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 : 2022-2023עונת תחרויות  .1

 חוקי העונה המפורטים יפורסמו בהקדם והם יהוו את החוקים התקפים למהלך העונה. 

 . בשיתוף עם אליפות ישראל בקפיצותתבחן היתכנות לקיים את אליפות הארץ  -אליפות .א

אוקטובר  יצא למארגנים עד מפורט יו"ר הועדה ורכזת הענף יקבעו קריטריונים למכרז ומכרז 

2022 . 

 הנחיות לקיום תחרויות שיא ויחתמו חוזים מול המארגנים.בנוסף יכתבו 

מחירי המקצים יעלו במעט כאשר ההפרש יועבר למארגנים על מנת לנסות   -מחירי המקצים .ב

₪ למקצה, למעט במקצי שיפוט   20רווחיות בארגון תחרויות דרסז'. מחיר קופון נשאר ולייצר 

 חו"ל ותחרויות שיא. 

 מחירים מעודכנים: 

 ₪   220 –צעירה  מקצי ליגה 

 ₪   250 – מקצי ליגה בוגרת 

 ₪    280  –מקצים מוסיקליים 

 ₪(  150עדה ו₪, לו ₪230 )אשר יחולקו: למארגן  380  –מקצים עם שיפוט חו"ל 

 ₪(   150עדה ו₪, לו ₪260 )אשר יחולקו: למארגן   410 –מקצים מוסיקליים עם שיפוט חו"ל 

לצורך חישוב התוצאות יילקחו   –תחרויות דרוג + תחרות הגמר  5* בסדרת גמר הגביע יתקיימו  .ג

 תחרויות + תוצאות תחרות הגמר. 3

תחרויות + תחרות  5תחרויות דרוג ויילקחו בחשבון  9בסדרת הליגה הצעירה יתקיימו   •

 הגמר.

  10מתוך   תחרויות דירוג, 5לצורך השתתפות באליפות ברמה א' יש לרכב בלפחות  •

 תחרויות הדירוג לאליפות. 

על מנת לזכות בתארי אליפות ו/או מנצחי    –הוועדה החליטה על קריטריון נוסף לזכייה באליפות  .ד

 יש להתחרות בשני מתקנים שונים לפחות.  רמה



 

 מקצי התחרות יופיעו אך ורק באנגלית, גם בהזמנות וגם בלוז התחרות.  .ה

אש את המבחנים אותם הם אמורים לשפוט בתחרות  שופטי כל תחרות יקבלו מרכזת הענף מר . ו

 על מנת שיוכלו להתכונן מראש ליום השיפוט.  

במטרה לעודד רוכבים להיכנס למקצים נוספים באותה תחרות, רכיבת שני מקצים בתחרות:  .ז

תבחן אפשרות להציע כניסה מוזלת למקצה השני. באחריות יו"ר הוועדה לבדוק את הנושא  

 טי. מהפן הכלכלי והלוגיס

תבחן האפשרות לנסות ולבנות את אחת מתחרויות הדרוג האחרונות לעונה במתכונת זהה  .ח

רכב בתנאים זהים לאליפות )רכיבת ערב, לאליפות עצמה על מנת לאפשר לרוכבים ומאמנים ל

 רכיבה במגרש מסוים וכו'(

מליניאק ורכזת באחריות מאיה הועדה מדגישה כי בניית לוז התחרות הינה באחריות המארגן.  .ט

 הענף לנסח מסמך עם קוים מנחים לבניית לוז התחרות. 

 

 ספר החוקים:  .2

הועדה החליטה להשאיר את האיסור מרמה ג ומעלה  –איסור רכיבת מאמנים לפני הרוכבים  .א

 ובתחרויות שיא לכל הרמות. רמות ב', ילדים ומטה רכיב מאמנים מותרת.

המבחנים המוסיקליים יחשבו כמו המבחנים הרגילים בדיוק )כפי שמפורט   – מעבר בין רמות  .ב

 בספר החוקים המעודכן(. 

 סם בחוקי העונה בלבד.  יפור כל נושא הנבחרות יוצא מספר החוקים ו –נבחרות  .ג

             

 בימים אלה מסתיימת העבודה על ספר החוקים המעודכן, הספר יועבר במלואו להנהלה לאישור            

 באחריות המאמנים            -ולאחר מכן יועבר בקבוצת המאמנים על מנת שכל המאמנים יעודכנו בחוקים            

 חוקי הענף!  להתעדכן ולדעת את           

 במידה ויהיו שאלות, יוכלו המאמנים לשלוח שאלות בצורה מסודרת לרכזת הענף והוועדה תקיים              

 ערב מסודר למענה על השאלות שעלו מהשטח.           

 

 בזום.  25.8ערב ענף יתקיים בתאריך   .3
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