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פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית מס  - 6ענף הרכיבה המערבית
ישיבת ועדה מקצועית מיום 13/02/2017
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 ,הרב דקניט.
משתתפים שאינם חברי וועדה :שרית פורת ,אשיר קול ,שריג ברוש ,איתי שביט ,ליאור דובובסקי ,ליאור רז ,שי קנטי
אילאיל קנטי ,תומר קורן  ,דודי מרדכי ,יוני נוימן ,יובל אפשטיין ,שרי השאש ,עידו רוניס ,מיכל ליאור ,פיני אביטל ,יוסי
אוחנה ,ליאור פולק ,ספיר פוייר ,אביב אורן ,דור ברבר ,סער בן חמו ,יגאל ג'קסון ,אילן רוזנברג ,דרור רז ,טל פז.

נושאים לישיבה:
 .1שינוי מבנה הליגה
 .2תחרויות נוער
 .3שינוי מחיר קופון ענף
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סיכום הישיבה:
 .1שינוי מבנה ליגת בוגרים:
א .מקצי הפתוח ( NRHAפתוח ,פתוח מוגבל ו )5&4ירוץ ביום שישי לדירוג סירקט ,ביום שבת לדירוג
לאליפות.
ב .מקצי הנונ פרו ( NRHAנונ פרו + 40 ,ו )5&4ירוץ ביום שישי דירוג סירקט ,ביום שבת דירוג לאליפות.
ג .מקצי נוער  )12,15,18( NRHAירוצו לדירוג סירקט בתחרויות בוגרים בלבד – לא יתקיימו מקצי
 NRHAבתחרויות נוער.
ד .מקצה פתוח לא מוגבל יתקיים גם בשישי וגם בשבת בתחילת היום.
ה .מקצה נונ פרו מוגבל – מקצה למנצח כיתה.
ו .מקצה נוביס – מקצה למנצח כיתה.
ז .מקצה נונ פרו  +40יהיה מקצה  NRHAוירוץ עם כל מקצי הנונ פרו.
ח .מקצה נונ פרו  – NRHA + 50לא ייפתח.
ט .מקצה נונ פרו בניים – לא ייפתח.
י .מקצה נונ פרו נוביס – לא ייפתח.
יא .אלוף ישראל במקצי האליפות ובמקצי סרקט  ,NRHAייקבע לפי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר של 4
מתוך  5תחרויות.
למען הסר ספק ,על פי התקנון (סעיף  7.1סעיף קטן ו')" ,מקצה ייחשב כמקצה מוכר לאליפות הארץ ,אם
התקיים במהלך כל העונה ,ובתנאי שהשתתפו בו באופן קבוע לפחות  5מתחרים ,ב 4 -תחרויות לפחות
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במהלך העונה".
חובה להשתתף בלפחות  4תחרויות על מנת להתברג בדרוגי האליפות.
מנצח הסירקט  NRHAייקבע לפי הניקוד המצטבר הגבוה ביותר של  4מתוך  5תחרויות .על מנת
לזכות בסירקט .חובה להשתתף בלפחות  4תחרויות על מנת להתברג בדרוגי הסירקט.
יב .בתחרויות הנוער ייפתחו שני מקצים לבוגרים :ריינינג פתוח וריינינג נונ פרו כמקצי ג'קפוט  -לא NRHA
ולא לדירוג.
יג .מקצים מחוץ לתחרות – הוצע לנסות פיילוט בתחרות הראשונה של רישום למקצה מחוץ לתחרות
הוועדה תדון בהצעה ותעדכן בהחלטה.
 .2תחרויות נוער –
א .בעקבות בקשות של המאמנים להאריך את הליגת הנוער ,להמנע מתחרות ב  1.9ולהוריד את צפיפות
התחרויות ,הוחלט לשנות את לוח התחרויות:
תאריך
מרץ
24,25
אפריל
7,8
אפריל
21,22
מאי
5,6
מאי
13
מאי
26,67
יוני
2,3
יוני
16,17
יוני,יולי
30,1
יולי
7,8
אוגוסט
18,19
אוגוסט
25,26
ספטמבר
8,9
 15,16ספטמבר
אוקטובר
6,7
 12,13,14אוקטובר
נובמבר
4

ב.
ג.
ד.

תחרות
בוגרים 1
נוער 1
בוגרים 2
קאטינג 1
דרבי 2017
נוער 2
קאטינג 2
בוגרים 3
קאטינג 3
נוער 3
בוגרים  + 4קאטינג 4
נוער 4
קאטינג 5
בוגרים 5
נוער 5
אליפות ישראל 2017
פטוריטי 2017

*הוועדה תעביר את הבקשה לשינוי הלוח לאישור הנהלה.
הוחלט להקפיד כי בתחרויות נוער מאמנים ומדריכים (וכמובן רוכבים) לא שותים אלכוהול ולא מעשנים
במגרש התחרות ומגרשי החימום.
הוחלט על פעילות חברתית בתחרויות נוער שתהיה בימי שישי בערב ,כשבכל תחרות חווה אחרת תקח
על עצמה את הכנת ההפעלה .בתחרות הראשונה התנדבו חוות קבליירו לארגן את הפעילות.
הוחלט על קיום קליניקה למאמני אולאראונד באחת מתחרויות הנוער שבה ישפוט פייר אולה .הקליניקה
תתקיים ביום ראשון שאחרי התחרות בחוות קבליירו .עלויות הקליניקה יתחלקו בין המשתתפים.

 .3שינוי מחיר קופון ענף –
הוחלט על העלאת מחיר קופון בתחרויות בוגרים מ  ₪ 40ל  15( ₪ 60קופון התאחדות 45 ,קופון ענף).
הוחלט על העלאת מחיר קופון בתחרויות נוער מ  ₪ 35ל  15( ₪ 50קופון התאחדות 35 ,קופון ענף)
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השנה לא ייתקיימו תחרויות  CRIבישראל .מאמנים ישראלים שמעוניינים לעמוד בדרישות התחרות ולייצג את
ישראל ,יעשו זאת בתחרויות בחו"ל ועל חשבונם .המעוניינים מתבקשים להגיש בקשה לוועדה עד תאריך
 ,15.3.2017למייל של רותם  saritpro80@gmail.comו/או דן  , danbroza@gmail.comנא לאשר טלפונית
קבלת המייל.
במקביל תצא פניה ל  2-3רוכבי חו"ל שנמצאים בארה"ב לעמוד בתנאי התחרות ולייצגו את ישראל  -הרוכבים
יעשו זאת על חשבונם.
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