשר להתייחס לבעלי הסוס ואנשי תמיכה אחראים 

, כ"אנשים נוספים אחראים" אם הם נוכחים בתחרות ו/או החליטו החלטה וכולירופא ווטרינר פרטי 
 רלוונטית לגבי הסוס. 

המאמן, ההורה, בעלי הסוס או מבוגר  –ו למנות נציג עלי –18במקרה של מתחרה מתחת לגיל 
 . המתחרה הצעיר עצמו נשאר תמיד "האדם האחראי לסוס". (FEI-GR 118.4.4). אחראי אחר

אינטראקציות עם המארגן, השופטים ובעלי תפקידים ההנציג חייב לייצג את המתחרה הצעיר בכל 
 ד סמים )אם יש(. אחרים בתחרות, כולל לשמש עד בתהליך בדיקת הסוס נג

כאשר  ,/המדריך הוא הנציג של המתחרה הצעירהמאמן ,אחרת נקבע לא אם, לפי חוקי ההתאחדות
 עדיין "האדם האחראי לסוס".המתחרה הנו 

 62.1.4סעיף -כל אדם או גוף רשאי להגיש דיווח על התעללות לסוס. )ראה תת הכלל:יוצא מן 
 להלן.(

 

 )כולל דווח על התעללות( PROTEST נגד מי ניתן להגיש מחאה .62.1.3

)כולל דווח על התעללות( נגד כל אדם או גוף שלוקח חלק כלשהו בתחרות או  ניתן להגיש מחאה
שמירה על החוקים והכללים של ההתאחדות או -שכפוף לסמכות ההתאחדות בצורה אחרת, כולל אי

פורט, שקורים הפרת עקרונות כלליים של התנהגות, הגינות, או סטנדרטים מקובלים של רוח הס
 במשך התחרות וקשורים לתחרות.
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  עדים / וידאו .62.1.4

דווח על התעללות נגד אדם או גוף להביא, אם אפשר, עדים למקרה, וכל  / על אדם שמגיש מחאה
, או להשיג מהעדים הצהרות בכתב, חתומות על ידם, לשופטיםלהביא אותם  .סוג אחר של הוכחה

 (.GR FEI 142.2) יחד עם שמותיהם וכתובתם

 וידאו

, לפי שיקול דעת של השופט (יש)אם  וידאו הרשמי של התחרותהובצילום  לשופטים מותר להיעזר
בכל ידאו / למארגן אין עניין אישי במחאה. וובתנאי שלצלם הו(  JR FEI (200.5הראשי בלבד, 

 למעלה.( 1. )ראה סעיף למו ע"י אדם פרטיומקרה, אסור להשתמש בצילומי וידאו שצ

 :(PROTEST) מחאה הגשת .62.1.5

 תמצית

על האדם המגיש מחאה לגשת קודם כל למזכירות התחרות ולהגיש את המחאה בכתב,  .א
 (. ₪ 500) ולהפקיד פיקדון כספי

 מחאה.  ההוגש כיהתחרות חוי למארגן ימזכירות התחרות תודיע ללא ד .ב
 בתחרות.השופטים  חברליו"ר חוי ימארגן התחרות יודיע על המחאה ללא ד .ג
 במחאה הדיוןלא יפריע לשופטים בעבודתם ושבזמן  המחאה שמגישהמארגן לדאוג  באחריות .ד

 יתנהג בצורה הוגנת ואחראית.
, הוא יקבל את בתמצית 4 -ו 1סעיפים -יתנהג לפי המצוין בתת המחאה שמגישרק בתנאי  .ה

 הזכות להגיש את המחאה ישר לחבר השופטים ולהיות נוכח בזמן שמיעת המחאה.
אוף( / הכרזה על המיקומים -חבר השופטים חייב לדון במחאה לפני הסיבוב הנוסף )הג'אמפ .ו

  .(62.1.8סעיף -תתהסופיים במקצה. )ראה 
בעל פה  המחאה למגישבסוף הדיון במחאה, השופטים יגיעו להחלטה ויודיעו את החלטתם  .ז

 ובכתב.
 ועדת עררוליש מקום להעביר את המחאה הלאה  להחליט אם בלעדית זכותשופטים לכמו כן  .ח

APPEALS COMMITTEE. 
 

