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 2021-2020לעונת חוקי אליפות ישראל בקפיצות 

 
מטרתה של אליפות ישראל הינה להכתיר את הצמד הטוב ביותר בעונה הנוכחית לאלוף ישראל בכל אחת  

  - סוס צעיר  מקצה  ב פי קטגוריות הגיל של הרוכבים ו-התחרויות בסדרת האליפות יתקיימו עלמקטגוריות הגיל.  

 פי גיל הסוס. -על

ובמידה ועמדו    העונים לקטגוריות הגיל השונות ולדירוג הנדרש  הצמדים  כלל האליפות עצמה תהיה פתוחה ל

 . בדרישות להשתתפות באליפות ישראל

 ימים:  2האליפות תתקיים במהלך 

  יום הגמרהצמדים הממשיכים ל  10אליו יוזמנו הצמדים בכל קטגוריה. בסופו ייקבעו   – יום המוקדמות ,1יום  . 

  ייקבעו אלופי הארץ  – יום הגמר, 2יום . 

 
 : אופן הדירוג 

  תחרויות דירוג לאליפות.    6במהלך העונה יתקיימו 

 יכנסו  ירוכבים אלו  .בתנאי שעומדים בדרישות הדירוג(ו) הם משתייכים ת הגיל אליה יהצמדים ירכבו בקטגורי

 כנסו רוכבים אשר מתחרים לפרס היומי. יראשונים בסדר הכניסה למקצה ורק לאחריהם י

 בכל אחת מתחרויות הדירוג במקצה םעל פי מיקומ  יצברו נקודות דירוג התואמים את קטגוריית הגיל צמדים. 

 אופן חלוקת נקודות הדירוג:

  נק' 20 -  ראשוןמקום 

  נק' 19 -מקום שני 

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

 נק' 0יקבל   פרש / נפסלצמד ש 

   רוכב רשאי להשתתף בשני מקצי דירוג במידה והוא עונה לקריטריונים )גיל ודירוג(, באליפות יוכל הרוכב

 להתמודד רק במקצה אחד עליו יכריז בעת ההרשמה לאליפות. 

  במקצה התואם את דירוג הצמד עבור הפרס  רוכב אשר אינו מתאים בדירוגו לקטגורית הגיל יוכל להתחרות

 . במידה ועומד בקריטריונים Amateur -י האו במקצהיומי 

 
 :  אליפות יתקיימו המקצים הבאיםמהלך ימי הב

  מ' ומעלה. 1.00המדורגים  ומעלה  2007ילידי שנת מ'( לרוכבים 1.00-1.05)גובה  14עד גיל 

  מ' ומעלה. 1.10המדורגים  ומעלה  2003ילידי שנת מ'( לרוכבים 1.10-1.15)גובה  18עד גיל 

  מ' ומעלה. 1.20המדורגים  ומעלה  2000ילידי שנת מ'( לרוכבים 1.20-1.25)גובה  21עד גיל 

  מ' ומעלה1.30המדורגים  מ'( לרוכבים   1.30-1.35בוגרים )גובה . 

  2017עד שנת   2015ילידי שנת    6עד   4( לסוסים מגיל מ'1.10סוס צעיר )גובה.   

  מקציAmateur -   להוציא המקצה   תואמים בדירוגם לקטגוריית הגילמיועדים לרוכבים אשר אינם(

 . הפתוח(

 Amateur A –  1999ילידי שנת ) 21ים לרכב רוכבים מעל גיל  אאותו רש  1.15-1.20מקצה בגובה  

 .מ'1.30- מ'1.10 המדורגים (ומטה
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מ' יכול לדרג עצמו גם למקצה הפתוח וגם  1.30בעל דירוג ומטה(   1999)יליד שנת  21רוכב מעל גיל 

, אך יוכל להשתתף באליפות במקצה אחד בלבד ויהיה עליו להודיע על החלטתו  Amateur A מקצהל

 .במייל רשמי לרכזת הענף()

 Amateur B – 2006 )ילידי שנת 14אותו רשאים לרכב רוכבים מעל גיל    1.05-1.10בגובה  מקצה  

 . מ'  1.10מ' או 1.00מדורג  שהצמד, ובתנאי  ומטה(

 
 

 : רשאים להשתתף באליפות 

   רכיבה ה לספורט לאומיתהרוכבים תושבי ישראל ו/או בעלי אזרחות ישראלית החברים בהתאחדות . 

  ים זה דירוג לאליפות ימקצ ארבעהבלפחות  להשתתףחייב הצמד  : באליפותעל מנת להשתתף  

 . )ללא פסילה או פרישה( לאליפות בה הוא מתכוון להתחרות

  ללא פסילה או פרישה( אחדהפתוחה   מקצה דירוג לאליפותלפחות חייב הצמד לסיים  במקצה הפתוח(  ,

 תחרויות בארץ בעונה שבה הוא מדרג עצמו לאליפות.  3 -להשתתף בלא פחות מ, ובנוסף

   :במקצה הפתוח 

   ומעלה(, מחויב  )מימות השנה    50%מתחרה פעיל בחו"ל, בעל אזרחות ישראלית המתגורר בחו"ל

  תחרויות לפחות במהלך העונה   4לרכב תחרות דירוג אחת במקצה הפתוח, על סוס שהתחרה  

כי הוא  )בארץ או בחו"ל( זה להציג אישור  רוכב  על  תחרויות שונות במהלך    4התחרה  עצמו  . 

 . ו מעליה , ברמה הנדרשת אהשנה

 ייצג את ישראל בתחרות  שלאומי  -כל רוכב ביןFEI    בחמש השנים    כוכבים ומעלה  3של  בדירוג

המצוין  טריון  יבלבד באליפות ישראל לאחר שעמד בקר  פתוח הרשאי לרכב במקצה    האחרונות

 לעיל.  

