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פרוטוקול ועדת קפיצות מספר  ,40חודשים יוני-אוגוסט
נוכחים :קרן הלפרין ,גלעד בן-מנשה ,נעמה אגמון-ליכט ,נטע רון ,נועם זרד
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר ,אורי חכם ()03/08
נושאים לדיון:
 .1חוו"ד מנכ"ל ההתאחדות על עבודת הועדה
 .2קיום תחרויות בחוות נועם
 .3תקציב ענף קפיצות
 .4ליגה איזורית
 .5שילוב סטוארדים בתחרויות
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

סוג וסדר מקצים
אקוויטיישן
מקצה סוס צעיר
מימון סמינר שופטים
ליגת בתי ספר
נבחרות
תכנית תמריצים למקצה הפתוח

דיון והחלטות:
 .1מנכ"ל ההתאחדות ,מר אורי חכם ,מבקש להוקיר תודה והערכה רבה על עבודת ועדת הקפיצות ורוח
ההתנדבות של חברי הועדה בעשייה השוטפת לקידום ספורט קפיצות הראווה בישראל.
 .2מנכ"ל ההתאחדות ביקש להבהיר כי ההחלטה לקיים תחרויות בחוות נועם שבנצר סרני היא לשיקול הועדה
המקצועית ,תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים ,באופן זהה לשיקולים המיושמים בנוגע לכל חווה או מארגן
אחרים בעונה זו ובעונות קודמות ובלא לתת משקל להליכים המשפטיים שבין חווה זו לבין ההתאחדות (כפי
שפורסמו).
 .3תקציב הועדה הינו קלנדרי ,בעוד עונת התחרויות נעה בין ספטמבר ליוני (קלנדרית מחולקת לשני תקציבים
שונים) .מרבית הכנסות הרישום של חברי הענף מגיעות בחודשים אוגוסט-אוקטובר ומרבית ההוצאות נעשות
בין ינואר ליוני .מנכ"ל ההתאחדות הביע דאגה מאחר ונכון ליום הישיבה ,03/08 ,נמצא תקציב הועדה בגרעון.
תגובת הועדה היתה כי הגרעון צפוי להצטמצם עד סוף חודש אוקטובר .במקביל פועלת הועדה לגיוס ספונסרים
לטובת פעילויות המקדמות את הספורט .הועדה מציינת כי חברי הועדה מודעים לכך שאסורה פעילות גרעונית
וכי לדעתם הגרעון יכוסה על ידי ההכנסות מהרישומים לתחילת עונה  .2016-2017בנוסף ,הועדה רוצה לציין כי
בשל ההנחה שניתנה על מנת לעודד רישום מוקדם ישנו קיטון צפוי של  10-15%בהכנסות הועדה שלא נצפו
מראש עם תכנון התקציב כיוון שההחלטה התקבלה במהלך יולי  2016וזאת לאחר שרוב תקציב הועדה כבר
הוצא .אי לכך ,הועדה מתריעה כי יש סיכוי שהשנה התקציבית תסתיים בקפיצות בגרעון של  10-15%בשל
נסיבות אלו שפורטו לעיל .תגובת המנכ"ל הייתה כי זו האוטוריטה של המנכ"ל לקבל החלטות כאלו וכי הוא
איננו מקבל את עמדת הועדה
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 .4נטע רון לקחה על עצמה את בדיקת ייתכנות וכדאיות קיום ליגה איזורית מההיבטים הבטיחותיים ,מקצועיים
וכלכליים .התקיימה פגישה מול סיון סט ,נציגה מטעם ועדת דרסז' על-מנת לדון ביתרונות וחסרונות הליגה,
כמו גם הסקת מסקנות מהעונה החולפת .נושאים נוספים הדורשים בירור הינם הנושאים הבטיחותיים:
נוכחות אמבולנס ,רופא ,בונה מסלולים ,ציוד בטיחותי ותקני לקפיצות ,גודל זירה ועוד .הועדה תפנה ליועץ
הבטיחות ,מר שמעון להט ולייעוץ משפטי לבדיקת נושאים אלו .טרם התקבלה החלטה סופית לגבי קיום ליגה
איזורית בעונה הקרובה.
 .5הועדה מעוניינת להמשיך בהכשרת הסטוארדים המעוניינים בכך שעברו את הקורס במהלך  2016תוך שילוב
שלהם בתחרויות שיא ובתחרויות שיוגדרו מראש ע"י חברי הועדה המקצועית ,כמו גם תחום אחריותם.
 .6ועדת קפיצות תייצר טבלאות בהם יפורטו סוגי המקצים וסדרם בכל אחת מתחרויות הדירוג (גביע ואליפות).
זאת על-מנת לייצר עניין רב ומגוון מקצים עבור כל גובה בכדי שהצמדים יוכלו להתנסות בשלל סוגי מקצים.
כך גם יוכלו הפסורטאים לדעת מראש את המקצים אותם הם עתידים לקפוץ במהלך העונה ולהתכונן בהתאם.
