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 2022ליגת הנוער   –תמצית חוקי מקצים וכשירויות רוכבים 

 

 

המטרה של קיום מקצי נוער היא להכשיר את הצעירים להיות מובילי הענף בעתיד, לקדם ולפתח את כישורי  

 הרכיבה שלהם. 

גם אם הוא בעל אשך אחד בלבד, או    ,אסור להציג סוס זכר לא מסורס, בכל גיל בתחרות נוער ובמקצי נוער   . א

 , פרט למקצים בהם מובהר שניתן לעשות זאת.  ים נסתרים אשכ

 לא יהיו פרסים כספיים מוספים או ג'קפוט במקצי ילדים ונוער.  . ב

לגיל   . ג מתחת  רוכב  מאמן   18לכל  להיות  מדריך   חייב  הרכיבה  אשר    2רמה    או  זמן  כל  במשך  עימו  נמצא 

 במגרש החימום ובזמן התחרות. 

 ברכיבה על אוכף, עם מגפיים וקסדה. וכב צעיר במקצי פריסטייל חייב להציג  ר . ד

 

 . נוער  –מקצים בתחרויות דירוג לאליפות הארץ ברכיבה מערבית  

גיל . א עד  לו    -  18  מקצה  מלאו  לא  מי שעוד  כל  זה  במקצה  לרכב  אותה שנה    1  -ב    19רשאי  בינואר של 

ד אחת בלבד,  לרכב במתג מנוף בי  יש   . ואילך(  2003כל מי שנולד משנת    2022)לדוגמא בתחרויות בשנת  

   ומטה שעליהם ניתן לרכב עם שתי ידיים במתג שבור פשוט או האקמור.   5וסים בני מלבד ס

גיל  . ב בינואר של אותה שנה. ניתן    1  -ב  16רשאי לרכב במקצה זה כל מי שעוד לא מלאו לו    -  15  מקצה עד 

ידיים במתג שבור    ומטה שעליהם ניתן לרכב עם שתי  5מלבד סוסים בני  ,  לרכב במתג מנוף ביד אחת בלבד

   ואילך(.  2006כל מי שנולד משנת  2022)לדוגמא בתחרויות בשנת  פשוט או האקמור. 

גיל   . ג עד  לו    -  31מקצה  מלאו  לא  שעוד  מי  כל  זה  במקצה  לרכב  שנה.    1  -ב   41רשאי  אותה  של  בינואר 

זה בכל מתג  (. ניתן להציג את הסוסים במקצה  2010כל מי שנולד משנת    2022)לדוגמא בתחרויות בשנת  

ובתנאי שמשך כל המקצה הוא  חוקי )סנפל, הקמור א גיל הסוס  ו מנוף( ביד אחת או בשתיים, ללא הגבלת 

בלבד    13כפי שהתחיל אותו )ביד אחת ובאותה יד, או בשתיים(. מקצה הליכה ג'וג מיועד לילדים עד גיל    מציג

 .  10, מלבד רוכבי הליכה ג'וג דמתשלא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים במקצה פלז'ר בעונה הקו 

ירוקי   . ד לפי חוקי המקצים כפי שהוגדרו    , (31ועד    15, עד  18מקצה בשלושת מקצי הגיל )עד    -  נוערמקצה 

 לעיל, ובלבד שהרוכב במקצה זה עומד בתנאים הבאים: 

 : לא איבד את הכשירות להשתתף במקצה בעבר  .1

רשאים להישאר בכיתה זו )באותו  קי לא יהיו ירו  13גיל  בדירוג המצטבר במקצים עד  1-3. מקומות 2

 . 18ועד  15אך יוכלו להתחרות במקצי ירוקי נוער עד מקצוע( 

אינם רשאים להתחרות שוב באותה הכתה  ירוקי   15 גילבדירוג המצטבר במקצים עד  1-3 מקומות . 3

