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פרוטוקול ישיבה (מתגלגל) מספר 49
ענף קפיצות ראווה
מתאריכים:
01/02/2017
15/02/2017
נוכחים:
נוכחים שאינם חברי ועדה:

08/03/2017
05/04/2017

18/04/2017
03/05/2017

10/05/2017

גלעד בן-מנשה ,נטע רון ,נעמה אגמון ליכט ,אורי זמר ,נועם זרד
קרן שמר
 – 10/05אורי חכם
 – 10/05 ,18/04 ,05/04תום מוטליס

נושאים לדיון:
 .1שינויים בהרכב הועדה
 .2הנחיות בטיחות
 .3תקציב אליפות
 .4שופט לצ'אלנג'
 .5החלפת סוס בתכנית התמריצי
 .6חברי נבחרת ישראל FEI Children's International Classics -
 .7פניות מועדת שופטים
 .8שופטים במכביה
 .9שופטים בתחרות הצ'אלנג'
 .10קריטריון לכניסה של רוכבים חריגים למשחקי המכיבה
 .11צמדים חריגים לאליפות
 .12נוהל טקס – אליפות ישראל
 .13תחרות בענף המערבי במקביל לאליפות ישראל בקפיצות
 .14דרישות ממארגן אליפות ישראל
 .15ליגת בתי ספר – הוספת תחרות דירוג
 .16ליגה איזורית
 .17קורס הכשרת מזכירות תחרות
דיון והחלטות:
 .1במסגרת האסיפה הכללית שנערכה בתאריך  08/01התקיימו בחירות לועדות המקצועיות ואורי זמר נבחר ברוב
קולות והחליף את חבר הועדה היוצא ,נועם זרד .חברי הועדה מברכים את אורי זמר ומאחלים לו בהצלחה.
בתאריך  01/02קיימו חברי הועדה הצבעה ובחרו ברוב קולות את חבר הועדה גלעד בן-מנשה ליושב ראש
הועדה המקצועית .בתאריך  12/02הגישה חברת הועדה קרן הלפרין את התפטרותה מהועדה ובמקומה נכנס
החבר נועם זרד ,שזכה בבחירות באסיפה הכללית במספר הקולות הרב ביותר לאחר אורי זמר .חברי הועדה
מודים לקרן על תרומתה המשמעותית לענף ומאחלים לה בהצלחה.
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 .2בתאריך  09/03התקיימה פגישה בנוכחות נציגי הנהלה ,נציגי ועדה ובעלי תפקידים בתחרות שהתקיימה בחווה
הירוקה בכפר הירוק ב ,25/02 -במטרה לבחון נהלים קיימים ולהפיק לקחים אשר ישפרו את הבטיחות
בתחרויות .החלטות שהתקבלו:
 ד"ר יעל לבנטל הציעה הנחיות לצוות הרפואי (אשר כוללות התייחסות למיקום הרופאים בתחרות ,ציוד ,דרך
הפינוי ,התמחות הרופאים ,בתי החולים אליהם מפונים וכו') .נוהל זה הופץ למארגני התחרויות ולשופטים ויש
ליישם את ההנחיות המופיעת בו בכל תחרות החל מזמן הפצתו.
