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 1220-2020עונה  -וקי ליגת בתי ספר בקפיצות ראווה ח
 : כללי 

 תחרויות במקביל.   2תחרות ליגת בתי הספר הינה תחרות בה מתקיימות  .1

 . , בה צובר הרוכב ניקוד לשם תואר רוכב השנהאישית  -האחת 

 . , בה נצבר ניקוד כולל לנבחרת אשר מתמודדת על אליפות בתי הספר קבוצתית -השנייה 

התדירות תשתנה בשל שינויים ויתכן  י, תחרות תתקיים אחת לחודש )יש לקחת בחשבון כי  על פי התכנית .2

 .  דירוגים ותחרות גמר 4במהלך העונה(. הליגה תכלול 

 )ולא של צמד(.   הרוכבהתחרויות תתבצענה במסגרת דירוג אישי של  .3

 רוכב חדש יוכל להתחיל לרכוב בכל גובה על פי קביעת המאמן.   .4

לרכוב ברמה גבוהה יותר בכל שלב של העונה, אך לא יוכל לחזור לרמה הנמוכה יותר   רוכב יכול לעבור .5

 בדרוג. 

 מספר נקודות דירוג אישי מקסימלי למעבר רמה:  .6

 נקודות  10 -ס"מ  70-ו 60 .6.1

 נקודות  15 -ס"מ  80 .6.2

 נקודות  30 -ס"מ  90 .6.3

לה בליגה הארצית נכנס  מ' ומע1.00רישום דרוג הרוכבים יתנהל בהתאחדות. רוכב אשר עלה לרכב בגובה   .7

 למערכת הדרוג הרגילה. 

 ניסיונות.  12המסלולים יהיו בעלי מקסימום של  .8

 עליו יבוא פירוט בהמשך(.    - הסוסים יוכלו להשתתף במקצי חימום והכרת המסלול )מקצה מאמנים .9

  מקצה מאמנים   כולל לא  במהלך התחרות,    כניסות   5מספר כניסות לסוס בליגת בתי ספר לא יעלה על   .10

 . מקוצר

בית ספר אשר יחליף סוסים במהלך התחרות ללא מתן הודעה מוקדמת למזכירות התחרות וקבלת אישור  .11

הכניסות  ממספר  חרגו  כי  בדיעבד  ויתברר  לסוס,  המותר  המקסימאלי  הכניסות  ממספר  חרגו  לא  כי 

ו תחרות  באותה  כולה  הנבחרת  תוצאות  בביטול  ייקנס  לסוס  המותר  לאמצעים  המקסימאלי  בנוסף  זאת 

 אחרים העומדים לרשות ההתאחדות. 

 : מקצי הליגה .12

 ס"מ  60 .12.1

 ס"מ  70 .12.2

 ס"מ  80 .12.3

 ס"מ  90 .12.4

ס"מ, לא    90מקצה שמטרתו לאפשר הכנה למעבר לליגה הבכירה, פתוח רק לרוכבי    -  מקצה מטר לייט  .13

 ישנה את דירוגם אך יחשב במספר הכניסות לסוס ביום תחרות. 

 אין כניסות מחוץ לתחרות בליגת בתי ספר, לרוכבים שאינם מתחרי ליגת בתי ספר.  .14

ט והחוקים, זאת ללא אלכוהול וללא  התנהגות מאמנים במגרש החימום חייבת להיות הולמת את רוח הספור .15

 עישון. לא תהיה גישה סלחנית בנושא זה. 

חל איסור מוחלט על מדריך / מאמן / נציג בית ספר / חווה לפנות לשופטים במהלך התחרות. במידה וישנן   .16

השגות לגביי תוצאות ושיפוט במהלך מקצה, יש להעביר ערעור אירוע על פי נוהל ערעורים המופיע בספר 

 קים של ענף קפיצות ראווה.  החו
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רוכב / מדריך / מאמן / נציג בי"ס / חווה / הורה, אשר יפנה באופן פוגע, מאיים, בוטה או בכל דרך בלתי   .17

 לבית הדין. יוזמןהולמת אחרת 

, יפורסמו לאחר הפצת ההזמנה לתחרות באתר האינטרנט של  Bמסלולי קטגוריה    -על פי החלטת הודעה   .18

 ההתאחדות. 

