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פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 35
משתתפים חברי וועדה :גל כהן (יו"ר) ,שלי היימן ,זיו דור
משתתפים שאינם חברי וועדה :תום מוטליס
מקום :מדינת ישראל
תאריך :מרץ-יוני
מצ"ב סיכום אירועים והחלטות ועדה לרבעון השני של  ,2017הפרוטוקול יוצא בצורה מרוכזת ולא בפורמט הרגיל בשל
הנסיבות (היעדר מזכירה ,התפטרות יו"ר ,מחסור כ"א ועוד).
 .1סיכום תחרות  -אליפות הארץ .כלקחים מהאליפות הוחלט על מספר נהלים חדשים:
 .aפתיחת פעילות בנית האליפות בישיבה מסודרת  3חודשים מראש בה יוחלטו הזמנות של ספקים ובקשות
לספונסרים מתוך רשימה מסודרת.
 .bנוהל טקס -המלצת הועדה שבכל סוף מיקצה יעלו המנצחים עם הסוסים ויקבלו רוזטות צוואר ובסוף היום
גאלה בה יחולקו הגביעים הפרסים ופרס רוכב השנה וכיבוד מכובד .בנוסף נעלה בישיבת מאמנים את הנושא
להתייעצות.
 .cקביעת מארגן – הועדה במהלך ליגת החורף תעבור במתקנים השונים ותשב על כל מארגן כך שעד סוף הליגה
יוחלט איפה תערך אליפות הארץ .
 .dהפרדה ברורה בין אחריות מארגן לאחריות הועדה .
 .eבניית חוזה מסודר בין המארגן לוועדה אשר ייחתם תחילת התהליך.
 .fהמשכת המסורת של ערב ענף בו יחולקו פרסים חולצות ותהיה פעילות לחברים
 .gהפרדת השופטות משאר המתחרים בערב ענף
 .hברמה א יהיה רק שופט אחד וכך יהיה ניתן להכניס מספר כפול של רוכבים ברמה זו
 .iמקצה קדם יערך במקביל למקצה אחר כל מנת שלא יארך היום
 .jעקב ביטול קלניקת שיפוט עם שופטי התחרות בשל חוסר היענות מהשופטים הוחלט לבחון מחדש את
השיפוט הלאומי
 .2ליגה אזורית – שלי הנדל נכנסת לרכז את ההרשמות של הליגה בתפקיד פרויקטורית לליגה האזורית .
 .aהחלטה על ביטול תוצאות של חווה אם התוצאות לא עוברות חתומות לרכזת הליגה בתוך שבוע מיום
התחרות (בעקבות מקרה עם חוות האביב).
 .3הוחלט על פרויקט קליניקה אינטרנטית עם אדריאן.
 .aבהמשך ,לאחר נסיון לא מוצלח בעקבות חוסר שיתוף פעולה מצד השופטים ,הוחלט להשהות את הפרויקט.
 .4רז ניצני בקשה מיוחדת לכניסה לאליפות (ללא קריטריון מוזיקלי) – הוועדה אישרה בעקבות הנסיבות והאישורים
שהוצגו.
 .5בקשות מיוחדות לאילת סבא וענבל זהבי לגבי הקלה במיון סוסים מושאלים למכביה .אושר לאיילת להציג באירוע
אחד ,לא אושר לענבל.
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 .aהוחלט על קיום יום מיונים של סוסים למכביה – יישפט ע"י  2שופטים כאשר כל סוס צריך לקבל מעל 60%
על מנת להיות מדורג.
 .6דיון תקרית בין מארגן התחרות להורה של רוכב – בתחרות שהתקיימה ביגור התפתח עימות בין הורה של רוכב לבין
מארגן התחרות ,בהמשך הוועדה פנתה לשני הצדדים והבהירה שההתנהגות לא ראויה ,המארגן קיבל את ההתנצלות.
 .7בקשה לתיקון ציון לאחר התחרות בפארק – שופטת פנתה לוועדה בבקשה לתקן ציון שגוי שנתנה לרוכבת בתחרות
(ב שבוע שלאחר התחרות) ,לאחר בחינת המקרה לא אושר לתקן את הציון משום שהדבר נוגד את חוקי הענף .בנוסף,
הובהר לשופטת שבאחריותה לוודא את הציונים טרם חתימה על כל טופס מבחן וכן הובהר למאמן שאין לפנות לשופט
בבקשות מסוג זה.
 .8הובהר כי מאושר לרוכב לעשות שני מבחנים קלים (זהים) באותה התחרות ,יובהר כי רק המבחן הראשון שנרכב נכנס
לתוצאות התחרות והמבחן השני ייחשב מחוץ לתחרות (ניתן להפריד את המבחנים בין מקצים שונים).
 .aהוועדה תפעל להכנסת מבחן קל נוסף בכל רמה.
 .9אושר לרכב מחוץ לתחרות בכל מקצה לפי בקשת הרוכב.
 .10הוספת יום תחרות לפני תחרות הדירוג האחרונה בשרונה על מנת לאפשר להשלים קריטריון לאליפות ודירוג למכביה.
 .11בקשה של תומר כהן לקבל בתחרות אחת פעמיים דירוג לאליפות – הבקשה לא אושרה.
 .12בקשה של ניב זבולון להירשם למכביה לפני השגת קריטריון (דירוג ג) – אושר בתנאי שתשיג לפחות שתי נקודות דירוג
עד סוף מאי.
 .13הכנסת רועי אייל כמארגן חדש ,בדיקת המתקן וארגון תחרות ראשונה של ליגת הקיץ אצלו בחווה.
 .14תמיכת הוועדה בהרמת אירוע קיץ רב ענפי.
 .15אירוע סיום ליגה אזורית יעשה ביום השלישי של המכביה.
 .16הפעלה בקיץ תוכנית לקידום שופטים והכשרת שופטים צעירים.
 .17קיום פורום שופטים במהלך הקיץ על מנת לבחון את התאמת מבחני רמות ביהס ,מבחינת תנועות ,סעיפים וציונים
כלליים.
 .18ליגת קיץ – הוחלט להמשיך את קיום הליגה למרות מיעוט הכניסות על מנת לאפשר את המשך הקיום שלה גם בשנים
הבאות ולאפשר לרוכבים להתאמן למכביה.
 .aבהמשך ,בעקבות מחלת החום שהתפרצה בארץ ,בוטלו שתי התחרויות הנוספות.
 .19גמר ליגה אזורית – לפרסם הזמנה בהקדם!
 .aמבנה הטקס :מאיה מליניאק אחראית על הטקס ,בתמיכת הוועדה.
 .20לקבוע עם דנה ושלי הנדל שיחת סיכום של הליגה האזורית וחשיבה מחדש לקראת העונה .
 .21קיום מפגש עם מארגני תחרויות ליגה אזורית.
 .22מפגש המאמנים המסורתי באוגוסט (מיקום וזמן יקבעו בהמשך).
 .23שופטים –תשלח הודעה לשופטים הלאומיים עם לוח התחרויות לאחר שיאושר על מנת שישבצו עצמם בתחרויות אלו.
על בסיס לוח שיבוץ זה ,הוועדה תבנה תוכנית להבאת שופטי חו"ל.
 .24קליניקה עם אדריאן – עקב חוסר שתפ הוחלט לא לקיים עוד קליניקות כאלה.
 .25ספורטאים פעילים :מאיה בכר ומיה חביב עומדת בקריטריון הוועדה ולא עומדות בקריטריון המנהל – הוועדה
ממליצה לספורטאי פעיל.