 

התחרות  למזכירות ,ויד-על מהבכתב, וחתו ()או נציגו APPELLANT מחאה תוגש ע"י המערער
, לפקודת ₪ 500להעברה לחבר השופטים, בצירוף ראיות ועדויות תומכות, לאחר הפקדת סך של 

 ההתאחדות, במגבלות הזמן הנקובות להלן: 

כנגד זכותו של מתחרה או סוס להתחרות במקצה מסוים, או כנגד התנאים  מחאה 62.1.5.1
 דקות קודם לתחילת המקצה האמור. 30 -לא יאוחר מ–הפיזיים בזירה 

דקות  15 -לא יאוחר מ –מחאה כנגד מבנה של מכשול, תכנית המסלול או אורכו  62.1.5.2
 קודם לתחילת המקצה האמור.

או אירוע חריג במהלך תחרות, או כנגד המיקום הסופי  סדירות-כנגד אי מחאה 62.1.5.3
דקות לאחר ההכרזה הרשמית על מיקום המתחרים  30 -לא יאוחר מ –במקצה 

)במקרה של , או הכרזת התוצאות על לוח המודעות במקצה )טקס חלוקת הפרסים(
או יותר(, שעה אחת לפני תחילת המקצה הרלוונטי למחרת  תחרות של יומיים

 )בהתאם למה שכתוב בהזמנה לתחרות(.

 .עדת העררולו לא ניתן לפנות ישריש את המחאה לשופטים. חייבים להג 62.1.5.4
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  :ערערוועדת ה / השופטים של הסמכות תקופת .62.1.6

  FEI-GR APPENDIX A) תקופת הסמכות של השופטים 62.1.6.1
– PERIOD OF AN EVENT)דקות לפני  30 -, )"תקופת התחרות"( הנמשכת מ

וטרינרית של הסוס הראשון קודם לתחרות, )ואם לא נערכת ותחילת הבדיקה ה
טרינרית כאמור, שעה לפני תחילת המקצה הראשון, או עם הגעת אחד ובדיקה ו

 30ד )הראשון בזמן(, וע FEI-מחבר השופטים לשטח התחרות כהגדרתו בחוקי ה

 30דקות לאחר ההכרזה הרשמית על תוצאות המקצה האחרון ע"י השופטים או 
)האחרון בזמן(, אלא אם כן  בעררדקות אחרי סיום הדיון במחאה / עד סיום הדיון 

 נקבע אחרת בהזמנה לתחרות.

דקות לאחר סיום שמיעת המחאה ע"י  30עד  - ת העררוועדתקופת הסמכות של  62.1.6.2
 השופטים.

אין על השופטים לטפל בכל מחאה בקשר לאירועים שקורים במשך התחרות.  62.1.6.3
, ואין להעביר של השופטים מההסכללא  עדת העררולולהעביר את העניין ישר 

 של התאחדות.  בית הדיןעדת הקפיצות או לואת העניין ישר לו

ו במשך התחרות או במקרה של מחאה / דווח על התעללות, בקשר לעניינים שלא קר 62.1.6.4
לאחר סוף תקופת הסמכות של בקשר ישיר עם התחרות, או שלא היו ידועים עד 

אחדות לטיפול, ההת למזכ"לשל ההתחרות, יש לשלוח דוח  ת עררוועדהשופטים / 
 עדת הקפיצות של ההתאחדות.ועם עותק לו

 .(להלן 62.5 -, ו62.4, 62.3סעיפים -)ראה תת

 : החזרת הפיקדון .62.1.7

מחאה, אך מי מהמעורבים בהגשתו  היוחזר הפיקדון למפקיד. אם התקבל ,מחאהה ההתקבל
התנהג באופן בלתי ראוי, הפריע לחבר השופטים במהלך השיפוט של מתחרה אחר, או התנהג 

