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 1220-2020לעונת  חוקי סדרת "גביע המדינה" בקפיצות
 

בכל אחת    'מחזיק גביע המדינה'  -במהלך סדרת התחריות ל להכתיר את הצמד הטוב ביותר    :הסדרה מטרת  

המצוין   ,59.5.2סעיף  ) המעודכנים  דירוג הצמד חוקי פי - עליתקיימו ה . התחרויות בסדרגובהמקטגוריות ה

 . (בתחילת ההזמנה

 

 הבאות  גובה ה על פי קטגוריות ,ותחרות גמר תחרויות דירוג  3 במהלך העונה יתקיימו : 

 1.00'מ'.  1.10 – 1.00המדורגים  צמדיםל - מ 

 1.10'מ' 1.20 – 1.10המדורגים  לצמדים - מ . 

 1.20'מ'  1.30 – מ'1.20המדורגים  צמדיםל - מ . 

 1.30'מ'  1.40 –מ' 1.30ם המדורגים צמדי ל - מ . 

 1.40'מ' ומעלה. 1.40לצמדים המדורגים  - מ 

 . מ'1.30עם מקצה    Handicapבלבד, ובמתכונת    'דירוג רגיל'יתקיים כמקצה    מקצה הוא לצמדים    3- פחות מ  רשמויבמידה ו

 2016עד שנת   2014ילידי שנת , 6עד  4 בגילאי סוסים  -( מ'1.10)גובה  סוס צעיר.  

 . (פחות)לצמדים  3קיום המקצה מותנה בהרשמה של 

להציג תעודה המוכיחה את גיל הסוס ואישור דירוג )עבור סוסים מקומיים ניתן לשלוח  יםצעיר יםעל בעלי סוס

 בעלי הסוס או הוטרינר המטפל(.ע"י הצהרה חתומה בכתב 

  תחרויות דירוג 2לפחות כדי שרוכב יוכל להשתתף בגמר, חובה עליו לסיים במהלך הסדרה. 

  אופן חלוקת נקודות הדירוג: .בכל אחת מתחרויות הדירוג  במקצה  םעל פי מיקומ נקודות דירוגצמדים יצברו 

  נק' 20 -  ראשוןמקום 

  נק' 19 -מקום שני 

  נק' 0יקבל הצמד  21 -נקודה אחת פחות מהמקום הקודם. מהמקום ה -מקום שלישי ואילך . 

 נק' 0יקבל  פרש / נפסל צמד ש  . 

  םדירוג ללעבור למקצה המתאים  ובמהלך הסדרה, יחויב ירדסוסים שדירוגם. 

  לעלות רמה במהלך הסדרה, יאבד את נקודות הדירוג שאסף ויחל   בחרצמד אשר

 את הצבירה מחדש. 

 יוכל להתמודד רק    מרגבאך  ,  (המעודכן  ירוגהד  ןלקריטריו  )בהתאםרשאי להשתתף בשני מקצי דירוג    צמד

 . יכריז בעת ההרשמה במקצה אחד עליו  

 

 : הגמר

  עונים  , ואשר  תחרויות דירוג במהלך הסדרה 2הגמר יהיה פתוח לכלל הצמדים אשר התחרו בלפחות

 . בניקוד כפולויזכה את הצמדים  ,לקטגוריות הגובה השונות 

 ללא  לפרס היומיג, יוכלו לרכב בגמר וצמדים אשר לא השלימו את המינימום הנדרש של תחרויות דיר

 קבלת דירוג לגביע המדינה.

   בתנאי שצבר את הניקוד המתאים ומדורג ברמה הרלוונטית. בגמר סוסים מספר רוכב יכול להשתתף על 

  יכול סוס להתחרות רק במקצה אחד ורק עם רוכב אחד בגמרלגביע, דירוג קבלת לצורך . 

  זוכי הסדרה הינם הצמדים אשר לזכותם יעמוד, בתום הסדרה, כולל תחרות הגמר, הניקוד המצטבר

 הגמרתחרות כן תוצאת וויות הדירוג רמתח התוצאות כל חשבו ילחישוב התוצאה הכללית יהגבוה ביותר.  

 . מנת להיות מועמד לזכייה בגביע( - )שהיא תחרות חובה על

 לצורך כך  סיכום הניקוד שנצבר במהלך התחרויות הקודמות לגמר הפוך לבסדר יקבע   לגמר  סדר הכניסה(

 .  תוצאות הצמד(  כללקחו יי

 כרטיס כניסה אוטומטי ליום הראשון   לצמד זכיה במקום הראשון בכל אחד מהמקצים מקנה

שתערך  )באותה קטגוריית גובה, ובתנאי שהצמד מתאים על פי קטגוריית הגיל(  באליפות ישראל 

 . עונת התחרויותבסוף 

 

 ללא שיקול דעת לשופט:  פסילה אוטומטיתהמקרים הבאים יגררו 
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  אימון )חימום( הסוס ע"י מי שאינו הרוכב המתחרה  -בתרות הגמר . 

 רוכב שלגבי סוסו ניתנה אזהרה וחזר על העבירה . 

  כל התנהגות בלתי הולמת לסוס הנכללת תחת סעיפיwelfare of the horse   בספר חוקי הקפיצות(

2017-2018 .) 

 או בשטח המעבר בין המגרש לזירה שינוי מגינים במגרש חימום . 

 

 : כללים נוספים

   פי  כשירותו של הסוס. החלפה תתבצע על  -ניתן להחליף סוס רק על פי אישור ווטרינרי המעיד על איבגמר

מכת באישור רפואי. על הסוס המחליף להיות מדורג תקביעת ועדת הקפיצות לאחר שהוגשה בקשה בכתב נ

 . בגמר גביע על פי הנדרש, קרי השתתף בכל התחרויות המחייבות לזכאות להשתתפות  

  חל איסור לפנות לשופטים במהלך התחרות. במידה וישנן השגות לגבי תוצאות ושיפוט במהלך

החוקים של ענף קפיצות ראווה.  מארגן על פי נוהל ערעורים המופיע בספר  ליש לפנות  ,  מקצה

 .מארגן התחרות יפנה את הערעור, באם הוגש על פי החוק, לשופטים

 

במקרה של כח עליון שיגרור ביטול תחרויות דירוג שלא ימצא להן תאריך חלופי,  תוכל הועדה  

 להחליט על צבירת ניקוד שונה לקראת הגמר. 

 החוקים במהלך העונה במידה ותמצא בכך צורך. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתאים את 

 

 

 ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת ומהנה! 
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