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פרוטוקול ישיבת ועדת דרסז' מס' 40
משתתפים חברי ועדה :גל כהן (יו"ר) ,שלי היימן.
משתתפים שאינם חברי ועדה :תום מוטליס.
מיקום :גן חיים
תאריך18.9 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שיפוט
קביעת תחרויות עם שיפוט חו"ל
מתחרי חו"ל ואליפות אירופה
ערבי ענף
קליניקות
בקשות לוועדת חיילים נובמבר
גמר גביע

דיון ומסקנות:
 .1מתוך כוונה להגדיל את מאגר השופטים ייקבע יום הכשרה לשופטים מתחילים שיועבר ע"י סיון סט,
תיבדק האפשרות לתאם גם יום עיון לשופטי ליגה אזורית.
 .2הוחלט השנה להמשיך ולקדם הבאת שופטים מחו"ל לשיפוט תחרויות רגילות וגמרים לאורך השנה.
לתחרות הראשונה עם שיפוט חו"ל ,שתתקיים במשך יומיים בחוות יגור ,תוזמן הגב' וונדי דן הרטוג
ולגמר הגביע הגב' גבריאלה ולריאנובה.
 .3ייבדק הקריטריון להגשת ספורטאים לאליפות אירופה ותיבדק האפשרות לקיום תחרות הכנה בארץ
או הפיכת תחרות קיימת לתחרות .CDI
הוחלט כי רוכבים שרכבו בחו"ל יוכלו לרכב באליפות הארץ אפילו אם יתחרו רק  2תחרויות לאורך
עונת התחרויות.
 .4לאור הצלחת ערב הענף הראשון לעונה שהתקיים בחוות אייל ,הוחלט לקיים עוד שני ערבי ענף,
בפסח וערב סגירת עונה בקיץ ,בנוסף לערב גאלה שיתקיים באליפות הארץ.
 .5הוחלט על קיום מספר קליניקות לאורך העונה ,במטרה לשפר את איכות השיפוט ,ההדרכה והרכיבה
בארץ .לצד קיום קליניקות מוכרות של רכיבה או שיפוט ,הוחלט גם על שילוב תוכן שונה כמו גוף
הסוס ותזונה אשר יביאו ערך ספורטיבי מוסף לענף.
בחודשי החורף תתקיים קליניקת שיפוט במגרש מקורה וכן ייעשה ניסיון נוסף לקליניקה אינטרנטית.
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 .6גמר גביע – הוחלט על קיום פגישה בדאבל קיי על מנת לסגור את התנאים בהפקה מצומצמת לאור
התקציב הקיים לתחרות.

רשם :תום מוטליס.