אדם אחרים במהלך התחרות, -באופן בלתי הולם כלפי השופטים או ממלאי תפקידים אחרים או בני
 )לפי החלטת יו"ר השופטים והמארגן ביחד(. עשוי הפיקדון שלא להיות מוחזר

  :תהליך השימוע של מחאה .62.1.8

תשפיע על השתתפות  הקבלתעל השופטים לקיים שימוע מוקדם ככל האפשר. על מחאה, אשר 
יש לקיים שימוע לפני תחילת  .אוף( / על מיקומו במקצה-צמד סוס/מתחרה בסיבוב הנוסף )בג'אמפ

 אוף / לפני ההכרזה על המיקום ומקבלי הפרסים במקצה. -הג'אמפ

על השימוע להיערך בפרטיות. מותר לכל בעל עניין להיות נוכח בזמן שמיעת העדויות והטיעונים. על 
 ולעדים, לעיין בראיות ולשקול כל מידע קיים העשוי להשפיע המחאה למגישלהאזין חבר השופטים 

י, וכל ווטרינרדפי שיפוט, דו"ח  על החלטתו )לדוגמא: פרטי ההזמנה, רישום הזמן של המתחרים,
עניין רלוונטי אחר(. בתום השימוע, על חבר השופטים לנהל את דיוניו בפרטיות ולאחר מכן להודיע 

 את החלטתו המנומקת, בעל פה ובכתב.

 אל סעיפי החוק הנוגעים בעניין. אההמח מגישעל חבר השופטים לנמק את החלטתו ולהפנות את 

  החלטה סופית .62.1.9

ת וועדערר ל, ואין זכות להגיש סופיתהחלטת השופטים לאחר שמיעת מחאה היא  ברוב המקרים,
 להלן.(  62.2.5ף יסע-)ראה תת .של התאחדות בית הדיןאו ל הערר

  :הטלת עונש ע"י חבר השופטים .62.1.10

לפני החלטה על הטלת עונש, על השופטים לבדוק את ההוכחות והעדויות, כולל הצהרות בכתב, וכל 
 חומר רלוונטי אחר. 

 סוס, כל אדם האחראי לסוסהבמהלך תחרות עשוי חבר השופטים להטיל עונש על: המתחרה, בעל 
 בדרכים הבאות: ,(28סעיף )

 אזהרה  62.1.10.1

  או)במקרה פחות רציני( בעל פה: 

 28 אזהרה בכתב )כרטיס אזהרה(. בכל מקרה שנזכר בסעיף (FEI JR 240), 
 השופטים רשאים להוציא כרטיס אזהרה למתחרה. 
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  בלבד. כרטיס אזהרהאזהרה ראשונה בתחרות תגרור 

  אבל  ,כרטיס אזהרהאזהרה שנייה באותה תחרות או במשך העונה תגרור
 קנס.גם  לגרור יםמקרים מסוימים יכול

  של המתחרה וסוסיו  להרחקה מידיתבמשך עונה אחת תגרום שית שליאזהרה
על השעיה בית הדין של ההתאחדות רשאי להטיל עונש  מהתחרות כולה + קנס.

 ים.יינצהמתחרה, במקרים ר

  הרשומיםאפשר לתת את האזהרה השנייה והשלישית עבור כל אחד מהמקרים 
 סעיף כמו המקרה הראשון.-ולא בהכרח עבור אותו תת 28 בסעיף

 

 .₪ 500קנס של עד  62.1.10.2

לעיל  30עבור עבירה לפי סעיף  –המתחרה וסוס / סוסיו מהמקצה  הרחקת 62.1.10.3
 )יחס אכזרי כלפי הסוס(. 31סעיף  )הרחקה( ו/או

 

 

)פרס , המתחרה עלול להפסיד דמי הרשמה לתחרות וכל הפרסים מהרחקהכתוצאה 
רוזטות, שהוא זכה, על כל סוסיו, וכל נקודות דירוג )דירוג רגיל, הכספי או אחר( ו

 דירוג לליגה או דירוג לאליפות( שהוא היה אמור לקבל.