 . 18ת ירוקי עד גיל אך רשאים להכנס לכת  המקצועובאותו 

אינם רשאים להתחרות שוב באותה הכתה ירוקי   18 גיל בדירוג המצטבר במקצים עד  1-3 מקומות 

mailto:ief@netvision.net.il
mailto:western.committe@gmail.com


 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה 
 58-006-566-2עמותה רשומה  

 42902מכון וינגייט 
 03-7255919, פקס: 09-8850938טל': 

  office@ief.org.ilדוא"ל משרד: 

 western.committe@gmail.com 

 

2 
 

 המקצוע.  ובאותו 

 

 \ . מקצוע באותו  נוער ירוקי  במקצי  תתףלהש  יוכלו  לא 1-3 מקומות  18, 15 גיל  עד  במקצים  האליפות  מדורגי. 4

 .  18: מיועד לרוכבים מעל גיל מקצה פתוח/נוביס ה. 

 במקצי ירוקי באותו המקצוע, בכל גיל שהוא.   1-3: מיועד לרוכבים שטרם ניצחו במקומות מקצה ירוקי בוגרים ו.  

 

רוכב או סוס  באחריות המתחרה לוודא את כשירותו ואת כשירות הסוס שהוא מציג לפני ההרשמה למקצה.  

ייכנסו למקצה שאינו מתאים לכשירותם   ניק   הם , ותישלל מו ייפסלאשר  דירוג, פרס, או  וד עבור  הזכות לקבל 

 המקצה.  

 

 שיטת ניקוד ודירוג וחלוקת פרסי זכיה 

להבהרת השיטה: . א כללים  ניקוד    מספר  מקבל  רוכב  ועד  כל  במקצה  כמות המשתתפים  לכל    10לפי  נקודות 

, בהם  13מלבד במקצים עד גיל    רוכב,  -הניקוד מצטבר כל שנה מחדש לפי צמד סוס  היותר למקום הראשון.  

 . לרוכב בלבדיקוד הוא הנ

רק הניקוד הגבוה בכיתה ייחשב לצורך הדירוג   ,כאשר רוכב מציג יותר מסוס אחד  –  13במקצי ילדים עד גיל    . ב

   .בתחרות 

 לצורך קביעת הניקוד המצטבר בסוף העונה יופחת הציון הנמוך מתוך כלל התחרויות.  . ג

לזכיה . ד השת  תנאי  הוא  הארץ  באליפות  באליפות  ממוקם  להיות  כדי  עצמה.  האליפות  בתחרות  חובה  תפות 

 חייבים להשתתף במינימום ארבע תחרויות דירוג לאליפות הארץ באותו מקצה. 

 נקודות ומטה בהתאמה.  6ראשון עד שש,  במקצועות סגנון ללא ציון מספרי, יקבלו הממוקמים במקומות . ה

   י מספר הכניסות בפועל ולא עפ"י ההרשמה למקצה.ך הניקוד יהיה לפ מספר הסוסים הנחשבים לצור . ו

  עד ,  בהתאמה,  אחת  בנקודה  ירד  מיקום  כל  עבור   כשהניקוד,  נקודות  10  תמיד  יקבל   הראשון  במקום   הזוכה . ז

ניקוד    יקבלו   10-ה  למקום   מתחת  הממקמים   רוכבים ,  10  -מ  גדולה   הכניסות   כמות  בהן   בכיתות .  אחת   לנקודה

0 . 

  תכריע . במקרה של שוויון באחד המקומות, תחרות האליפות  1-3היה במקומות  הדירוג הסופי לאלופי הארץ י  . ח

 שובר שוויון )מי שקיבל ציון גבוה יותר באליפות יקבל את המיקום הגבוה יותר(. את 

 אינה מקנה ניקוד, אך מאפשרת כניסה לסיבובים נוספים באותה תחרות.  0תוצאה  . ט

 . פשרת כניסה לסיבובים נוספים באותה תחרות לצורך קביעת ניקוד ואינה מאפסילה אינה נחשבת   . י
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