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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  27שנערכה בתאריך 09.12.2015
נוכחים :נעמה אגמון ליכט ,קרן הלפרין ,נעם זרד ,נטע רון
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4

נציג ועדה בתחרויות
אישור חוקי סדרת אליפות
ספורטאים פעילים/מצטיינים
אישור תקציב 2016

דיון והחלטות:
 .1ועדת קפיצות מבהירה כי תפקידו של נציג הועדה לוודא שהחלטות ועדה ונהלי ההתאחדות מיושמות בשטח .הוא
איננו רשאי לקבל החלטות שנוגעות לנהלי הועדה והענף על דעת עצמו ביום התחרות .כל נושא שדורש החלטה של
ועדת קפיצות יועלה לדיון באופן מסודר בישיבתה הבאה של הועדה.
 .2אושרו חוקי האליפות לשנת  ,2016מצורפים כנספח לפרוטוקול .ועדת הקפיצות שמה לעצמה למטרה לטווח ארוך
להעלות את רמת המקצים באליפות ישראל בדגש על מקצי הילדים על מנת לקרבם לרמה האירופאית .אי לכך
בסדרת אליפות  2016יעלה גובה מקצי האליפות בהדרגה כך שהדירוגים והאליפות יערכו בגובה הגבוה ב 5ס"מ
מגבוה המקצה המקורי (לדוגמא ,מקצה עד גיל  14יערך בגובה  1.05מ' )..
בנוסף הועדה רואה חשיבות רבה בשימור מקצה האקוויטיישן והטמעתו בעונת התחרויות ,אי לכך תיצור הועדה
סדרת אקווטיישן במהלך דירוגי האליפות .המקצה יערך בגובה  1.05מ' ויהיה פתוח לרוכבים מדורגי  1.00-1.20מ'
שאינם מדריכים או מאמנים .דירוג יצבר לאורך הסדרה כאשר בתחרות הדירוג האחרונה תיערך תחרות הגמר.
 .3ספורטאים מצטיינים :להלן המלצת הועדה לאור הקריטריון בנוגע ל 3בקשות שהוגשו למעמד ספורטאי
מצטיין/פעיל:
 נעמה גרינולד איננה עומדת בקריטריון של מנהל הספורט אך עומדת בקריטריון של הועדה ועל כן הועדה
ממליצה לספורטאי פעיל.גל ינוביץ' עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ועל כן הועדה ממליצה לספורטאי
פעיל.גאיה אשכול עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ועל כן הועדה ממליצה לספורטאי מצטיין .עם זאת,
לאור תאריך הגיוס ,הדיון במועמדת ייעשה בועדה שתתקיים בחודש יולי.
 .4תקציב  :2016נעם נפגש עם אורי חכם והוצג בפניו תקציב  2016עבור ועדת קפיצות .ועדת הקפיצות מאשרת את
התציב בכפוף לאישור כתוב שהכנסות מעבר למצוין בתקציב ( 2016כתוצאה מהרשמות של חברי ענף מעבר לצפי,
קופונים של תחרויות מעבר לצפי או פעילויות אחרות כגון קורסים ,השתלמויות וכד') ייזקפו לזכות הענף ויהיה ניתן
להגדיל את סעיף ההוצאות על פיהן .הועדה מבקשת לקבל דיווח חודשי על מצבה התקציבי על מנת לעקוב אחרי
מאזן ההכנסות אל מול ההוצאות.
רשמה :קרן שמר
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נספח :חוקי אליפות ישראל ודירוגיה לשנת 2016