 

 

 

 בתקופת המתבצעתאחרת או שיטת אימונים אכזרית RAPPING במקרה של 
 הסמכות של חבר השופטים,

להרחיק את המתחרה וסוסו או סוסיו מכל המקצים בתחרות,  יש לשופטים סמכות
להרחיק את המתחרה וסוסו או סוסיו מכל ימי שעות, ולפי המקרה,  24 למשך

עדת הקפיצות של ו, ולדווח לו FEI-JR 243.2.1–243.2.3) )ראה התחרות
לבית הדין של עניין להעביר את ה ניתןבמקרים חמורים  .טופישהבדווח  ההתאחדות
 ., שרשאי לתת עונש נוסףההתאחדות

 

 

  .עדת העררולוהרחקה מידית במשך התחרות עם העברת הנושא במקרה חמור  62.1.10.4

מוסמך.  ווטרינרפסילת הסוס מכל המקצים הבאים ביום התחרות, לאחר בדיקת  62.1.10.5
 . (ELIMINATION  29.3.31-ו 29.3.30, 29.3.22י )ראה סעיפ

במקרה שווטרינר מוסמך אינו נמצא בשטח התחרות, השופטים רשאים לבדוק את 
  יות.ווטרינרהסוס ולהחליט על פסילתו מכל המקצים הבאים ביום התחרות מסיבות 

שעות של  24יותר של סוסיו למשך  השעית המתחרה מהתחרות עם אחד או 62.1.10.6
" המוגדר במפה על לוח התחרות, במקרה שמישהו לקח את סוסו מ"אזור התחרות

במקרה זה הסוס  המודעות, )במידה והגבולות מצוינים במפה( ללא אישור השופטים.
 שבנדון יהיה מורחק במשך כל ימי התחרות, כולל הימים שקדמו לאירוע 

(164.6  (FEI-GR. 
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 עדת הערר:והעברת נושא לדיון לו .62.1.11

 הבאים:את הנושאים  עדת העררולושופטי התחרות רשאים להעביר 

 מחוץ לסמכותם / מחוץ לתקופת השיפוט כהגדרתה לעיל. והואשמתעורר כל מקרה  62.1.11.1

למסקנה כי  השופטיםחבר כל מקרה שמתעורר בתוך תקופת השיפוט, בהם מגיע  62.1.11.2
 ראוי להינתן עונש נוסף, חמור מזה שרשאים השופטים להטיל. 

החלטה  להתקבלאם, לפי חוות דעת השופטים, לא חייבת  התעללות כל עניין של 62.1.11.3
 .העררת וועדידי -לטיפול עלמידית לצורך שיפוט במקצה, והעניין מתאים יותר 

 
 

 APPEAL (Art. 165 2019 GR FEI) ערר .62.2

 עוסקת בנושאים הבאים:APPEAL COMMITTEE  ת העררוועד .62.2.1

במקרים בהם קיימת , PROTESTערר כנגד החלטת השופטים לאחר מחאה  62.2.1.1
  .זכות ערר

 

 

 ערר.להיא תנאי מוקדם לזכות  (PROTEST) החלטת השופטים במחאה

 
 

לעיל, כולל דו"ח על התעללות לסוס, המובא בפני  62.1.11סעיף -תתמקרים לפי  62.2.1.2
חבר השופטים אשר מגיעים למסקנה שהמקרה דורש הטלת עונש חמור מכפי 

 שהשופטים מוסמכים להטיל.

ופטי פרת חוק או הוראה אשר אינם בסמכות השיפוט של שהבכל מקרה של  62.2.1.3
 .הסוסיםהתחרות, כגון: דרכוני 

ת הערר ע"י אדם בעל זכות להגשת ערר לפי וועדיוגש אל  62.2.1.1סעיף -תתערר: ערר לפי  .62.2.2
סעיף -תתע"י נציגו )ראה  וועדה, יוגש הערר אל הצעירחוקים לעיל. במקרה והאדם האמור הוא 

62.1.2.) 