 .7הועדה תקיים יום עיון ריענון והסמכה לשיפוט אקוויטיישן ב 10/09 -וזאת על-מנת לשלב שופטי אקוויטיישן
נוספים בתחרויות (הזמנה וקריטריונים יפורסמו בהמשך) .הועדה מעוניינת לייצר תמריצים לרוכבים להשתתף
במקצה אקוויטישן בליגה הבוגרת .מקצה זה ימוקם לפני מקצה 1.10מ' ועלותו תהיה מופחתת 160ש"ח ללא
קופון.
 .8מקצה סוס צעיר יחולק לשני שלבים של העונה .בדירוגי הגביע (חלקה הראשון של העונה) ,גילאי  5יקפצו
מסלולי 1.10מ' ,גילאי  6-7יקפצו 1.20מ' במסגרת הנדיקפ .סוסים בגילאי  4ייכנסו למקצה "סיבוב נקי"
במסגרת מקצה בגובה 1.00מ' ,אך לא יתמודדו על הפרס ,על-מנת לאפשר סקולינג לסוסים הצעירים.
בחלקה השני של העונה ,דירוגי אליפות ,יתקיים מקצה לגיל  5בגובה 1.10מ' ומקצה נפרד לגילאי  6-7בגובה
1.20מ .מקצים אלו לא יתקיימו במתכונת הנדיקפ.
חוקי המקצה החדשים יפורסמו טרם תחילת העונה.
 .9בתאריכים  11-12/08יתקיים סמינר שופטים שנתי במכון וינגייט .הועדה הסכימה לסייע במימון כיתת לימוד
לצורך קיום הסמינר.
 .10סדרת ליגת בתי הספר תתקיים במתכונת שבה קיים דגש על מקצים המעודדים לימוד רכיבה נכונה
ובטיחותית .לאור פניות מן השטח שעלו בעונת התחרויות הקודמת בהם התקיים אותו סוג מקצה לאורך
העונה כולה ,הועדה החליטה לייצר מגוון סוגי מקצים כך שיווצר עניין רב יותר בקרב הרוכבים ויאפשר להם
להתנסות בסוגים שונים של מקצים ,תוך שימת דגש על בטיחותם .בניית סוגי המקצים נעשה באופן כזה שאינו
דורש נוכחות של שעון עצר בתחרויות אלה ,שכן אין רכיבה כנגד השעון .לאור החלטות אלו ,תמיכת הועדה על
תחרויות אלו תעמוד על 1,000ש"ח עבור המארגן .תחרות הגמר תתוקצב ב4,000 -ש"ח .עוד הוחלט כי עלות
מקצה מאמנים יהיה חצי מעלות מקצה רגיל ויעמוד על 100ש"ח (כולל קופון) .בדומה לעונות קודמות ,מקצה
זה ייחשב לכניסה לכל דבר עבור הסוס ,בעוד מספר הכניסות המותר לסוס יעמוד על חמש כניסות .חוקי ליגת
בתי ספר המעודכנים יפורסמו טרם תחילת העונה
 .11מלבד סדרת גביע המדינה ואליפות הארץ ,תתקיים העונה סדרת נבחרות בשני גבהים שונים .נבחרות אשר
יתמודדו אחת כנגד השנייה בגובה 1.05מ' ונבחרות אשר יתמודדו בגובה 1.25מ' .כל נבחרות תכיל  4צמדים,
שניים מהגובה הנמוך ושניים מהגובה הגובה (לדוגמא :נבחרת בגובה 1.05מ' תמנה שני רוכבים המדורגים
1.00מ' ושניים המדורגים 1.10מ') .ניתן לייצר נבחרות המורכבים ממועדוני רכיבה שונים .סדרת הנבחרות
תתקיים במתכונת שני סיבובים ובכל סיבוב יילקחו שלושת התוצאות הטובות ביותר של הנבחרת לצורך דירוג
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הנבחרת .יתקיימו שלוש תחרויות דירוג ותחרות גמר בת יומיים .הועדה פועלת לגיוס ספונסרים עבור סדרת
הנבחרות אשר יתרמו פרסים .חוקי התחרות יפורסמו טרם תחילת העונה.
 .12על מנת לעודד את טובי הרוכבים בארץ במקצה השיא המתקיים בישראל ,הועדה בודקת את האפשרות ליישם
תכנית תמריצים (בדומה למקצה הפתוח ברכיבה מערבית) עבור רוכבי המקצה הפתוח על-מנת לייצר פרס
כספי גבוה במיוחד אשר יחולק באליפות ישראל .בדומה לתכנית התמריצים בענף המערבי ,על כל רוכב במקצה
הפתוח אשר יהיה מעוניין להרשם לקבוצת התמריצים (עלות של 1,000ש"ח) ,תוסיף הועדה 1,000ש"ח מעצמה
אשר יוכנסו לקופת הפרס .בנוסף תפעל הועדה לגיוס תורמים נוספים להגדלת קופת הפרס.
רשמה :קרן שמר

