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פרוטוקול ישיבת ועדת דרסז' מס' 38
משתתפים חברי ועדה :גל כהן (יו"ר) ,זיו דור ,שלי היימן.
משתתפים שאינם חברי ועדה :תום מוטליס.
מיקום :יקנעם
תאריך10.8.17 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שיבוץ לוח תחרויות
קביעת תחרויות עם שיפוט חו"ל
בחירת מיקומי תחרויות
קביעת ישיבות עם חברי הענף
מבחני רכיבה
ליגה אזורית
שופטים חדשים

דיון ומסקנות:
שיבוץ תחרויות – נערך דיון מקיף בנושא הרכב עונת התחרויות הקודמת ויישום תכנית הסדרות בעונה
הקרובה .נקבעו תאריכים לתחרויות בהתאם ללוח התחרויות של ענף הקפיצות וענף הרכיבה המערבית.
שופטים – הוחלט כי בכל סדרה ייערכו  2תחרויות עם שיפוט חו"ל ,בעדיפות לתחרויות יומיים .הכשרת
שופטים חדשים – חצי יום ( 4שעות) גל התנדבה לחפש עם סיון תאריך.

ישיבות קרובות:
ישיבת ליגה אזורית – לצורך שיפור והכנה לעונה הקרובה תיקבע פגישה עם מארגני ורכזי הליגה האזורית
לצורך למידה והפקת לקחים בה יקשיבו חברי הוועדה לרעיונות והצעות ולאחר מכן יילקחו הנקודות בחשבון
בבניית העונה הבאה .תיבחן אפשרות להקמת תת ועדה ייעודית לנושא הליגה.
ישיבת מאמנים – בעקבות אפקטיביות ישיבת המאמנים לפני העונה הקודמת ,תיקבע ישיבת מאמנים
להפקת לקחים .ייבחנו נושאים שונים כמו שיפוט ,קליניקות ,סדרות ,מתקנים ועוד.
ישיבת ענף – הוחלט על קיום ערב ענף לכל החברים לפתיחת העונה והצגת מבנה העונה .הער יתקיים
בחוות הבאנס בכפר נטר במוצ"ש ה 9.9וישלב עם ערב הוואי.
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מבחני רכיבה – נידונה האפשרות להחלפת מבחני ב' קל וג' קל בליגה הארצית למגרש קטן .מבחן ג' קל
יורכב מחדש למגרש  ,40X20ולמתחרים עדיין תינתן האפשרות להזמין טסט במגרש גדול .הנושא ייבדק
לעומק עם מאמנים שונים ויעלה לדיון נוסף בישיבות הבאות.
ליגה אזורית – לקראת העונה הבאה ולאחר ישיבת הפקת הלקחים עם מאגני ורכזי הליגה ,תיערך ישיבה
משולבת עם חברי ועדת ענף הקפיצות לצורך בדיקת יצירה של ליגה משולבת אשר תיתן מענה לכל החוות
ותתרום לבניית הליגה בצורה מקצועית.
שופטים חדשים – הוחלט על הנעה מחדש של תהליך הכשרת שופטים חדשים לענף לצורך שילובם בליגות
השונות ובנייה של כוח שיפוט צעיר .הורכבה רשימת מועמדים ותישלח הודעה לכל חברי הענף .ייקבע יום
הכשרה במטרה לשלבם כבר בעונת התחרויות הקרובה.

רשם :תום מוטליס.
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