 על האמבולנס להחנות קרוב לכניסה למגרש לשם קיום אפשרות לפינוי מהיר במידת הצורך .השופט הראשי ,יחד עם
מארגן התחרות ונציג הועדה ייקבעו את מיקום הצוות הרפואי בזמן התחרות.
 יתקיים ניהול מו"מ עם חברות אמבולנס במטרה לסגור כיסוי מראש לכל התחרויות ולשפר את השירות כמו גם
בדיקה של הסעיף הנוגע לפינוי הישיר למיון במידת הצורך.
 יועץ בטיחות ימשיך לבקר פעם בשנה במתקני התחרויות לצורך תיקון ליקויים ואישור מתקנים.
 יתבצע יישור והידוק של הקרקע לאחר כמות רוכבים מסוימת אשר תקבע לפי תנאי המגרש וכן בהתאם להתפתחות
תנאי המגרש לאורך התחרות .החלטה תתקבל עפ"י שיקול דעת של שופט ראשי ,בונה מסלול ונציג ועדה.
 ביחס למצבי קיצון בהם יופסקו תחרויות ,שיקול הדעת נמצא אצל השופט הראשי.
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לאחר היוודע הקיצוץ בתקציבי הענפים בתחילת חודש ינואר ,חברי הועדה ,בהסכם עם מארגן אליפות ישראל,
החליטו כי תקצוב הועדה לאליפות יעמוד על 35,000ש"ח וכרטיס כניסה לאליפות יעמוד על 800ש"ח (כולל
קופון התאחדות).
לאחר היוועצות עם ועדת שופטים ,פנתה הועדה למספר שופטים בינלאומיים בנוגע לאפשרות הגעתם לתחרות
ה FEI World Jumping Challenge -שהתקיימה בתאריכים  07-08/04בחווה הירוקה בכפר הירוק .לאחר
בירור עם מספר מועמדים ,הוחלט להזמין את השופט ההונגרי  .Károly Fugliנוסף לכך התקיימה קליניקת
העשרה ללא תשלום עבור קהל השופטים והסטוארדים בהנחייתו של השופט בתאריך  06/04בכפר הירוק.
במסגרת תכנית התמריצים ,ניתן להחליף סוס על פי אישור ווטרינרי המעיד על אי-כשירותו הרפואית של
הסוס .ההחלפה תתבצע רק לאחר שהוגשה בקשה בכתב אשר נתמכת באישור רפואי .על הסוס המחליף
להשתתף בכל התחרויות המחייבות לזכאות להשתתפות בתכנית התמריצים (לכל הפחות  3דירוגים למקצה
הפתוח במהלך דירוגי האליפות ,לא כולל הגמר).
לאור הישגיהן בעונה החולפת ,חברי ועדת קפיצות בחרו בארבעת הצמדים הבאים להרכיב את נבחרת ישראל
במסגרת :FEI Children's International Classics
 נועה קורצמן ושיאנטי
 אלה גורן ולקסי
 אשלי ארליך וקנטאניה
 אלי גולדברג וקמפינה (אשר זכתה גם במקום הראשון בתחרות ההכנה שהתקיימה ב)25/03 -