)נוסף לפיקדון שכבר שילמו  ₪ 500יוגש אל מארגן התחרות, בכתב, יחד עם הפקדת סך  ערר .62.2.3
  ת העררוועדמזכירות התחרות לפקודת ההתאחדות, בתקופת השיפוט של ב )עבור מחאה

)שנמשכת עד חצי שעה לאחר ההכרזה הרשמית על תוצאות המקצה או חצי שעה לאחר מתן 
 ידי השופטים, המאוחר מבין שניהם(.-מחאה עלהחלטה בנוגע ל

 

 APPEAL COMMITTEE ת הערר וועדחברי  .62.2.4

הוק" )לעניין -מארגני התחרות ימנו "אד ,עם הגשת ערר במשך תחרות קפיצות 62.2.4.1
עדת הערר וביניהם, בעדיפות ראשונה, אם יש: שופט וזה( שלושה חברים לו

קפיצות מוסמך או שופט לשעבר, מארגן תחרויות ובונה מסלולים מוסמך )לא 
(. אחד 62.2.4.2סעיף -)ראה תת המסוימת( תחרותלבהכרח אלו הקשורים 

 יכהן כיו"ר. ת העררוועדמחברי 

 מגישלת ההחלטה כנגד ת הערר חברים שהיו מעורבים בקבוועדאין למנות ל 62.2.4.2
לערר או חברים הקשורים בקשר העשוי ליצור ניגוד עניינים  מתהקוד המחאה

או כאשר  ,כגון: הורה, מאמן או כל מתחרה או בעל סוס שהתחרה במקצה הנדון
 יש ניגוד עניינים אחר.

  , כמו:FEI 2021 -שנערכו לפי חוקי ה תחרויותב 62.2.4.3
FEI WORLD CHALLENGE  

  :FEI CHILDREN'S INTERNATIONAL CLASSICS -ו

 .אין וועדת הערר

 ניתן להקים ועדת עירור לפי חוקי ההתאחדות. צורך,במקרה ה 
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  APPEALזכות להגיש ערר .62.2.5

היא  להלן )רוב המקרים(, החלטת השופטים שניתנה לאחר דיון במחאה םבמקרים המתוארי
עדת קפיצות של וביום התחרות או לו עדת העררואו לו להגיש בגינה ערר ןניתסופית ולא 

של ההתאחדות לאחר התחרות. השופטים, לאחר החלטתם במחאה,  בית הדיןההתאחדות או ל
 או לא.  ,עדת עררועו באם יש זכות להגיש ערר לוייוד

 ביצועהוא בחינה עובדתית של  להחלטהנושא ה כאשר 62.2.5.1
  FACTUAL OBSERVATION OF PERFORMANCE במהלך המקצה או

 ביצועים של המתחרה.  הענקת ניקוד עבור

גמאות ) שאינו מקיפות( בהן החלטת השופטים היא סופית ואין למתחרה זכות וד
 של התאחדות: בית הדיןעדת ערר או לולו להגיש ערר

 ידי המתחרה.-על ההאם קורה עליון של מכשול הופל 

 .האם הייתה התנגדות מצד הסוס 

  לקפוץ מכשול / הפיל אותו תוך כדי קפיצה.האם הסוס סירב 

 .האם מתחרה / סוס נפל 

 .האם הסוס סירב / ברח הצידה מהמכשול 

 זמן הנמדד של הסיבוב.ה 

 .האם המתחרה קפץ את המכשול הבא בתוך הזמן המוגדר 

 .האם, לפי החוקים, המתחרה קיבל נקודות חובה בגלל המסלול שהוא רכב 

 לתי צפויות, לבטל את הספירה לאחור מנסיבות ב ,האם השופטים החליטו
 ולהתחיל את המתחרה מחדש.

