תחרות רכיבת סוסים
הנכם מוזמנים להשתתף בתחרות רכיבת סוסים
אשר תתקיים ביום שני ,תאריך  ,32.7.81מרכז תלמים ,קיבוץ מגל
התחרות מיועדת לכל רמות יכולת הרכיבה ורמות התפקוד השונות של הספורטאים.
התחרות בשת"פ עם עמותת משעולים (הפועלת במרכז תלמים בקיבוץ מגל)

הרישום לתחרות וההשתתפות בה הנה ללא תשלום.
מסגרות המעוניינות להשתתף חייבות להירשם עד לתאריך .81.7.81
הרישום לתחרות יבוצע באופן ממוחשב דרך מערכת ההרשמה.
הוספה ועדכון של ספורטאים חדשים
יש לשלוח למזכירות העמותה טופס עדכון עם רשימת הספורטאים אותם ברצונכם להוסיף לקבוצה,
בפקס ( 90-2258588זהו טופס עדכון ולא טופס הרשמה לתחרות) ולהמתין לקבלת מספר חזה עבור הספורטאי/ם
שהוספתם.
(יש לוודא טלפונית קבלת הטפסים במזכירות העמותה )978-8225278/8
*** לבירור פרטים בנוגע לנושאי הרישום ניתן לפנות לרחלי במזכירות העמותה ,טלפון .978-8225278
יוכלו להשתתף אך ורק ספורטאים אשר ירשמו לתחרות במערכת ההרשמה
לוח זמנים:
29:99
29:25
22:99

 התכנסות ,רישום תדרוך מאמנים -תחרויות כולל טקסי הענקת מדליות

הערה :לו"ז מפורט של שעות המקצים ורשימת המשתתפים במקצים יפורסם בהמשך
מתכונת התחרות:
מקצים של טרייל -קלאס בסגנון מערבי.
שונות:
.2
.8
.8
.4
.5
.6
.7
.2

מספר המשתתפים מוגבל ולכן תינתן עדיפות למקדימים להירשם.
התחרות מיועדת לכל רמות הרכיבה והתפקוד השונה של הספורטאים ,בחלוקת מקצים :מקצה הליכה עצמאית
ובהובלה ,מקצה הליכה וג'וג עצמאית ובהובלה ,מקצה הליכה ,ג'וג ולופ עצמאית.
מותרת נוכחות המדריך במגרש התחרות בכל המקצים.
מסלולי התחרות יפורסמו על לוח המודעות בחווה ביום התחרות.
למעוניינים תינתן אפשרות לעשות שימוש בציוד המרכז המארח ובסוסי המרכז (סוסים המורגלים בפעילות
לאוכלוסייה המתחרה).
מסגרות הבוחרות להגיע עם סוס/ה מטעמן ,נדרשות להצגת אישור וטרינר בדבר בריאות הסוס/ה ,לרבות חיסונו
בכלבת ,שפעת ,הרפס וטטנוס ,בנוסח המצוי בדף הענף באתר העמותה.
לסוס/ה האמור תינתן עמדת קשירה במתחם המרכז ללא עלות.
מרכז תלמים לא יהא אחראי בכל אופן לסוס/ה ו/או לציוד המובא ע"י המסגרת לצורך שימוש במהלך התחרות.

 .0חובת הופעה של הספורטאים והמאמנים במראה ייצוגי .ספורטאים  -מכנסיים ארוכים ,נעליים סגורות ,חולצת
שרוולים (לא גופייה) וקסדת רכיבה תקנית .לא תתאפשר השתתפות ספורטאי בהופעה בניגוד להנחיה זו.
 .29השתתפות הספורטאים בתחרות בכפוף לחוקי העמותה ונהלי המרכז המארח ,לרבות הוראות בטיחות.
 .22מספרים סידוריים יינתנו לרוכבים ולא לסוסים.
 .28מספרי חזה יסופקו ע"י מזכירות העמותה (חובה להדביקם על חולצת הספורטאי).
ביטוח ואישור רפואי
.2
.8
.8
.4

באחריות מנהלי/מאמני המסגרות לוודא ע"י גורם רפואי מוסמך את כשירותם של הספורטאים מבחינה רפואית
להשתתף בתחרות.
באחריות המסגרות לבטח את פעילותם של הספורטאים.
הרוכבים אשר ישתתפו בתחרות מבוטחים כדין במסגרת שהותם ופעילותם במרכז הרכיבה .הגעתם לתחרות
וחזרתם ממנה אינה מבוטחת ע"י המרכז וחלה על המסגרות.
כתנאי להשתתפות בתחרות (בנוסף לרישום במערכת ההרשמה) חלה חובה על כל מסגרת להעביר
למזכירות העמותה את נספח "אישור המסגרת " המצורף להזמנה זו.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות:
.2

למארחת התחרות ורכזת הענף  -ענת לביא ,באמצעות דוא"לINFO@MISHOLIM.ORG :
או בטלפון.954-6629269 :

בברכת חוויה חיובית ומעצימה בעצם השתתפותנו.

בברכה,
הוועדה המקצועית לענף רכיבת סוסים
עמותה למשחקים מיוחדים  -ישראל

