ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
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ההנהלה מאשרת את הפרוטוקול  ,מציינת כי נושא דמי הרישום הוא בסמכות ההנהלה  ,לקחה
לתשומת ליבה את הערת הועדה בנוגע לדמי הרישום ומציינת כי מנכ"ל ההתאחדות קיים פגישה
בנושא עם נציג הועדה והגיע לסיכום עמו ביחס לנושא וביחס לתקציב.

ישיבת ועדת מערבי – 18.12.17
משתתפים חברי ועדה :רותם וינברג (יו"ר) ,דן ברוזה ,אלי קרא ,קאיה אחישר ,הרבי דקניט.
משתתפים שאינם חברי ועדה :תום מוטליס (רכז ענפים).
נושאים לדיון:
 .1קיום תחרויות בחוות נועם
 .2לוח תחרויות
 .3דמי רישום להתאחדות
 .4הוספת מקצה
 .5שינוי חוק NRHA
 .6ניסוח הצהרת נונ פרו
 .7נציג ועדה לענף האקסטרים
 .8תקציב
 .9תכנית זכרים וסייחים
דיון ומסקנות:
 .1קיום תחרויות בחוות נועם – בהמשך לתהליך הגישור בין ההתאחדות לחוות נועם ,בעונת  2018יתקיימו
תחרויות במתקן חדש .הצדדים חתמו על הסכם המורה כי תחרויות ליגה (בוגרים או נוער) יחולקו בין החוות).
בנוסף ,יתווספו לחוות נועם  5תחרויות לאורך  5שנים .חברי הוועדה מברכים על ההסכם ויגיעו לסיור במתקן
החדש לפני עונת התחרויות.
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 .2לוח תחרויות – יישלח לאישור ההנהלה לוח תחרויות הכולל  5תחרויות בוגרים 5 ,נוער ו 5-קאטינג
ואקסטרים קאובוי ,במבנה דומה לעונת התחרויות שחלפה.
תחרות מס'  5בכל ענף תהיה שובר שוויון.
אירוע האליפות יתקיים כהפנינג בסוכות (אירוע סוף עונה)
קליניקות – יתקיימו קליניקות ריינינג ואולאראונד בתחילת עונת התחרויות.
 .3דמי רישום – העלאת דמי רישום לרוכבים וסוסים.
ההתאחדות רוצה לאסוף כסף לתוכנה ,דמי הרישום יעלו לחברות בהתאחדות אך לא למקצה.
דמי רישום מאוחר לא ייגבו מסוס חדש או רוכב חדש.
הוועדה מתנגדת להעלאת מחירי דמי החבר ,ורואה בעניין כחלק מהתקציב המורכב לשנת  .2018לאחר
מעבר על הוצאות והכנסות ההתאחדות באישור התקציב השנתי תוכל הוועדה לאשר את ההחלטה.
 .4מקצה ארכובות קצרות –הוחלט להוסיף מקצה עד גיל  12לפי חוקי  NRHAבנוער.
 .5ביטול כניסות למקצה – נעשה שינוי בחוקי ה .NRHA-עד  ,2017מי שמבטל ונרשם מחדש היה נכנס ראשון
למקצה ,מ ,2018-נציג ועדה יכול לאשר לשים כניסה אחרונה .ברירת המחדל הינה להכניס רישום חדש
לאחר ההגרלה כראשון במקצה.
 .6דיון בנושא נונ פרו – הוצג מצב בעייתי בשטח של מתחרים שהם בין פרו לנונ-פרו .הוצע לבנות הצהרת נונ
פרו .נוצר בשטח מצב בעייתי של מתחרים שהם בין פרו לנונ פרו .הצעת חלופה ראויה למי שבמצב זה יכולה
להיות הגדלת הפרס במקצה פתוח מוגבל .לא הושגה החלטה בנושא ויתקיים דיון נוסף בעניין.
 .7הוסכם כי הרבי דקניט יתפקד כנציג הוועדה המקצועית מול ענף האקסטרים קאובוי.
 .8תקציב – תיקבע פגישה עם מנכ"ל ההתאחדות ונציגי הוועדה לדיון בנושא התקציב השנתי.
 .9תיערך פגישה נוספת לפיתוח תכנית בנושא זכרים וסייחים.

רשם :תום מוטליס
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