 

 29.3.31-ו 29.3.30 ,29.3.22סעיפי -תתיות )ראה ווטרינרפסילת סוס מסיבות  62.2.5.2
 מוסמך בשטח התחרות. ווטרינרלעיל( לאחר בדיקת 

 ווטרינריות ע"י השופטים, ללא בדיקת ווטרינר)במקרה של פסילת סוס מסיבות 
 .עדת הערר(ו( כן ניתן להגיש ערר לו62.1.10.5סעיף -מוסמך )ראה תת

 כנגד אזהרה שניתנה כחוק ע"י השופטים. 62.2.5.3

)הרחקה( לעיל,  30)ראה סעיף  הרחקה מידית במהלך התחרות.פסילה או כנגד  62.2.5.4
 )יחס אכזרי כלפי הסוס(.  31וסעיף 

וסוס/סוסיו, אין זכות אחרי החלטה של השופטים להרחיק את המתחרה 
רשאים להעביר את העניין השופטים ת ערר, אבל וועדלמתחרה להגיש ערר ל

 לוועדת הערר לתת עונש חמור יותר, שאין בסמכות השופטים. 

 עדת העררוהחלטת ו, בהקשר להחלטת השופטים במחאה ת העררוועדבמקרה של החלטת  .62.2.6
של  בית הדיןעדת קפיצות או בונוסף בוהיא סופית, ואין אפשרות להעביר את הנושא לדיון 

 ההתאחדות.

 ת הערר:וועדהליך השימוע בפני  .62.2.7

ת הערר לבחון את העדויות )בכתב ובעל פה( של כל וועדעל הערר להתנהל בפרטיות. על 
הצדדים הנוגעים לעניין ולהתחשב בכל מידע או עניין אחר הקשור לנושא הנדון )למשל, דו"ח 

 י, וכד'(.ווטרינרפני השופטים, דפי שיפוט, דו"ח שהתנהל ב השימוע של המחאה

הערר להסביר את החלטתה למערער ולהפנותו אל החוק וההוראות הקשורים  תוועדעל יו"ר 
 בעניין.

באם התקבל הערר, יוחזרו שני הפיקדונות למפקיד. התקבל הערר, אך מי מהמעורבים 
ת הערר, השופטים או כל בעל וועדבהגשתו התנהג באופן בלתי ראוי או בלתי הולם כלפי חברי 

 תפקיד אחר, עלול הפיקדון שלא להיות מוחזר.
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  עונש .62.2.8

ת הערר רשאים להטיל עונש על בעל תפקיד, על מתחרה, בעל סוס, וועדבמהלך תחרות חברי 
  .על כל אדם האחראי לסוס ועל המתחרה, בדרכים הבאות:

ת וועדכרטיס אזהרה. )בין אם ניתנה ע"י חבר השופטים ובין אם ניתנה ע"י  62.2.8.1
 הערר(.

  בתחרות תגרור אזהרה בלבד; ראשונהאזהרה 

  אזהרה שנייה באותה תחרות או במשך העונה תגרור אזהרה, אבל במקרים
 מסוימים יכולה לגרור גם קנס;

  ה במשך עונה אחת תגרום להרחקה מידית של המתחר שלישיתאזהרה
ת הקפיצות של וועדעל המקרה ל דיווחוסוסיו מהתחרות כולה + קנס + 

 ההתאחדות.
 

את האזהרה השנייה והשלישית עבור כל אחד מהמקרים  להטילאפשר 
 הראשון.מקרה בסעיף כמו -, ולא בהכרח עבור אותו תת28בסעיף  הרשומים

 

 .₪ 500קנס של עד  62.2.8.2

לעיל  30הרחקת המתחרה וסוס / סוסיו ממקצה או מהתחרות כולה, לפי סעיף  62.2.8.3
 )יחס אכזרי כלפי הסוס. 31)הרחקה( ו/או סעיף 

שעות במקרה  24השעיה של המתחרה ואחד או יותר מסוסיו מהתחרות למשך  62.3.8.4
שמישהו לקח את סוסו מ"אזור התחרות" המוגדר על לוח המודעות )במידה 

והגבולות מצוינות על המפה(, ללא אישור השופטים. במקרה זה הסוס שבנדון 
 יהיה מורחק מכל ימי התחרות. 

