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פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 34
משתתפים חברי וועדה :איילת סבא (יו"ר) ,גל כהן.
מקום :רמת צבי.
תאריך15.1.17 :
נושאים לדיון:
 .1ליגה אזורית.
 .2פרידה מחברת ועדה.
 .3מזכירות ועדה.
 .4פרויקט פגאסוס.
 .5עמוד פייסבוק של הענף.
 .6הכשרת רשמים.
 .7שיפוט.
 .8סדרת האליפות.
 .9ספורטאים לצה"ל.
 .10פנייה של ליאת.
דיון והחלטות:
 .1יעל מצפון הודיעה על סיום תפקידה בוועדת דרסז' – הוועדה מודה ליעל על תרומתה ועל ההשקעה הרבה
בתקופת חברותה.
 .2הוועדה דנה בנושא שימור הידע בענף ומבקשת לבדוק רכישה של מחשב ופלאפון למזכירת הענף לצורך כך.
.3
.4
.5
.6

פגאסוס – הוחלט לקבוע פגישה עם מנהלות הפרויקט על מנת לתאם ציפיות עם תחילת שנת הפעילות של
פגאסוס.
גל עדכנה שחברי הוועדה הצעירה התנדבו להפעיל מחדש את עמוד הפייסבוק של ועדת דרסז'.
הוחלט לקיים יום הכשרה למתנדבים המעוניינים לשמש כרשמים לשופטים בתחרויות.
הכשרת שופטים


הוועדה מעוניינת להרחיב את מאגר השופטים הלאומיים.



לצורך כך נבנתה וממשיכה להיבנות תוכנית הכשרה לשופטים חדשים וכן תוכנית קידום לשופטים
מנוסים.

 הוועדה תוציא קול קורא בקבוצות הוואטסאפ למעוניינים ותקיים ראיונות עם המועמדים הרלוונטיים.
 .7תחרות דירוג לאליפות  1בחוות הפארק


מזכירת התחרות :רנה שרון ויינגולד.

 נציגת ועדה :גל כהן – תיפגש עם עמרי במהלך ינואר ותוודא חתימה על תיק המארגן של ההתאחדות.
 .8המלצות הוועדה לספורטאים מצטיינים בצה"ל


רותם רבין –
 oרותם מדורגת רמה ג' עם  8נקודות ,באליפות  2016הגיעה למקום ראשון ברמה ג' (עד גיל )18
מתוך  4מתחרים.
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 oרותם עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ,עומדת בקריטריון הועדה ,הוועדה ממליצה
לספורטאי מצטיין.


יעל עובדיה -
 oיעל עולה חדשה ולכן לא רכבה באליפות  ,2016רכבה בארץ ברמה א' במסגרת ליגה אזורית.

 oיעל לא עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ,לא עומדת בקריטריון הועדה ,הוועדה לא
ממליצה להגיש לספורטאי.
 .9ליאת פנתה לוועדה בהמשך לסיום תפקידה בפרויקט הליגה האזורית ,בבקשה לאשר לה את השכר שהובטח לה
עבור חודשי העבודה יולי-אוגוסט  .2016הוועדה (גם טלפונית) אישרה את בקשתה.

רשם :זיו דור

