ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 42902
טל'8850938-09 :
פקס8850939-09:
עמותה רשומה58-006-566-2:

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax:(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

Web: www.ief.org.il

פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 28
משתתפים חברי וועדה :איילת סבא (יו"ר) ,שלי היימן ,יעל מצפון ,זיו דור.
משתתפים שאינם חברי וועדה :ליאת אפרים ,גל כהן (לא השתתפו בהצבעות)
מקום :גן חיים
תאריך23.8.16 :
נושאים לדיון:
 .1מזכירות ליגה אזורית.
 .2תקציב ענף.
 .3קליניקה עם אדריאן.
 .4ימי עיון לליגה אזורית.
 .5שינוי נוהל מעבר רמה.
 .6שינוי קריטריון סוס לרמה קדם.
 .7מקצה ב' פרו'.

דיון והחלטות:
 .1הוועדה דנה בהגדרת המשרה ובהיקף העבודה הנדרש ממזכירת תחרויות ליגה אזורית ,בתוך כך הטמעה של
נהלי עבודה בחוות שלא לקחו חלק בארגון/השתתפות בתחרויות דרסז' עד היום .הוחלט להמליץ על משכורת
הנגזרת ממשכורת מזכירת תחרות לאומית ,ולהפחית מכך את שעות העבודה בשבת .המלצת הוועדה תעבור
למנכ"ל לאישור.
 .2הוועדה עודכנה בשיחות האחרונות שאיילת קיימה עם אורי (מנכ"ל ההתאחדות) והועלו הצעות לפתרון אי
ההבנה בין הוועדה למשרד ,זאת על מנת להתחיל את עונת התחרויות על הצד הטוב ביותר ולאפשר לענף
לגדול ולהתפתח בין היתר באמצעות הכספים שההתאחדות מקבלת עבור הספורטאים.
 .3בצמוד לתחרות דירוג מס'  5בתאריך  8.10.16בחווה הירוקה עתידה להתקיים קליניקה בת שלושה ימים עם
מר אדריאן המואן .תוכנית הקליניקה:


יום שישי :קליניקת רכיבה ( .)Ride & Reviewמספר השיעורים מוגבל ותינתן העדפה למאמנים
ולמדריכים ,מתוכם תינתן העדפה לאלו המאמנים רוכבים מתחרים.



יום שבת :במסגרת התחרות יתקיים שיפוט צל (בכמה עמדות מסביב למגרש) ,במהלך המקצים
אדריאן יעבור בין העמדות ויקיים עם השופטים במקום דיון והסברים.



יום ראשון :קליניקת שיפוט .במסגרת הקליניקה תהיה צפייה בקטעי וידאו מהתחרות וכן קטעי
וידאו של אדריאן ,בנוסף יתקיים דיון נפרד על שיפוט רמות ביה"ס ויישור קו לשופטים המעוניינים
לקחת חלק בליגה האזורית.
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הוחלט לקיים שלושה ימי עיון נפרדים (צפון ,מרכז ,דרום) למארגני הליגה האזורית ,זאת על מנת להסביר
בצורה ברורה ומפורטת את נהלי ההשתתפות ,ההרשמה ודיווח התוצאות של הליגה .נקבעו תאריכים וכל
מארגני הליגה הוזמנו דרך קבוצות הוואטסאפ הייעודיות.
שינוי נוהל מעבר רמה – נוהל מעבר רמה כפי שהיה עד היום ,קובע כי רוכב שצבר  10נקודות דירוג ממבחנים
קשים חייב לעלות רמה (לא מחויב באמצע העונה) .הוועדה דנה בנושא והחליטה להעלות את רף הנקודות ל-
 15נקודות דירוג ממבחנים קשים ,מעל מספר זה על הרוכב לעלות לרמה הבאה .יובהר כי רוכב שהגיע לרף
הנקודות במהלך העונה ,רשאי להישאר עד סוף העונה באותה רמה ,אך לא רשאי לרכב מבחנים קלים באותה
הרמה (רשאי לרכב מבחנים קלים של הרמה הבאה).
קריטריון סוס לרמה קדם – הוועדה החליטה לבטל את החוק המגביל השתתפות של סוסים שהתחרות ברמה
ג' ומעלה ב 3-השנים האחרונות ,ברמות ביה"ס .כלומר ,כל סוס רשאי להתחרות ברמה קדם א' ,זאת בכפוף
למגבלות כפי שמופיעות בספר החוקים (פרק .)4
מקצה ב' פרו' – הוועדה קיימה דיון מחודש בנוגע למקצה זה ,להלן השינוי בנהלי המקצה:


רשם :זיו דור

רוכבים שלא רשאים להשתתף במקצה ב' פתוח ומחויבים להיכנס למקצה ב' פרו' -מדריכים (גם אם
טרם קיבלו תעודה) ,מאמנים וכן רוכבים שהתחרו בעבר ברמה ד'/רמה מקבילה ומעלה (כולל).

