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פרוטוקול שיחת ועידה מספר 57
ענף קפיצות ראווה

תאריך:
נוכחים:
נוכחים שאינם חברי ועדה:

19/03/2018
גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,נעמה אגמון-ליכט ,אורי זמר
קרן שמר ,רועי אייל

נושאים לדיון:
 .1חברי נבחרת לFEI Children's International Challenge -
 .2קריטריון לתקצוב תחרויות עם מיעוט משתתפים
 .3פרסים  -גמר ליגת בתי ספר
 .4הזמנת סטיוארד זר – אליפות ישראל
 .5תיאום ציפיות עם מארגן אליפות ישראל
דיון והחלטות:
 .1לאור הישגיהן באליפות ישראל בקפיצות הראווה ( 2017מקצה עד גיל  ,)14חברי ועדת קפיצות בחרו בארבעת
הצמדים הבאים להרכיב את נבחרת ישראל במסגרת ה:FEI Children's International Classics -
 עידו אזולאי ודולון
 אלכס יוסף ואיזי בלו
 ליהיא דייסי וג'וניור אס
 שירז טל וקווינטינה

 .2בדומה להחלטה מתאריך ( 20/11פרוטוקול  ,)53לאור מספר נרשמים נמוך בתחרות דירוג נבחרות 3-4
שהתקיימה בחוות דאבל-קיי בתאריך  ,12-13/01ומתוך החשיבות שרואים חברי הועדה בהתחייבות כלפי
המתחרים לקיים סדרת תחרויות בהתאם למפורסם בתחילת העונה ,התקיים דיון נוסף אודות מתן תמיכה
נוספת למארגנים בתחרויות עם מיעוט משתתפים .חברי הועדה החליטו שבעונת התחרויות הנוכחית (2017-
 ,)18מעבר לתמיכת הועדה בסך 2,500ש"ח ,תנתן תמיכה נוספת לתחרות בה יירשמו פחות ממאה מתחרים.
התמיכה תנתן בצורת החזר מלא של קופון הענף (סעיף תקציבי  )700111של הנרשמים למארגן.
 .3מתוך החשיבות שרואים חברי הועדה בקיום ליגת בתי הספר (כמנוף להגדלת פירמידת הרוכבים באמצעות
שימור מסה של רוכבים חובבנים ותלמידי חוגים במעגל התחרויות ,ועל מנת לעודד בתי ספר לרכיבה להשתתף
בליגה) ,החליטו חברי הועדה להעניק לבתי הספר המנצחים את תחרות הנבחרות במסגרת הליגה כניסות חינם
לתחרויות בליגת בתי הספר בעונה הבאה:
 מקום ראשון  10כניסות
 7כניסות
 מקום שני
 מקום שלישי  5כניסות
 .4לאור פניות שהגיעו מרוכבים ובעלי תפקידים בתחרויות לאומיות ,ולאור החשיבות שרואים חברי הועדה
בשמירה על רווחת הסוס ,בטיחות הרוכבים ויצירת תנאים למשחק הוגן בתחרויות (באמצעות אכיפה של
חוקים במגרש החימום ומחוץ לו) ,ובהתאם ליעדים שהציגו חברי הועדה להנהלת ההתאחדות (ביניהם העלאת
רמת התשתיות המקצועיות ורמת בעלי המקצוע בענף) ,החליטו חברי הועדה להזמין (ולממן מעבר לתמיכת
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הועדה במארגן) את הסטיוארד הזר ,Hans Mul ,לעבוד באליפות ישראל ולקיים קליניקה בהנחייתו
לסטיוארדים ולשופטים ביום הקודם לאליפות.
 .5הועדה נפגשה עם מארגן האליפות ,רועי אייל ,וערכה תיאום ציפיות לקראת קיום התחרות בחודש יוני .דגשים
עיקריים:
 פרסים (יומיים וכוללים)
 דגשים בנוגע לבעלי תפקידים 3 :שופטים בכל יום ,סטיוארד זר (במימון הועדה) ,וטרינר מעורה בנהלי
בדיקות כשירות (( )fit to competeאיזור בדיקה וטרינרית) ,אירוח מתכנן מסלולים זר
 בדומה לעונת התחרויות הקודמת ,תקצוב הועדה לאליפות יעמוד על 35,000ש"ח (כולל מע"מ) וכרטיס
כניסה לאליפות יעמוד על 800ש"ח (כולל קופון התאחדות) .לבקשת המארגן ערכו חברי הועדה בדיקה
לגבי אפשרות להוסיף מע"מ על התמיכה בסך 35,000ש"ח ,אך לאחר דיון הוחלט כי לא ניתן להוסיף
לתקציב האליפות סכום נוסף (גם כי הועדה מממנת את עלות הסטיוארד הזר).
 דרישה להפרדה בין חניית קרונות לבין חניית רכבים פרטיים
 הפרדה מוחלטת בין הסוסים לקהל  -על מתחם האורוות להיות סטרילי ובטיחותי ללא גישה לקהל הרחב
 יש לדאוג להצללה לסוסים ועמדות קשירה
 יש לוודא כי יש נקודת גישה למים עבור הסוסים באיזור חניית הקרונות
רשמה :קרן שמר