/ סוסיו מהתחרות ודווח לבית הדין של  של המתחרה וסוס מידיתהרחקה  62.2.8.5
 .במקרה חמורההתאחדות 

, 29.3.22יות ע"י השופטים )ראה סעיפי ווטרינרבמקרה של פסילת סוס מסיבות  62.2.8.6
מוסמך כן ניתן להגיש ערר  ווטרינרלעיל( ללא בדיקת  29.3.31-ו 29.3.30

 עדת הערר.( ולו

במקרים  בית הדיןאותו לעביר ישההתאחדות,  "ללמזכ יועברת הערר וועדדו"ח של החלטת  .62.2.9
 הבאים: 

העונש המגיע במקרה מסוים אינו בסמכותה,  ,ת העררוועדשל  הלדעתאם  62.2.9.1
 של ההתאחדות. בית הדיןרשאית להעביר את התיק ל הערר תוועד

ת הערר, )למשל מקרה שאירע מחוץ ל"תקופת וועדאם עניין מסוים אינו בסמכות  62.2.9.2
 של ההתאחדות.  בית הדיןרשאית להעביר את העניין ל וועדההשיפוט"(, ה

 ערר  / כל החלטות השופטים בקשר למחאה עלדיווח  .62.2.10

)אם יש(  על השופט הראשי בתחרות להעביר את דיווחי השימוע של המחאה ושל הערר
 להתאחדות, יחד עם דווח השיפוט, מיד לאחר התחרות.

  דיווח על התעללות .62.3

יינתן דיווח ע"י כל  ,התחרותם עבמשך התחרות, או בקשר ישיר  שהתרחשהמקרה של התעללות ב
. )שימסור אותו מיד לשופטים( חרותאדם או גוף, בצורת מחאה, ללא דחייה, לאחד מבעלי תפקיד בת

 הדו"ח יהיה בכתב וחתום ע"י המתלונן. 

 כאשר מגישים תלונה בקשר להתעללות.  אין צורך לשלם פיקדון

עביר ילדווח למזכ"ל ההתאחדות, שו, וועדת העררעל ידי  לטיפול העניין את להעביר רשאים השופטים
 (.62.5 -ו 62.1.6.4 סעיפים-תת גםלבית הדין של ההתאחדות. )ראה  הנושאאת 
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  תלונה על התנהגות בלתי ראויה או בלתי הולמת .62.4

כל פרט או גוף בגין הפרת התקנות, ביום התחרות, כנגד  ניתן להגיש את התלונה לשופטים כמחאה
כולל עבירות על עקרונות משותפים של  החוקים או ההוראות של ההתאחדות, או בגין סיבות אחרות

על השופטים לטפל בעניין, או להעביר אותו  .התנהגות, הגינות וסטנדרטים מקובלים של רוח הספורט
ת הערר, וועד/  בנוסף לטיפול ע"י השופטים ,במקרים חמוריםלטיפול ביום התחרות.  ת העררוועדל

 לבית הדין של ההתאחדות. הנושאאת עביר ישההתאחדות,  למזכ"לניתן לדווח 

 

 באתר של ההתאחדות( בית הדין)ראה תקנון של של ההתאחדות  בית הדין .62.5

ת וועדדו"ח של החלטת דו"ח על התעללות / תלונה על התנהגות בלתי ראויה או בלתי הולמת / 
ההתאחדות  למזכ"להתחרות  של, יישלח ע"י השופט הראשי לעיל62.2.9 סעיף-בקשר לתת הערר

להגיש  בכתב יחד עם מסמכי תמיכה )עם חתימה של כל השופטים שמילאו תפקיד בתחרות(, בכדי
  .ימים, לאחר סיום התחרות 14 -. עליהם להגיע למשרד ההתאחדות לא יאוחר מבית הדיןל

 .עדת קפיצות(ו)עם עותק לו

 


