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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  32שנערכה בתאריך 10.03.2016
נוכחים :נעמה אגמון ליכט ,נטע רון ,קרן הלפרין ,גלעד בן-מנשה ,נועם זרד
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר
נושאים לדיון:
 .1פנייה של משפחת ליפשיץ לגבי החלטת שיפוט בתחרות דירוג לאליפות ( 2מרכז רכיבה קיבוץ יגור)13/02 ,
 .2פנייה של עדי ליבוביץ' לגבי טעות שיפוט בתחרות דירוג לאליפות ( 2מרכז רכיבה קיבוץ יגור)13/02 ,
 .3דוחות שיפוט  -התייחסות לטיב דוחות השיפוט מבחינת שיקוף המצב בשטח
 .4תכנון להכשרת סטיוארדים
 .5קליניקת של סטפן הלוויג (שופט צ'אלנג')
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פנייתו של עודד תם לבקשת רשת בטחון לתחרויות ליגת בי"ס
בניית מגרש ייעודי בחוות דאבל-קיי
בקשה להעלאת דירוג של הסוסה בוו דה ארדצמף
פנייתו של אורן מלכין בנוגע לעלייה במחירי כניסה בתחרות הבינלאומית
עודפי קופונים מדירוגים לאליפות שלא חולקו כפרס כספי

דיון והחלטות:
 .1במענה לפנייתה של משפחת ליפשיץ בנוגע לקפיצה של ביתם ,ליאור ,לפני הפעמון ופסילתה בתחרות דירוג לאליפות
 ,2שהתקיימה בקיבוץ יגור ב ,13/02 -הועדה מבקשת להבהיר לרוכבים שעל פי חוקי קפיצות הראווה ,סעיף 32.3.2
קפיצה לפני הפעמון גוררת פסילה .הועדה מבקשה לחדד את החובה בהצדעה מתוך כוונה לוודא שישנו קשר עין בין
הרוכב לשופט.
 .2הועדה קיבלה את מכתבו של מר ליבוביץ' בעניין פנייתו לשופטים בתחרות דירוג לאליפות  2שהתקיימה בקיבוץ יגור
ב 13/02 -ודנה בנושא .ההחלטה שהתקבלה היא כי הועדה תרענן לשופטים את חשיבותה של השקיפות בתקשורת
בין בעלי תפקידים לבין בעלי עניין בתחרויות.
 .3הועדה פונה לתמי עבודי ,יו"ר ועדת שופטים ,על מנת לחדד ולהבהיר לשופטים את החשיבות של כתיבת דוחות
שופטים מהימנים בהתאם למתרחש בשטח .דוגמאות לדוחות המשקפים את המציאות בשטח בצורה מיטבה
יימסרו לתמי.
 .4בהמשך להחלטה לקיים קורס סטיוארדים ,מפרוטוקול  ,12מתאריך  ,26/05/2014הוגשה לועדה תכנית להכשרת
הסטיוארדים בענף הקפיצות על-ידי חברת הועדה נעמה אגמון ליכט (מצ"ב כנספח) .התכנית אושרה ויתקיים קורס
סטיוארדים ראשון בסוף חודש אפריל .2016 ,פירוט תכנית ההכשרה והזמנה לקורס יפורסמו לכלל הענף.
 .5בתאריך  03/04ייערך יום עיון בנושא סטיוארדים שפתוח לכל המעניין (רוכבים ,מאמנים ,מארגנים ,הורים וכו')
וישמש מבוא לכנית ההכשרה ויהווה הזדמנות לחברי הענף להכיר את תפקידו של הסטיוארד וחשיבותו לספורט
הרכיבה .יום העיון יועבר על-ידי סטפן הלוויג ,שופט  Level 3וסטיוארד  ,Level 3שמגיע לשפוט בתחרות הFEI -
צ'אלנג' .הזמנה ליום העיון תפורסם לכלל הענף .הועדה מעודדת את כל המעורבים בעשייה הספורטיבית לנכוח ביום
זה על מנת להבין את התהליך שיחול בענף ,להעלות נושאים לדיון ולשאול שאלות.
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הועדה דנה בפנייתו של עודד תם והוחלט כי אינה מאשרת את רשת הבטחון אותה ביקש וכי לא ניתן לשנות את
חוקי ליגת ביה"ס במהלך העונה ,לאחר שפורסמו בתחילת העונה .יחד עם זאת ,הועדה רואה לנכון לקיים פגישה עם
מארגני התחרויות על-מנת לדון בדרכי סיוע (בכפוף לאישור הנהלה) למארגנים כדי להמשיך ולקיים את הליגה.
נועם ינסח ויעביר את עמדת הועדה בעניין בניית מגרש ייעודי לקפיצות בחוות דאבל-קיי ,שרונה ,להנהלת
ההתאחדות.
הועדה מאשרת את בקשתו של המאמן אסף שטורמן להעלאת דירוגה של הסוסה בוו דה ארדצ'מף מגובה 1.10מ'
לגובה 1.20מ' .על פי החלטת ועדה מתאריך  ,03/04/2014כל מאמן רשאי להגיש בקשה להעלאת דירוג של סוס ,בזמן
ובכתב ,ובכפוך לאישור הועדה ,הבקשה תאושר.
תחרות הצ'אלנג' הינה תחרות בינלאומית .אי לכך נגזרות מכך הוצאות שאינן נכללות בתחרות רגילה ,כגון שופט זר,
שלושה שופטים בתחרות ,סט פרסים ייחודי וכו' ועל כן המחיר לכניסה בודדת הינו 300ש"ח .יחד עם זאת ,הועדה
מעוניינת לעודד רוכבים להשתתף בתחרות הבינלאומית ולרכב את כל הטורניר הבינלאומי בין שלושת הימים .אי

לכך ,נקבע מחיר מוזל לרוכבים בשלושת ימי הסדרה הבינלאומית .בנוגע לפרס הכספי במקצה פורים ,על פי חוק,
המארגן מחויב לדווח בסכום פרס כספי מינמיאלי מראש על מנת לאפשר לאנשים לקבל החלטה אם להשתתף
במקצה .במידה ויווצר עודף ,יוחזר הכסף כחלק מהפרס הכפסי בהתאם ליחס הפרסים.
 .10עודפי קופונים מדירוגים לאליפות שלא חולקו כפרס כספי בתחרויות הדירוג (כל סכום שנצבר מעל  3750ש"ח
שמחולקים בכל דירוג לאליפות) ,יצברו ויחולקו כפרס כספי באליפות ישראל בכל המקצים.

רשמה :קרן שמר

