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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  33שנערכה בתאריך 13.03.2016
נוכחים :נעמה אגמון ליכט ,נטע רון ,קרן הלפרין ,גלעד בן-מנשה
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר
נושאים לדיון:
 .1שילוב מקצה אקוויטיישן בתחרויות בוגרים
 .2הורדה בדירוג של הסוס צ'ס דה לה לונה
 .3ליגה איזורית  -ענף קפיצות
 .4נייר עמדה בנושא בטיחות וגביית כסף עבור תאים בתחרות ללא אפשרות קשירה
 .5תמיכה במארגני תחרויות ליגת בי"ס

דיון והחלטות:
 .1הועדה רואה את החשיבות במקצה אקוויטיישן להקניית כלים לרכיבה נכונה .בהתאם לכך ,הועדה מעוניינת לעודד
כמה שיותר צמדים להשתתף במקצה זה .מקצה זה ימוקם בתחרויות דירוג לאליפות ישראל כמקצה מספר אחד
ביום או לחילופין מקצה אחד לפני מקצה 1.10מ' (עד גיל  .)18נוסף לכך ,עלות מקצה זה תרד ל160 -ש"ח לכניסה
(ללא קופון).
 .2הועדה התייחסה לפנייתה של מאי סיון לגבי הורדת דירוגו של הסוס צ'ס דה לה לונה .על פי החוק ,סוס שהתחרה
1.30מ' בחו"ל (וכך הוצהר) ,רשאי לרדת בדירוג רק במקרה חריג .כיוון שהוצגו תוצאות ואישור מכירה המעדכן את
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דירוג הסוס ,ישונה דירוג הסוס ל 1.10מ'.
ועדת הקפיצות עוקבת מזה מספר חודשים אחר עבודתה היסודית של ועדת הדרסז' ביישום המלצות הנהלת
ההתאחדות בנוגע לתחרויות ליגה איזורית ומתכוונת לשקול ליישם אותן מיד בתחילת העונה הבאה .עם זאת
התעוררו מספר שאלות בעת ההתדיינות באשר למחויבות בהזמנת אמבולנס ,רופא ,בונה מסלול ובעלי מקצוע
נוספים .הועדה תמשיך ותבדוק את התנאים לקיום ליגה איזורית לקראת העונה הבאה .נטע רון תרכז את הנושא
ותגיש לועדה את כלל הנתונים לדיון.
מצ"ב כנספח
מצ"ב כנספח
בשל החשיבות שהועדה רואה בליגת בתי הספר ומקצי האקוויטיישן ככלי חינוכי וכן בשל הקושי של המארגן
לממן את העלויות הנוספות שנובעות מקיום מקצה אקוויטיישן ,יחד עם מיעוט הכניסות הניכר בתחרויות
האחרונות ,החליטה הועדה ,בדומה למהלך שנעשה בליגה הבוגרת בשנה שעברה ,לתמוך במארגן בעלות שופט
האקוויטיישן.
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