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פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית  -ענף הרכיבה המערבית
ישיבת ועדה מקצועית מיום 01/08/2016
שם העמותה :ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה  /הועדה המקצועית לענף הרכיבה המערבית.
כתובת העמותה :מכון וינגייט ,נתניה
מס' חברי הועדה 4 -
משתתפים חברי ועדה :רותם ויינברג ,אלי קרא ,קאיה אחישר ,דן ברוזה.
נושאים לישיבה:
 .1תלונה בנושא אלימות כלפי סוס.
 .2קריטריונים להמלצה על מועמדים לספורטאי מצטיין  /מועדף.
 .3בדיקת גיל במקצי פיצ'וריטי לבני .3
סיכום הישיבה:
 .1בפני הוועדה הונחה באופן לא רשמי תלונה בנושא אלימות כנגד סוס ביום ה' שלפני תחרות הבוגרים האחרונה,
הוועדה קיימה מספר שיחות והתייעצויות בנושא ,להלן סיכום הדיון בוועדה:
 2 נושאים עומדים לדיון:
 )1עיתוי ומיקום האירוע הספציפי – השאלה האם בסמכות הוועדה לדון בתלונה?
 )2אלימות כנגד סוסים באשר היא – מהי התרבות הרווחת בענף ,האם נדרשת פעולה מצד
הוועדה?
 בנושא עיתוי ומיקום האירוע הספציפי:
 )1האירוע המתואר התרחש ביום שלפני התחרות ,בזמן בו הפעילות במגרש המארח הינה
פרטית ובאחריות בעל המגרש והרוכב.
 )2לפיכך ,אין ביכולת בסמכות הוועדה לדון בתלונה.
 בנושא אלימות כנגד סוסים באשר היא:
 )1הוועדה מחדדת ומזכירה את הוראות החוק ,תקנון העמותה ותקנון הענף.
 )2הוועדה תבצע רענון למארגנים ובייחוד לוטרינרים ממלאי תפקיד בתחרויות הענף.
 )3הצפיה מוטרינר התחרות היא ,להיות משקיף בפועל במהלך התחרות .הוטרינר מתוקף
היותו ס מכות מקצועית ובו בעת נטול אינטרסים יתריע בפני רוכבים ואף יעצור אותם במקרים
קיצוניים .נציג הוועדה בתחרות יכפה את החלטות הוטרינר במלואן.
 .2קריטריונים להמלצה על מועמדים לספורטאי מצטיין  /מועדף:
 כעקרון – ספורטאי העומד בקריטריון הקבוע על ידי מנהל הספורט ,זוכה להמלצה אוטומטית של
הוועדה.
 במקרים בהם ספורטאי אינו עומד בקריטריון מנהל הספורט ,אך עומד בקריטריון הענף (על פי תקנון) –
ממליצה הוועדה על הספורטאי כחריג.
 קריטריון הענף התקף ,מודד את הישגי הרוכבים הישירים – במידה מסוימת מקפח ספורטאים ראויים,
לדוגמה:
 )1ספורטאי המדורג כאלוף ישראל לאורך שנים ,אך בשנה שבטרם גיוסו הפסיד את האליפות
מסיבה אובייקטיבית כגון מחלת סוס בשלהי העונה ,אינו זכאי להמלצת הוועדה.
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 )2ספורטאי המשתתף לאורך שנים בתחרויות הרכיבה ואף זכה באליפויות הבוחר לאלף סוס
בעצמו כחלק מתהליך ההתפתחות שלו אותו מברכת הוועדה – מסכן את הסיכוי לקבלת המלצת
הוועדה.
 יש להדגיש ,כי קריטריון מנהל הספורט המבוסס על הישגים בלבד – מלכתחילה אינו נותן מענה למקרים
כגון אלו ,ועל כן המהות העקרונית של המלצת הוועדה צריכה לתת מענה גם למקרים בהם הייחודיות
של ענף הרכיבה על סוסים באה לידי ביטוי.
 לפיכך – הוועדה ,תעדכן את קריטריון הענף להמלצה על ספורטאי באופן הבא:
 )1הקריטריון הקיים יישאר כפי שהוא.
 )2יתווסף קריטריון נוסף :ספורטאי פעיל במשך לפחות  3עונות רצופות בתקופה הסמוכה
למועד הגשת הבקשה (ספורטאי פעיל על פי הגדרות מנהל הספורט).
 בנוסף יתווסף קריטריון בנוסח הבא ":רוכב מתחרה ,אשר השלים ודורג ב 3-עונות תחרות רצופות עד
וכולל לעונה שלפני מועד הגשת הבקשה".
 .3בדיקת גיל במקצי פיצ'וריטי לבני .3
 לאורך מספר עונות מתקבלות פניות לוועדה על אי התאמה בין תעודות של חלק מסוסי פיצ'וריטי  3לבין
גילם בפועל ,הנ"ל עלול להוביל להטעיה ולתחרות שאינה הוגנת בדגש למקצי סוסים בני  3בהם אי
התאמה של חודשים ספורים מוביל ליתרון עצום.
 תופעה זו חורגת מהנורמות המקובלות בספורט ,אינה הוגנת ובלתי סבירה.
 לפיכך ,במקצי פיצו'ריטי של בני  – 3תערכנה בדיקות שיניים לאימות גיל הסוס ,בדיקות אלו תבוצענה
על ידי וטרינר ייעודי שיאושר על ידי הוועדה.
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