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פרוטוקול ישיבת ועדת דרסז'
משתתפים חברי ועדה :גל כהן (יו"ר),זיו דור ושלי היימן.
משתתפים שאינם חברי ועדה :תום מוטליס.
מיקום :כפר סבא.
תאריך1.4.18 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שיפוט תחרויות קרובות
מנגנון שיפוט
אליפות
קליניקת אליפות
עמדות חלוקת
ליגת קיץ
תאריכים לעונת 2018-19

דיון ומסקנות:
 .1בתחרויות הקרובות בשרונה (שישי ושבת ,ה )6-7.4.18-תשפוט גבריאלה ולריאנובה .ביום שישי תשפוט
גם רבקה דולמן וביום שבת ישפטו גם נטלי סבירסקי צוק וחגית ניצני
בתחרות דירוג לאליפות  7יישפטו ננסי צייטלין ,נגה גרינבאום ונטלי סבירסקי צוק.
 .2בהמשך לקו השיפוט הכפול ,הוחלט לקיים מנגנון משלים שיביא ליישור קו לאורך טווח בין השופטים
ברמות השונות .בכל תחרות יצולמו בווידאו  3מבחנים והשופט/ים ששפטו את המבחנים יתבקשו
להעלות נקודות שהתלבטו עליהן במבחן .ההערות והווידאו יעברו לשאר השופטים להתייחסות.
בנוסף ,שופטים ששפטו במקביל יתבקשו להקדיש בסוף השיפוט כמה רגעים לדון על עניינים שדורשים
התייחסות .לענף תישלח הודעה שבמהלך התחרויות יצולמו מבחנים באופן רנדומלי ואם מישהו לא רוצה
שיצלמו אותו יתבקש להודיע מראש.
פידבק לשופטים – יוצע לסיון סט בתור הגורם המקצועי בתחום בשיפוט לתת פידבק לשופטים.
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 .3אליפות –
•

כל ההזמנות בנושא שופטים ,גביעים ורוזטות ייסגרו בהקדם.

•

גאלה – בהתאם ליכולת המארגן ,בין אם באולם צמוד או בין אם בצמוד לאזור ה VIP-יוקמו
שולחנות ,ישיבה ועמדות בופה מסביב .אם לא תיערך באולם ,חלוקת פרסים תתקיים בתוך
מגרש הרכיבה אל מול השולחנות ועמדות ה.VIP-

•

הופעת חיבור – הוחלט כי לאחר המקצה האחרון ולפני טקס חלוקת הפרסים יתקיים מופע
של זמר/ת ,אפשרויות ייבדקו בהקדם.

•

התקווה – תתנגן לאחר חלוקת הפרסים בסיום האירוע.

•

עמדות בחסות הוועדה יוקמו בתחרות האחרונה ובאליפות.

•

פרסים לרוכב השנה וגביע הנבחרות – יופקו פרסים לרוכב השנה וגביע הנבחרות.

•

ספונסרים – ייקבעו פגישות עם מספר ספונסרים עבור פרסים ,הופעה ,חולצות /כובעים.

•

הצעות לרוזטות ,סשים ,גביעים ,כרטיסי טיסה ומלונות לשופטים ירוכזו בהקדם.

•

ייבדק מול המארגן – הכנות ה ,VIP-השקעות הפקה נוספות ,קייטרינג ,דוכנים ועוד.

 .4קליניקה לאחר האליפות – תתקיים קליניקה עם אדי ביום שני לאחר האליפות בה ישתתפו מספר
מדגימים ותתקיים למשך  6שעות בשעות הבוקר.

 .5ליגת קיץ – פניות לשופטים ומארגנים יישלחו בקרוב .גל תברר עם גלעד את האפשרות לקיים את הגמר
בשילוב ענף הקפיצות ,כאשר בדרסז' יתקיימו  3מקצי הנדיקאפ –  .1ב+ג .2 ,ד+ה .3 ,בינלאומי.
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 .6תאריכים לעונת - 2018-19
•

דירוג לגמר גביע וצ'לנג' מס  – 1שבת ,ה6.10.18 -

•

דירוג לגמר גביע וצ'לנג' מס  – 2שבת ,ה27.10.18 -

•

דירוג לגמר גביע וצ'לנג' מס  – 3+4שישי-שבת ,ה9-10.11.18 -

•

דירוג לגמר גביע וצ'לנג' מס  – 5שבת ,ה24.11.18 -

•

צ'אלנג' וגמר גביע – שישי-שבת ,ה7-8.12.18 -

•

דירוג לאליפות מס'  – 1שבת ,ה26.1.19 -

•

דירוג לאליפות מס'  – 2שבת ,ה16.2.19 -

•

דירוג לאליפות מס'  – 3+4שישי-שבת ,ה22-23.3.19 -

•

דירוג לאליפות מס'  – 5+6שישי-שבת ,ה26-27.4.19 -

•

דירוג לאליפות מס'  – 7שבת ,ה11.5.19 -

•

אליפות ישראל לשנת  – 2019שישי-שבת ,ה24-25.5.19 -

הלו"ז הנ"ל אינו סופי .הלו"ז הסופי של התחרויות לשנה הבאה ( )2018-19ייקבע עם הענפים האחרים ,כפי
שנעשה בכל שנה.
לאחר אישור התאריכים ע"י הנהלת ההתאחדות יישלחו הזמנות לשופטים עבור תחרות הצ'לנג' ואליפות
ישראל לשנת .2019

רשם :תום מוטליס.