 
 : משתתפים

כל רוכב מתחיל בכל גיל רשאי להשתתף בתחרויות אלו, למעט רוכבים שהשתתפו בעבר בתחרויות בגובה   .1

 של ההתאחדות בליגה הארצית.   ומעלה ס"מ 100

 כל סוס, השייך לבי"ס או בבעלות פרטית רשאי להשתתף בתחרויות. .2

 :  שיטת הדירוג  .3

י הנבחרת והם הרוכבים עם המיקום הגבוה  על פי נקודות הדירוג האישי של חבר  -  דירוג נבחרות  .3.1

 ביותר מכל רמה.  

 נקודות לסיבוב נקי.  5/  מקומות לדירוג 15 - דירוג אישי .3.2

 התוצאות תחשבנה כתוצאת הנבחרת.   תארבע .3.3

בסיום העונה. רוכב זה יהיה הרוכב אשר צבר את מירב הנקודות במסגרת   רוכב השנהבכל רמה יקבע   .4

)לא כולל תחרות הגמר(.    ביותר  התחרויות הגבוהות  3, לצורך כך יחושבו  הניקוד האישי בסיכום כל הדירוגים

   רוכב שעלה בדירוגו במהלך העונה יחל את צבירת נקודות הדירוג לרוכב השנה מחדש ברמתו החדשה.

 90תואר רוכב השנה בגובה  ב  ה שזכ  רוכביינתן ל  של האליפות  1  -"כרטיס כניסה" אוטומטי ליום ה .4.1

הרוכבים המובילים בדרוג הסדרה   20של האליפות גם אם לא נכלל בין   1 -יכנס ליום הזה י. רוכב  ס"מ

 . מ'1.00בגובה לפחות מקצה דירוג לאליפות אחד )ללא פסילה או פרישה(  ובתנאי שסיים 

 
 : הנבחרות 

אליפות בתי הספר לרכיבה. כל בית ספר רשאי להרכיב    - במסגרת התחרויות תתקיים תחרות קבוצתית   .1

 נבחרת אחת בלבד, הרכב חברי הנבחרת:  

 ס"מ  60מקצה  .1.1

 ס"מ   70מקצה  .1.2

 ס"מ   80מקצה  .1.3

 ס"מ   90מקצה  .1.4

 לכל בי"ס מותר להרכיב נבחרת אחת בלבד.  .2

הרמות. רוכבים    4מתוך    3-לצורך חישוב נבחרת בתחרות, יש לוודא כי לבית הספר ישנו רוכב אחד לפחות ב .3

 רמות שונות, לא יחשבו כנבחרת.   3 -מפחות מ

 לכל נבחרת שתעמיד הרכב מלא )נציג לכל רמה(.  נקודות ייתנתו 5 .4

סכום הנקודות של כל רוכבי הנבחרת בכל הגבהים יקבע את הנבחרת המנצחת באותה תחרות, והתוצאות  .5

 האישיות תהיינה חלק מתוצאות שאר הרוכבים לצורך דירוג רגיל.

 מועדון בכל רמה. כחברי נבחרת יבחרו אותם רוכבים בעלי המיקום הגבוה ביותר בתום המקצה מכל  .6

שני בתי ספר שאינם מסוגלים להעמיד נבחרת בנפרד יכולים להתחבר לצורך התחרות, ותוצאותיהם ירשמו   .7

 כמועדון אחד משותף, ולא לטובת אחד המועדונים בנפרד. 

