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פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 29
משתתפים חברי וועדה :איילת סבא (יו"ר) ,שלי היימן ,יעל מצפון ,זיו דור.
משתתפים שאינם חברי וועדה :ליאת אפרים ,גל כהן ,מיכאל ויזל (לא השתתפו בהצבעות)
מקום :ישיבה טלפונית
תאריך26.9.16 :
נושאים לדיון:
 .1סיכום תחרות דירוג 3+4
 .2תחרות דירוג 5
 .3קליניקת שיפוט
 .4קוד לבוש לליגה אזורית
 .5גמר גביע וצ'אלנג'
דיון והחלטות:
 .1סיכום תחרות דירוג  3-4בחווה הירוקה.


הוועדה מעריכה מאוד את מאמצי הארגון של החווה הירוקה בתחרויות הדירוג  .3-4הוועדה ערכה
סיכום תחרות ודנה בנושאים שטופלו במהלך התחרות וכן בנושאים שעלו מהשטח לאחר התחרות.
סיכום התחרות ונקודות לשיפור נשלחו למארגן לטובת התחרויות הבאות.



בעקבות התחרות הועברה לוועדה פנייה מרוכבת שבחרה לא להיכנס למקצה בשל אי שביעות רצון
מתנאי התחרות .הרוכבת מבקשת לקבל החזר כספי עבור המקצה שלא השתתפה בו וכן עבור תא.
הוועדה דנה בפנייה ארוכות ,לקחה לתשומת ליבה את הנקודות החשובות שהועלו בפנייה ,והחליטה
שלא לאשר החזר כספי במקרה זה.



הוועדה דנה בשתי פניות בדבר התשלום הנדרש עבור מקצה שבוטל ביום התחרות .ההחלטה הנוכחית
קובעת שיש לשלם  ₪ 100עבור כל מקצה שבוטל ללא התרעה מוקדמת ,אם קיים אישור וטרינר
רלוונטי .הנושא נבחן ונמצא כי סכום זה מכסה את העלות היחסית של זמן המקצה המבוטל עבור
המארגן .בשל כך ,הוועדה החליטה להמשיך עם ההחלטה הקיימת ולא לבטל את החיוב הנדרש.

 .2תחרות דירוג  5תתקיים בחווה הירוקה בשבת  .8.10המקצים הגבוהים (ג' ומעלה) ישפטו ע"י מר אדריאן
המואן (שופט  )Cושופט לאומי ב  Hבנוסף .מחיר השתתפות במקצה זה יהיה ( ₪ 350ללא שינוי) .בנוסף תוצב
עמדה לשיפוט צל ,בהרשמה מראש.
 .3הוועדה דנה במתכונת הקליניקה שתתקיים לאחר התחרות ( .)9-10.10השינויים יעברו לאדריאן לאישור
ולאחר מכן יפורסמו לחברי הענף.
 .4קודם לבוש למשתתפי ליגה אזורית


הוועדה קיבלה מספר פניות בנוגע ללבוש הרוכבים המתחרים במסגרת הליגה האזורית.
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הוועדה מעוניינת להגמיש כמה שניתן את קוד הלבוש המותר בתחרויות ,מתוך רצון לעודד את
הרוכבים והחוות ומתוך הבנה שחלק גדול מהרוכבים של הליגה לא לוקח חלק בליגה הארצית ולכן
חסר הציוד הנדרש .יחד עם זאת ,חשוב להדגיש כי אירועי הליגה האזורית הם אירועי ספורט
מקצועיים ומתקיימים תחת אחריותה של ההתאחדות (ואף מדווחים למנהל הספורט) ולכן קיימים
תנאים מינימליים הכרחיים.



לבוש
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi
.vii

מכנס שחור/כחול/בז/לבן.
חולצה לבנה או חולצת חווה אחידה (יכולה להיות בצבע אם לכל הרוכבים אותו הצבע).
מגפיים גבוהים (גומי/עור) או מגף קצר עם צ'אפס .לא ניתן לרכב עם נעליים בלבד.
קסדת רכיבה תקנית וסגורה.
כפפות -מומלץ אך לא חובה.
לסוס – שמיכה לבנה.
ציוד נוסף לסוס -כמפורט בספר החוקים.

 יודגש כי במסגרת אירועי הליגה האזורית ,השופטים הם נציגי ההתאחדות ובאחריותם לוודא את
עמידת המשתתפים בחוקי הענף.
 .5חווה שלא תעמוד בחוקים תקבל אזהרה ,ובמידה ולא תפעל לתיקון הליקויים עד התחרות הבאה תקבל קנס
ע"ס  .₪ 150המשך טיפול ייבחן ע"י הוועדה בצורה פרטנית.
 .6צ'אלנג' וגמר גביע  -התחרות תתקיים בחוות דאבל קיי בשרונה ,באחריות איילת וזיו לקבוע פגישת הכנה עם
המארגן.

רשמה :ליאת אפרים.

