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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  38שנערכה בתאריך 17.05.2016
נוכחים :קרן הלפרין ,גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,נעמה אגמון ליכט ,נטע רון
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר ,אילאיל קנטי ,אורי חכם
נושאים לדיון:
 .1תיאום ציפיות לקראת אליפות ישראל
 .2נושאים לדיון עם מנכ"ל ההתאחדות
 .3בקשה של הדר זיגדון לעלות דירוג אישי
 .4בטיחות
 .5דוחות שיפוט
דיון והחלטות:
 .1הועדה נפגשה עם מארגנת התחרות ,אילאיל קנטי ,והעלתה בפניה את הדרישות השונות לקיום אליפות ישראל.
 .2הועדה דנה עם מנכ"ל ההתאחדות ,אורי חכם במספר נושאים ,כגון:


בטיחות במתקני תחרויות :הועדה דנה ביחד עם מנכ"ל ההתאחדות בנושא בטיות המתקנים .בעייה זו
קיימת בכל שלושת הענפים ועל כן ראתה לנכון הועדה כי ימונה יועץ בטיחות אשר במידת הצורך יגיש את
המלצותיו ומסקנותיו לאחר סיור במתקנים .הועדה רואה את נושא הבטיחות וחשיבותו כמעלה ראשונה
ועל כן סבורה שלאחר המלצת יועץ הבטיחות ,ימונה אדם בעל הסמכה בתחום הבטיחות לאכיפת הנהלים
אשר ייקבעו.



קיום תחרויות במזג אוויר קיצוני :הועדה מדגישה כי במקרה בה יש צפי למזג-אוויר חריג ,יתקיים דיון
ויופעל שיקול דעת בכובד ראש על-מנת להבטיח את הבטיחות של הסוסים והרוכבים .במידה ותתקיים
תחרות ,תוציא הועדה הנחיות להתנהלות בהתאם למזג האוויר ולטובת רווחת הסוסים בשיתוף מארגן
התחרות .ענף הקפיצות (בשונה מהענף המערבי) נמצא בפגרה בחודשי הקיץ .יחד עם זאת ,הועדה תשמח
לשתף פעולה כדי להגדיר "מזג אוויר חריג".

 תקציב הענף :הועדה דנה ביחד עם מנכ"ל ההתאחדות בחשיבות של העלאת מספר הרוכבים בגינם זכאית
ההתאחדות לתקצוב ותקציב הועדה לשנת  – 2016מצב קיים והכנסות עתידיות צפויות.
 .3הועדה דנה בפנייתה של הדר זידגון להעלאת דירוג הרוכבת והחליטה שלא לאשר כיוון שעל רוכב לצבור מינימום
נקודות דירוג על-מנת להעלות את דירוג.
 .4הועדה ממליצה להביא יועץ בטיחות למתקנים השונים אשר מארחים תחרויות .על היועץ לקבוע סטנדרטים
אחידים לבטיחות במתקנים השונים אשר יחייבו את המארגנים ,וייאכפו על ידו .נוסף לכך ,ממליצה הועדה לקיים
כנס למארגנים בנושא הכנת מתחם לתחרויות בנוכחות יועץ הבטיחות.
 .5הועדה חוזרת ומדגישה כי על דוחות השיפוט לתאר במדויק ולשקף את מה שאירע היום התחרות.
רשמה :קרן שמר