   )לא  אי יכולת הרוכב להשתתף בתחרויות הדירוג מכל סיבה שהיא )פציעה, מבחנים, שהות בחו"ל וכדומה

 . נימוק להקלה בקריטריוןכ תתקבל

   עקב סיבה כלשהיא לא יוכל  במקצה בו הוא רוצה להשתתף באליפות  לא סיים אף מקצה בסדרה  שרוכב

 מספקת!  . השתתפות במקצה גבוה יותר לאבמקצה זהלהשתתף באליפות  

 שזכו בגמר סדרת גביע המדינה שנערכה   צמדים של האליפות יינתן ל  1  -"כרטיס כניסה" אוטומטי ליום ה

 .של האליפות 1 -בתחילת העונה )בגובה בו זכו בגביע(. צמדים אלו יכנסו ליום ה

  יפות רוכב המדורג עם סוס צעיר במקצה סוס צעיר, יכול להשתתף על סוסים אחרים במקצה אחד נוסף באל

ובתנאי שצבר את הניקוד המתאים ומדורג ברמה הרלוונטית. אפשרות זו קיימת רק אם אחד מן המקצים 

 .הללו הינו מקצה סוס צעיר

 אולם ביום הגמר יוכל  , יום המוקדמותשל האליפות  1 -רוכב רשאי להתחרות על עד שלושה סוסים ביום ה ,

ולא יאוחר משעה מתום  לגמר האליפות    1  -ום הלהשתתף על סוס אחד בלבד. באחריות הרוכב בסיום הי

להודיע למזכירת התחרות על איזה סוס הוא בוחר להשתתף ביום הגמר. מתחרי סוס צעיר  המקצה בו רכב,  

. בנוסף, במקצה סוס צעיר רשאי רוכב להציג  , יום גמריכולים להתחרות בשני מקצים גם ביום השני לאליפות

 הצמדים העולים לגמר.   10ו דורגו בין מספר סוסים ביום הגמר כל עוד אל

 אליפות יכול סוס להתחרות רק במקצה אחד ורק עם רוכב אחד. ימי הב 
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  שיירשמו    צמדים 3מדורגים למקצה ולפחות  צמדים 5יהיו לפחות ו רק במידהייפתח מקצה באליפות

 לאליפות.  

 
 האליפות 

  ימי האליפות יהווה יום מוקדמות 2היום הראשון מבין. 

  צמדים בעלי התוצאה הטובה ביותר על פי סיכום תוצאות היום הראשון. במקרה של   10ליום הגמר יעלו

 יעלו כל אותם צמדים בעלי מספר שווה של נקודות.   ,1 -חובה בתום היום ה שוויון נקודות

 ומקצי ה כל הסוסים המתחרים במסגרת מקצי האליפות- Amateur  יעברו בדיקה וטרינריתfit to compete  

את הבדיקה יורשו להתחרות במסגרת האליפות. הנחיות   וביום הראשון של האליפות. רק סוסים שיעבר

 לבדיקה הוטרינרית ישלחו בסמוך לאליפות. 

 : סדר כניסה

 בסדר הפוך לדירוג המצטברקבע  י י 1 -סדר הכניסה ליום ה . 

 1 -סדר הכניסה ליום הגמר יקבע בסדר הפוך לתוצאות היום ה  . 

 בכל יום:  פרס יומי 

 את מיקום הרוכבים  במקרה של שוויון נקודות עבור הפרס היומי, יקבע הזמן של הסיבוב השני . 

 : מיקום סופי

  משני   חובה  נקודותהזוכים במקצים השונים ייקבעו ע"פ ניקודם המצטבר בשני הימים. במידה ויהיה שוויון

 . ערך ג'אמפ אוף לקביעת המנצחי ימי התחרות לתואר אלוף ישראל, י

 
 ב שימו ל

 ללא שיקול דעת לשופט:  פסילה אוטומטית המקרים הבאים יגררו רות הגמר חבת

  עוזר ו/או מאמן יכול להוליך )שלא על גב הסוס,  . אימון )חימום( הסוס ע"י מי שאינו הרוכב המתחרה

 .בלבד( את הסוס בכל מקום המוגדר שטח האליפות )למעט בבדיקה הווטרינרית(בהליכה  

 כניסה לזירת התחרות והצגת מכשול לסוס המתחרה ע"י מי שאינו הרוכב המתחרה . 

 רוכב שלגבי סוסו ניתנה אזהרה וחזר על העבירה . 

  כל התנהגות בלתי הולמת לסוס הנכללת תחת סעיפיwelfare of the horse  2017)בספר חוקי הקפיצות-

2018.) 

 או בשטח המעבר בין המגרש לזירה שינוי מגינים במגרש חימום . 
 

 : כללים נוספים

   של הסוס. החלפה תתבצע על פי קביעת    כשירותו-המעיד על אילהחליף סוס רק על פי אישור ווטרינר  ניתן

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

 . בגמרהנדרש, קרי השתתף בכל התחרויות המחייבות לזכאות להשתתפות 

  ,זה החלטת הוועדה    , למעט החלפת סוסים. בנושאלא יתקבלו פניות בנושאי חריגיםעל פי החלטת הועדה

 הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור. 

 יש לפנות  ,  . במידה וישנן השגות לגבי תוצאות ושיפוט במהלך מקצהחל איסור לפנות לשופטים במהלך התחרות

על פי נוהל ערעורים המופיע בספר החוקים של ענף קפיצות ראווה. מארגן התחרות יפנה את הערעור, באם  

 .טיםהוגש על פי החוק, לשופ 
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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. 
 

 מהנה! וועדת קפיצות מאחלת לכולם סדרה מוצלחת  
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