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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  25שנערכה בתאריך 10.11.15
נוכחים :נעמה אגמון ליכט ,קרן הלפרין ,נעם זרד ,נטע רון
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר ,אסף שטורמן
נושאים לדיון:
 .1אישור הצעה לארגון לאליפות
 .2שילוב מקצה אקוויטיישן בליגה הבוגרת
 .3נקודות דירוג עבור סוסים בגובה 1.35מ'
 .4צ'אלנג' בוגרים וילדים2016 ,
 .5פנייתה של נטלי פרצב – מקצה סוס צעיר
 .6בקשה למימון השתתפות בסמינר שופטים
 .7זימון אסף שטורמן – דיון בליקויים בתחרויות בחוות נועם מתחילת העונה
דיון והחלטות:
 .1הועדה אישרה את נוסח ההצעה לארגון לאליפות ישראל  ,2016בכפוף לאישור תקציבי ע"י ההנהלה .הועדה תקבל
הצעות במשך שלושה שבועות ממועד פרסום המכרז.
 .2כחלק ממטרות הועדה לקדם את נושא האקוויטיישן במסגרת הענף תיערך במהלך כל תחרויות דירוג האליפות
סדרת אקוויטיישן בגובה  1.00מ' ,גמר הסדרה יערך בתחרות הדירוג האחרונה .קרן (הלפרין) תנסח חוקים לסדרת
דירוגי אקוויטיישן.
 .3הבהרה – דירוג  1.35מ' מתקיים גם לרוכבים וגם לסוסים אשר צברו את מירב הנקודות האפשרי בגובה 1.30מ'.
 .4בהתאם לשינוי מתכונת תחרות ה FEI CHALLENGE -התחרות נערכת כעת על פני  3ימי תחרות שחייבים להיפרס על
שני מועדים שונים לפחות ,הועדה מעוניינת לקיים את תחרות הבוגרים בשתי קטגוריות  Aו .B-אי לכך הועדה פונה
להנהלה בבקשה להוסיף יום תחרות נוסף בחודש מרץ ללוח התחרויות המאושר כדי לאפשר קיום תחרות בינ"ל זו.
תחרות הבגורים תיערך במקביל לתחרות .FEI CHILDREN'S COMPETITION
 .5הועדה מקבלת את פנייתה של נטלי אודות בחינה מחדש של מקצה סוס צעיר ומודה לה על ההצעה .לאור מספר
הסוסים הנוכחי במקצה סוס צעיר הועדה לא תשנה את מתכונת מקצה זה ,כאשר יהיה מספיק נפח להמקצה ניתן
יהיה לשקול הפרדת המקצה למקצים שונים על פי גילאים ..הועדה מכירה בכך שאכן יש פער ברמת הקושי בין
סוסים שקופצים מכשולים בגובה 1.00מ' וסוסים שקופצים מכשולים בגובה 1.20מ' ,אך מדגישה כי מבחינה טכנית
המסלולים מיועדים לסוסים צעירים ועל כן קיים יתרון לסוסים הבוגרים יותר.
 .6הועדה מאשרת מימון השתתפות בסמינר שופטי קפיצות בינלאומי במדריד עבור השופטות גלית חולי ,נעמה אגמון
ליכט ותמי עבודי על סך של  140יורו לכל שופטת.
 .7הועדה דנה עם אסף שטורמן כמארגן התחרויות בנצר סירני בלקחים מתחרויות עבר שיש לטפל בהם .הועדה
מבהירה כי מוכרח להיות לתחרות מארגן אחד בלבד שהוא הכתובת לכלל הפניות.
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בעלי מקצוע – ניהול מגרש חימום (כריזה) ,מרימי מכשולים ,סדרנים בשערים



קרקע במגרש החימום – טיפול במהלך יום התחרות



מזכירת תחרות – בעיות רישום ,ניהול כספים



מקצה פרס כספי – חובת הכרזה על הסכומים מראש



ליקויים בטיחותיים בתאים



חובת נוכחות שופט ראשי במעמד פתיחת תחרות

רשמה :קרן שמר

