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פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 27
משתתפים חברי וועדה :איילת סבא (יו"ר) ,זיו דור (מינוי הנהלה) ,ושלי היימן
משתתפים שאינם חברי וועדה :ליאת אפרים ,גל כהן ,ומיכאל ויזל (לא השתתפו בהצבעות)
מקום :הרצליה
תאריך3.8.16 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4

מארגנים
פרידה מחברת ועדה.
מפתח חלוקת פרסים.
ספורטאים לוועדה של נובמבר 2016

דיון והחלטות:
 .1מארגנים – הוועדה קבעה קווים מנחים לשיבוץ תחרויות למארגנים:


תחרויות כל סדרה יהיו מרוכזות לשני מגרשים.



בכל סדרה יהיו מגרשים הן בצפון והן במרכז.



הוועדה תוציא מכרז על קיום האליפות בין מארגנים רלוונטיים.

 .2סיון הודיעה על סיום תפקידה בוועדה .הוועדה מודה לסיון על שנים ארוכות של עשייה ותרומה ומקווה
להמשך שיתוף פעולה פורה.
 .3פירוט פרסים לעונת :2016-17


רוזטות  -הרוזטות צריכות להיות מלאות ומכובדות עם  2פרחים .יש לחלק רוזטות במפתח של 1-3
בתחרויות דרוג ובתחרויות שיא .במידה ויש מקצה עם פחות מ 3משתתפים יש לתת רוזטה למקום
ראשון בלבד.



גביעים – יש לדאוג לגביעים בגובה מינימלי של  30סמ' ,חובה לרשום את שם החווה ,תאריך התחרות
ושם המקצה .בכל מקצה בו  3משתתפים ומעלה מחולק גביע למקום ראשון.
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 .4ספורטאים פעילים/מצטיינים בצה"ל לוועדה של מנהל הספורט נובמבר - 2016


הוועדה דנה בבקשות החיילים לוועדה של נובמבר .2016



קריטריון הוועדה על פי ספר החוקים ,פרק  ,4סעיף ( ;10לאחר שינוי הקריטריון שפורסם בפרוטוקול
 21מתאריך )23.2.16
 .iקריטריון לספורטאי פעיל :רוכב המדורג ברמה ג' עם  4נקודות דירוג לפחות.
 .iiקריטריון לספורטאי מצטיין :רוכב המדורג ברמה ד' עם  4נקודות דירוג לפחות.



תומר כהן – עומד בקריטריון של מנהל הספורט ,לא עומדת בקריטריון הועדה ,הוועדה ממליצה.



הוועדה מאחלת לו בהצלחה.

רשמה :ליאת אפרים