 בכל תחרות יוענק גביע לנבחרת המנצחת באותו היום. .8

במהלך העונה )לא    תחרויות  4מתוך  3לפחות  לצורך סיכום הניקוד לגמר, על כל נבחרת לצבור ניקוד של   .9

 כולל תחרות הגמר(. 
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מבין כל התחרויות בהן השתתפה    התוצאות הטובות ביותר של נבחרת  3  יחושבולסיכום הניקוד לגמר,   .10

 . אליהם יצטרף ניקוד הנבחרת מהגמר בעונה 

,  (לא חובה במסגרת ליגת ביה"ס)תחרויות מוקדמות    3רק לרוכבים עם    -ניקוד כפול  ניקוד יום הגמר, הינו   .11

 (. לא כולל מקצים פנימיים)במסגרת ההתאחדות 

 
 : מקצה מאמנים 

יתקיים בכל תחרות לפני תחילת התחרות על ידי מדריכים ומאמנים בעלי תעודת מדריך/מאמן שהופקדה  .1

המדורגים   16בהתאחדות בתוקף ומבוטחים ורוכבים מעל גיל  כנדרש המשרדי ההתאחדות, בעלי חברות  

מ' ומעלה ומתחרים באותה עונה על סוסים המתחרים בליגת בית ספר באותו היום בלבד! בתחרות   1.10

 הגמר יתקיים מקצה מאמנים. 

   ניתן "לאמן" סוסים צעירים וירוקים במקצה זה.  .2

 על הרוכב להיות בביגוד תחרות מלא:   .3

 כחול, בז' או לבן.  מכנסי רכיבה בצבע שחור, .1.1

 חולצת תחרות או פולו עם צווארון לבן.  .1.2

 קסדת רכיבה תקנית.  .1.3

מגפי רכיבה או נעלי רכיבה וצ'אפס רוכב שלא יגיע למקצה בהופעת רכיבה מלאה על פי הכללים   .1.4

סוסים נוספים ולא יורשה להשתתף במקצה  יורחק מהמגרש ולא יורשה לערוך את המקצה גם על  

 זה בתחרות הבאה. 

 המקצה יתקיים רק בזמן המצאות שופט בעמדת השיפוט שיפקח על הנעשה במגרש.  .4

מדריך / מאמן הינו מדריך של ילד מתחרה בליגת בתי הספר במהלך העונה שנכנס על סוס בי"ס או סוס  .5

 ד. בלב )בית ספר( פרטי שהינו מתחרה בתחרות הרלוונטית

רוכבים במקצה זה רשאים לקפוץ את המכשולים על פי סדר המכשולים במסלול כולל חציית קו התחלה   .6

 וסיום. במקרה של שלושה סירובים על המאמן לעזוב את הזירה. 

 ש"ח ומותנה בהרשמה מראש.  100 -עלות המקצה  .7

 ס"מ(.  70-90יכיל מכשולים במספר גבהים מדורגים )ו יהיה מסלול מקוצר במקצה זה  המסלול .8

 
 : הגמר 

)רק לרוכבים    התחרות האחרונה תהא תחרות הגמר. תחרות הגמר תזכה בניקוד כפול מכל תחרות רגילה  .1

אשר השתתפו לפחות בשלוש תחרויות במסגרת ההתאחדות( על מנת להשאיר מתח לסיום הליגה  עפ"י  

 בנבחרות.   9סעיף 

 (.1-3בתי הספר הזוכים יזכו בגביע קבוצתי )מקומות  .2

 (. 1לרוכב השנה בכל רמה יוענק גביע )מקום  .3

 במהלך הגמר, לא יתאפשרו כניסות מחוץ לתחרות .  .4

 לא ניתן  להחליף סוסים לאחר ההרשמה של הצמדים במזכירות התחרות.   .5

החלפת סוס ברגע האחרון תעשה באישור נציג ועדה שימונה מראש לתת מענה, וזאת לאחר שהוצגה סיבה   .6

 להחלפת הסוס, כגון פציעה. אובייקטיבית 

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

 להחליט על צבירת ניקוד שונה לקראת הגמר. 

 הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להתאים את החוקים במהלך העונה במידה ותמצא בכך צורך. 
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 ה מוצלחת ומהנה! ועדת קפיצות מאחלת לכולם סדר
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