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 " חברת מ.נ מערכותבחסות " המקצ

 

 בחר גדול של  של מ   םייבלעד  נים יבוא - " חברת מ.נ מערכות", בשיתוף ועדת קפיצות קרון מטעם תקציב ה

משקל עצמי איכותיים בעלי  קרונות  .Cheval-Libertéקרונות סוסים מהמותג הצרפתי המוביל באירופה  

עומדים בתקנים המחמירים ביותר. ו ניום ים מאלומיעשוי ,רמת גימור גבוהו (ק"ג  1500 - משקל כולל) נמוך

 מערכת מתלים לנוחיות הסוס והנהג. לקרונות 

 

 להשתתפות  תנאים : 

 מ' ומעלה.  1.00המדורג  צמד 

 עבור הפרס על עד שלושה סוסים   להשתתףי ארוכב יהיה רש . 

  ללא פרישה(   לסיים  –לעמוד בקריטריון להשתתפות צמד המעוניין להתחרות על הפרס  כלעל(

במסגרת תחרויות דירוג  ,שונות, בשלוש תחרויות מ' ומעלה1.00בגובה  רגילדירוג  ימקצ שלושה לפחות 

 . ליגת בתי ספר

 

  זכויות : 

  קשר לתוצאותיו  ללא  תחרות גמר ליגת בתי הספרבעמד בתנאים יתמודד על הפרס  אשר משתתף

   .לכל פרס אחר וללא תלות   במקביל  ,לאורך העונה

  רגיליםדמי השתתפות ום הגמר ובי ישלמו לאורך העונהמתחרים. 

 

 לצמדים פתוח מ' 1.15מקצה במסגרת   תחרות גמר ליגת בתי ספר : התחרות על הפרס תתקיים בהבהרה ,

 .מ' ומעלה אשר עמדו בקריטריון1.00המדורגים 

 

 במידה של שווין נקודות ליגת בתי הספר תחרות גמרהמקצה הפתוח ב תוצאותקבע ע"פ ימנצח יה:  מנצח .

 . אוף-יתקיים ג'אמפ

 
 

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

 להחליט על צבירת ניקוד שונה לקראת הגמר. 

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

 

 

 ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת ומהנה! 
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