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פרוטוקול ישיבה מספר 51
ענף קפיצות ראווה
תאריך:
נוכחים:
נוכחים שאינם חברי ועדה:

12/10/2017
גלעד בן-מנשה ,נטע רון ,נעמה אגמון ליכט ,אורי זמר ,נועם זרד
קרן שמר

נושאים לדיון:
 .1מינוי  Chef d'équipeלנבחרת ישראל – משחקי המכביה ה20 -
נועם זרד  -לא השתתף בתהליך קבלת ההחלטות
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

הסמכת סטוארדים
לוח תחרויות – עונת 2017-2018
קביעת ישיבות ועדה מראש והזמנת חבר הנהלה
תחרות השלמה
ישיבת הנהלה – תכנית אסטרטגית ארות טווח
עדכון קריטריון לספורטאי חריג (פעיל)
מתחרים ללא אישורים נדרשים
רוכבים שנרשמים ביום התחרות
הצעה למתן חסות ()Bye-Fly

דיון והחלטות:
 .1ועדת מכביה פנתה לועדת קפיצות בנושא מינוי ( Chef d'équipeמנהל נבחרת) לנבחרת ישראל במהלך משחקי
המכביה .נערכה הצבעה בקרב חברי הועדה והוחלט למנות את המאמן נועם זרד לתפקיד ,עקב מעורבותו רבת
השנים בענף קפיצות הראווה וניסיונו העשיר בתחרויות לאומיות ובינלאומיות בארץ ובחו"ל.
 .2הועדה מאשרת להסמיך את אורי גרסיאני ויואב (פפי) רטנר אשר עמדו בדרישות לקבלת הסמכה כסטיוארד
בתחרויות קפיצות ראווה .תעודות הסמכה יישלחו אל המועמדים באמצעות דואר ישראל.
 .3לאור התנגשות בין תחרות דירוג לאליפות בענף קפיצות הראווה ותחרות ה NRHA Derby -בענף המערבי,
בתאריך  20/07התקבלה בקשה לפיה חברי ההנהלה מעוניינים למנוע קיומם של תחרויות רכיבה במקביל
לקיומם של תחרויות שיא בענפים השונים .כל ועדה התבקשה להצהיר טרם פתיחת עונת התחרויות על שני ימי
תחרות שיא אשר במקביל אליהם לא יתקיימו תחרויות רכיבה אחרות .ועדת קפיצות בחרה ביום הגמר של
אליפות ישראל ( )09/06וביום הגמר של גביע המדינה (.)02/12
 .4בתאריך  20/07ההנהלה ביקשה לרענן לועדות המקצועיות את הנוהל המחייב להתכנס לפחות אחת לחודש
ובעקבות כל פגישה להוציא פרוטוקול לאישור הנהלה .ההנהלה הציעה שהועדות המקצועיות יקבעו את
ישיבותיהן מראש וידווחו למנכ"ל על המועדים שנקבעו ובנוסף הציעו להזמין חבר הנהלה לישיבותיהן .בתגובה
לבקשה ,חברי ועדת קפיצות הודיעו כי הם נפגשים בתדירות של אחת לשלושה שבועות ,בימי רביעי בערב וכל
החפץ להצטרף ,מוזמן.
 .5בתאריך  17/07התקלה בקשה מההנלה לפיה מאחר ותקצוב ההתאחדות על ידי הטוטו מסתמך על כמות
ספורטאים פעילים ,בכדי להגדיל את מספר הספורטאים בענף ,יש לקיים תחרות בחודשי הקיץ במטרה
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לאפשר ל 33 -הרוכבים אשר השתתפו רק ב 3-תחרויות במהלך העונה להיות ספורטאים פעילים .חברי הועדה
החליטו כי אין זה ריאלי לקיים תחרות מסוג זה מהסיבות הבאות:
▪

מדובר בתפזורת רוכבים מליגת בתי הספר ומהליגה בוגרת (כך שכל מקצה יכיל מיעוט משתתפים קיצוני,
בהנחה שהרוכבים בכלל ישתתפו)

▪

בתקופה זו מתקיימים קורסי מדריכים וקייטנות כך שסוסים ורוכבים רבים מגויסים לטובת ההסמכות הללו
ולא פנויים לאימונים והשתתפות בתחרות

▪

מזג האוויר קיצוני (לא קיים מתקן עם תאורה מספקת לתחרות בשעות הערב)

▪

אי הודעה מוקדמת לחברי הענף כך שזה לא הוגן כלפי רוכבים המעוניינים להשתתף ולא יכולים מסיבות
אישיות (חופש גדול  -משפחות יוצאות לחופשות ,שיקולים תקציביים וכו')

▪

בעונת התחרויות החולפת התקיימו למעלה מ 30 -ימי תחרות בענף קפיצות הראווה .חברי הועדה סבורים כי
לרוכבים אשר לא הצליחו להשתתף ב 4 -תחרויות לכל הפחות ,כנראה היה מניע לכך וכי תחרות נוספת בתנאים
בלתי סבירים לא תסייע להשלמת הפער.

