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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  29שנערכה בתאריך 19.01.2016
נוכחים :נעמה אגמון ליכט ,נעם זרד ,נטע רון ,קרן הלפרין ,גלעד בן-מנשה
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5

הצעות לארגון אליפות ישראל 2016
אסף שטורמן  -תשלום למזכירת תחרות שיר-לי בלייכמן
תחרות בחוות נועם – 05/03/2016
אריאלה יגור – העלאת דמי ביטול תחרות
גלית חולי – נספח לדוח שיפוט (מרכז ספורט הרכיבה בר"ג)12/12/2016 ,

 .6ננסי צייטלין  -לבוש/ציוד צקני
 .7ננסי צייטלין  -דוח שיפוט (חוות צח)26/12/2016 ,
 .8שופט בינלאומי עבור צ'אלנג' בוגרים  /קורס סטיוארדים
דיון והחלטות:
 .1הועדה קיבלה הצעות לארגון אליפות ישראל משלושה מארגנים והחליטה לבקר בחלק מן המתקנים המוצעים על-
מנת לבדוק אותם לעומק לפני שתתקבל החלטה סופית.
 .2הועדה החליטה להיענות לבקשה של אסף שטורמן להחזר עלות המזכירה מתחרות דירוג רגיל  2שהתקיימה בחוות
נועם בתאריך  ,26/09/2015בסכום של 500ש"ח ,בשל כך שההזמנה אושרה על-ידי הועדה.
 .3הועדה תבקש את אישור ההנהלה להפוך את התחרות שעתידה להתקיים ב 05/03/2016 -בחוות נועם לתחרות בת
יומיים אשר תהווה תחרות הכנה לצ'אלנג'.
 .4הועדה החליטה להעלות את דמי הביטול המשולמים למארגן תחרות אשר נאלץ לבטל תחרות בגין נסיבות שאינן
תלויות בו (כגון מזג-אוויר) ל400 -ש"ח .זאת על-מנת להקל על מארגנים אשר לוקחים על עצמם את הסיכון לארגן
תחרויות בחודשי החורף.
 .5הועדה דנה בפנייתה של גלית חולי בנוגע לליקויים שארעו בתחרות דירוג רגיל  3שהתקיימה במרכז ספורט הרכיבה
בר"ג בתאריך  ,12/12/2016ומגבה אותה .הליקויים שארעו במהלך התחרות הינם הקדמה של שעת התחלת
התחרות ,הוספת מקצה 1.40מ' על דעת מארגן התחרות ושינוי אפיון החלק השני במקצים 85ס"מ ו75 -ס"מ ואינם
מקובלים .הועדה מבהירה באופן חד משמעי כי אין לשנות הזמנה לתחרות לאחר פרסומה ,למעט בנסיבות
קיצוניות .בעת תחרות ,אישור על שינויים מתקבל אך ורק על-ידי יו"ר השופטים.
 .6הועדה תומכת ומגבה החלטות השופטים באשר ללבוש וציוד תקני על פי הקבוע בחוק הישראלי ובחוקי ה.FEI -
בישיבת הועדה הבאה דהועדה תדון בסוגי ז'קטים תקניים על-בסיס חוקים של ה FEI -ושל התאחדויות אירופאיות
וההתאחדות האמריקאת.
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 .7הועדה תדון בדוחות השיפוט המצטברים בכל ישיבת ועדה ותצא תגובה לנושאים רלבנטיים .קיים מעקב של
הכרטיסים הצהובים על-ידי תמי עבודי ומזכירת הועדה .במידה ורוכב או מאמן יקבל למעלה משני הכרטיסים,
ייקנס.
 .8נעמה תיצור קשר עם שופטים רלבנטים עבור צ'אלנג' הבוגרים על-מנת לבחון את אפשרות הגעתם לישראל
בתאריכים המיועדים ותציג הצעת מחיר משופט שיכול להעביר קורס סטיוארדים.
רשמה :קרן שמר