הועדה מאחלת לצמדים הצלחה רבה!

The Israel Equestrian Federation
ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
Wingate, Netanya, 42902 Israel
מכון וינגייט נתניה 42902
Tel: (972) - 9 – 8850938
טל'8850938-09 :
Fax:(972) -9-8850939
פקס8850939-09:
E-Mail office@ief.org.il
עמותה רשומה58-006-566-2:
Web: www.ief.org.il
.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17

בחודש ספטמבר קיבלה ועדת קפיצות מועדת שופטים טיוטה לנוהל עבודת שופטים שמטרתו לעגן את היחסים
בין השופטים לועדה ולההתאחדות ,להגדיר את האחריות של השופטים ,להבהיר תהליכי עבודה ולהבהיר את
תפקידה של הועדה .בתאריך  13/03קיבלה הועדה פנייה בנוגע לבקשה לשופט מחליף בתחרויות עם למעלה מ-
 150כניסות .בתאריך  26/04קיבלה הועדה סיכום ישיבה במסגרתו ביקשו חברי ועדת שופים ,בין היתר,
הבהרות לגבי החלטת הועדה להביא שופט זר למכביה ובקשה לעדכון תעריף שכר שופטי קפיצות .חברי הועדה
לא רואים לנכון לשנות נהלים במהלך עונה ולכן ידונו בשלל הסוגיות הללו מיד עם תום העונה.
ועדת מכביה פנתה לועדת קפיצות בנושא מינוי שופטים למכביה .ועדת קפיצות ביקשה לקבל הבהרה בנוגע
לשאלה האם מדובר בבקשה להמלצה (אותה תבחן ועדת מכביה) ,או לחילופין בקשה לקבלת החלטה
אוטונומית .לאחר שועדת מכביה הגדירה ,ומנכ"ל ההתאחדות אישש ,כי מה שתחליט ועדת קפיצות ייצא
לפועל ,בתאריך  10/05התקיים דיון בנושא .נערכה הצבעה בקרב חברי הועדה על מינוי יו"ר חבר השופטים ועל
הרכב השופטים הישראלים והוחלט ברוב קולות כי יו"ר חבר השופטים יהיה השופט הזר וכי השופטות
הבינלאומיות ננסי צייטלין ,תמי עבודי וגלית חולי ימנו את הרכב השופטים הישראלים.
על-מנת להפיק לקחים לקראת עונת התחרויות הבאה ,חברי ועדת קפיצות מבקשים הבהרה מועדת שיפוט
לגבי שיבוץ השופטים לצ'אלנג' .חברי הועדה מבקשים לדעת מהו התקן המקובל לפאנל שופטים ובמידה וקיים
פער במספר השופטים שנכחו באירוע בפועל ,להבין מדוע.
מאחר והתקן לצמדים ישראלים במשחקי המכביה גדל ל ,23 -וישנם פחות צמדים אשר עומדים בקריטריון
שהוגדר מראש ,ממליצה הועדה לאפשר כניסה של "חריגים" על פי הסדר בו הם מופיעים בטבלת הדירוג
(בתנאי שהם עומדים בקריטריון של סוס מושאל) ובכפוף להחלטת ועדת המכביה.
לאור מספר פניות שהתקבלו ,הועדה מבקשת להדגיש :לא יתקבלו פניות בנושאי חריגים לאליפות ,למעט
החלפת סוסים (על פי אישור ווטרינרי המעיד על אי-כשירות רפואית) .בנושא זה החלטת הוועדה הינה סופית
ובלתי ניתנת לערעור.
אורי חכם העלה בפני הועדה מספר דרישות לטקס שיתקיים בגמר אליפות ישראל .בין הנקודות שעלו :אורך
הטקס ,עמידה בלוח זמנים ,חלוקת פרסים בידי מכובדים ונשיאת ברכות.
חברי ועדת קפיצות מביעים את מורת רוחם מכך שהנהלת ההתאחדות ,בניגוד להחלטות הנהלה בעבר ,אישרה
לענף המערבי לקיים תחרות דירוג (קאטינג) במקביל לתחרות השיא של עונת התחרויות בענף קפיצות הראווה
 אליפות ישראל ,ופנו להנהלה על-מנת לבקש לשנות את מועד התחרות בענף המערבי .ההנהלה ענתה בשלילה.הועדה עמדה בקשר רציף עם מארגן אליפות ישראל ,רועי אייל ,לקבלת כלל האישורים אותם דרש יועץ
הבטיחות של ההתאחדות ולגבי שיפור תנאי התחרות לאור תהליך של הפקת לקחים לאחר תחרות הפיילוט
(דירוג לאליפות/למכביה מס'  ,)3שנערכה ב 15/04 -במתקן.
בהמשך לפרוטוקול קודם ,לאור ביטולים של תחרויות ליגת בתי הספר העונה ,ומתוך הרצון למזער את הפגיעה
ברוכבים שנרשמו ,החליטה הועדה לקיים ארבע תחרויות דירוג ותחרות גמר .תחרות דירוג מס'  4תתקיים
בתאריך  27/05וגמר הליגה יתקיים בתאריך  .10/06התחרויות יתקיימו במרכז רכיבה קיבוץ יגור.
בתאריך  31/03התקיים יישור קו מקצועי עבור רכזי הליגה האיזורית ,בהנחייתו של ירון זוהר ,בחוות הג'וקי
קלאב .הקליניקה כללה הסברים והדגמות במטרה לספק את הידע הנדרש לקיום המקצים בחוות .ב16/04 -
התקיים הסבב הראשון של הבית באיזור "השרון".
בחודש אוגוסט תקיים הועדה קורס הכשרה למזכירות תחרות .הועדה מבקשת מכל מארגן לשלוח נציג מטעמו
לקורס כחלק מתהליך הפקת לקחים מהעונה הנוכחית.

רשמה :קרן שמר