 .6בתאריך  06/08התקיימה ישיבת הנהלה בשיתוף עם חברי הועדה המקצועית .חברי הועדה נדרשו להציג תכנית
אסטרטגית ארוכת טווח ודרכים להשגת היעדים .בישיבה נידונו הנושאים הרצ"ב:
▪

▪

סקירה של העונה החולפת (:)2016-17
▪

 30ימי תחרות

▪

תכנית התמריצים

▪

 219ספורטאים פעילים

▪

סדרת הנבחרות

▪

פרסים כספיים בשווי 64,750₪

▪

ליגה איזורית

יעדים ארוכי טווח:
▪

העלאת רמת התחרות לרמה של אליפות אירופה לילדים  /המשחקים האולימפיים לנוער (שבנויים על סוסים
מושאלים)

▪

פיתוח אימון סוסים צעירים והגדלת מקצה סוסים צעיר

▪

העלאת רמת התשתיות המקצועיות ורמת בעלי המקצוע בענף

▪

הגדלת מספר החברים בענף

 .7מנהל הספורט העלה את הרף לבחירת ספורטאים פעילים בצבא .בועדות האחרונות ,כל בקשה של ספורטאי
שאינו עומד בקריטריון של מנהל הספורט לספורטאי מצטיין (מקום  1-3באליפות ישראל לבוגרים ,מקום 1-2
באליפות ישראל לנוער) נדחתה .בתאריך  24/06התקבלה בקשה מטעם הנהלת ההתאחדות לצמצם את
המלצות הועדה לספורטאים פעילים (חריגים) שאינן עולות בקנה אחד עם דרישות מנהל הספורט ולהגיש רק
רוכבים שעומדים בקריטריון ,על מנת לא לייצר זילות בבקשות חריגים .ועדת קפיצות ניסחה מחדש את
קריטריון הועדה כדלקמן :מקום  1-5באליפות ישראל הפתוחה לבוגרים ,מקום  1-3באליפות ישראל לרוכבים
צעירים עד גיל  ,21מקום  1באליפות ישראל לנוער עד גיל  .18ספורטאים שאינם עונים על הקריטריון ,אינם
זכאים להמלצת הועדה (ללא תלות בנסיבות אישיות).
 .8כללי ההרשמה לתחרויות שאושרו ע"י הנהלת ההתאחדות וכפופים להנחיות השירותים הוטרינריים מנחים
תאריך אחרון להסדרת תשלומים ואישורים לסוסים ורוכבים (כגון אישורי חיסונים ,אישור קיום ביטוח צד ג',
בדיקת כשירות רפואית) .הועדה עושה מאמצים עילאיים לקיים כללים אלו דרך מזכירות התחרות ודרך רכזת
הענף ומתקשה בשמירה על הכללים כיוון שבכל תחרות ניתנים אישורים חריגים ע"י ההתאחדות מה שגורם
לתופעה של זילות וחוסר אחריות מצד הרוכבים ולא מאפשר מעקב תקין אחר אישורים אלו .אי לכך הועדה
מבקשת שכל אישור חריג שכזה יישלח באופן ישיר חתום ע"י מנכ"ל ההתאחדות לרכזת הענף.
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 .9מאחר ומתחרים הנרשמים ביום התחרות למקצה אוטומטית נכנסים ראשונים על פי סדר הכניסות ,על מנת
להמנע ממתן יתרון לצמדים הללו ,ועל-מנת להמנע משיבושים בלוחות הזמנים ולאפשר למתחרים שנרשמו
כנדרש מבעוד מועד להיערך בהתאם על בסיס סדר כניסות הידוע מראש ,ביום תחרות לא תתאפשר הרשמה
למקצה לאחר סיום טקס חלוקת הפרסים של המקצה הקודם .באחריות הרוכבים להתעדכן בסדר הכניסות
המעודכן סופית טרם הליכת המסלול של אותו המקצה .נוסף לכך ,החליטו חברי הועדה לרווח את הליכת
המסלול על מנת לאפשר למתחרים זמן להתעדכן בסדר הכניסות ולהיערך בהתאם לשינויים שחלים באותו
היום.
 .10חברי הועדה מודים למנכ"ל ולבעלים של חברת  ,Bye-Flyמר יובל שמחי ,על הצעתו למתן חסות בתחרויות
קפיצות ראווה ,על הרצון לקידום הספורט ועל התמיכה בענף .חברי הועדה מעוניינים לקבל מספר הבהרות
בנוגע להצעה שהתקבלה בתאריך  03/09על מנת להגיע להסכמות מוגדרות .לצורך העניין נציג מטעם הועדה
(נועם זרד) יפגש עם מר שמחי על מנת לסכם את פרטי מתן החסות.
רשמה :קרן שמר

