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 :יון והחלטותד

בדגש   מאמניםעבור רכיבה  קליניקתך: רעיעתידים לה האנס הורן ויארון דובלדאםשל הקרב במהלך ביקורם  .1

.  (, בשעות הבוקר11.02בתאריך  ) ולנוער לדים מיונים לנבחרות ישראל ליו (09.02ך בתאריסגנון ) על מקצי

 . בכפר נטרש Havensת  בחוו  ייערכו  והמיונים הקליניקה 

על אחד   דובלדאםר בכל קבוצה יעלה כאש צמדיםת של ארבעה ל קבוצוצע במתכונת שהקליניקה תתב

 הסוסים לבצע הדגמה. 

שעות   24 -ל  הרשמהאת ה לפתוחוחלט בקליניקה, ה  עוד מקומותועד ההרשמה נותרו לאחר סיום ממאחר ו

  מ' 1.30ורגים  מד ה ת(כחירוכבים לתחרויות בעונת התחרויות הנורכיבה פעילים )שמוציאים  מדריכיל ספותנו

   ומעלה.

במסגרתה השניים ישפטו את הצמדים על  בלדאם תיערך תחרות דירוג לאליפות ורן ודו הביקורם של  חלק מכ .2

  .בלדאםגין ע"י הורן ודורוכבים יישפטו לסירוה של התחרות, זרימה על מנת לאפשר   ן רכיבה.בסיס סגנו

ן הרכיבה. במקרה של שוויון, יילקחו  גנועל ס אותו יקבלו  ציוןה בסיסעל יקום הצמדים בתחרות ייקבע מ

 .מרחק מהזמן האופטימאליה  אז ו ובסיב שצבר הצמד במהלך ה החובה  דותונק  בחשבון

ורן  עם ה  מונחית פייהצ , בהרשמה מראש, תתאפשרבחוות אייל ,ייםצהרבשעות ה( 11.02שבת )ביום 

  ל כל מאמן צפייה מרוכזת שהתארגנות לעל להקל  על מנת  לאור זאת,  .ם התחרותיו  של מקציםבודובלדאם 

 . יםדבוקות לפי מאמנב עייקב שישי ם ביודים המתחרים צמסדר הכניסה של ה מידיו,בתל

 FEI Jumping World - לא לקיים את תחרות ההוחלט איות כלכלית,  כדשיקולים, ביניהם  לאור מספר .3

Challenge (  31.03שישי, )יום במועד ששוריין בלוח התחרויות במהלך עונת התחרויות הנוכחית. תוכנן כמ

 . ל בחוות איילליפות ישראתחרות דירוג לאתתקיים 

  דלקמן:אליפות יהיה כמבנה ה .4

 

 יום חמישי  
(18.05) 

 יום שישי 
(19.05) 

 שבתיום 
(20.05) 

 A2 שני סיבובים A2 תוחפ
+(JO) 

 A2 שני סיבובים A2 21גיל צעירים עד  רוכבים
+(JO) 



 

 A2 שני סיבובים 18נוער עד גיל 
A2 

+(JO) 

 שני סיבובים שני סיבובים -  14ד גיל ילדים ע
+(JO) 

 שני סיבובים -  12ילדים עד גיל 
 שני סיבובים

+(JO) 

 שני סיבובים -  שני סיבובים סוס צעיר
+(JO) 

Amateur A שני סיבובים -  שני סיבובים 
+(JO) 

Amateur B שני סיבובים -  שני סיבובים 
+(JO) 

 

 : קרן שמר רשמה


