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פרוטוקול ישיבה מספר 50
ענף קפיצות ראווה
מתאריכים:
24/05/2017

נוכחים:
נוכחים שאינם חברי ועדה:

( 22-23/06/2017שיחת ועידה)

28/06/2017

גלעד בן-מנשה ,נטע רון ,נעמה אגמון ליכט ,אורי זמר ,נועם זרד
קרן שמר

נושאים לדיון:
 .1דירוג רוכבי ליגת בתי ספר
 .2סטוארדים במשחקי המכביה
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

נבחרת ישראל – משחקי המכביה ה20 -
נהלי בטיחות
נוהל טקס אליפות ישראל
שופט נוסף במכביה (אורי זמר  -לא השתתף בתהליך קבלת ההחלטות)
בקשה חריגה לשימוש בהקמור
קריטריון לכניסה של צמדים חריגים למשחקי המכיבה
אישור ספורטאים מצטיינים לועדת יולי 2017
החזר תשלום עבור קורס סטוארדים
נוהל עבודת שופטים
שופט מחליף בתחרויות רבות משתתפים (נעמה אגמון ליכט  -לא השתתפה בתהליך קבלת ההחלטות)
עדכון שכר שופטים (נעמה אגמון ליכט  -לא השתתפה בתהליך קבלת ההחלטות)
בירור אודות מינוי ועדת שופטים

דיון והחלטות:
 .1מאחר ודירוגים לאליפות החלו ( )25/02טרם הסתיימה ליגת בתי הספר ( )10/06ולאור מספר פניות ממאמני
הליגה (ביניהם עידו קמיאל ,תמי קורנף ועודד תם) ,החליטו חברי הועדה ,בדומה להחלטה שהתקבלה בעונות
קודמות ,לאשר באופן חריג לרוכבים אשר החלו להתחרות במקצה עד גיל ( 14בגובה 1.00מ') להשתתף
בדירוגים לליגת בתי הספר ,כמו גם בתחרות הגמר ,במקצה בגובה  90ס"מ .נוסף לכך ,מאחר ולא התקיימו
מקצי  60-70ס"מ החל מתחרות דירוג ליגת בתי ספר ב ,14/01 -גם רוכבים צעירים אשר התחרו במקצים הללו
ונאלצו לרכב מקצים בגובה  85ס"מ בתחרויות דירוג של הליגה הבוגרת עד תחרות הדירוג הבאה שהתקיימה
ב ,27/05 -יוכלו לרכב בגובה בו דירגו עצמם בליגת בתי הספר עד תום העונה הנוכחית.
 .2חברי ועדת קפיצות מעודדים את הסטוארדים הלאומיים לקחת חלק במשחקי המכביה תחת הנחייתו של
הסטוארד הבינלאומי מהולנד .Hans Mul ,תחרות זו תחשב כסטג' עבור הסטוארדים שטרם סיימו את תהליך
ההסמכה שלהם.
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 .3חברי הועדה קבעו את קריטריונים הרצ"ב לרוכבים אשר ייצגו את נבחרת ישראל במשחקי המכביה ה ,20 -על
פי הסדר הבא:


רוכבי/ות חו"ל בעלי ניסיון בזירה הבינלאומית (כפי שהיה במשחקי המכביה הקודמים)

 מוביל/ת הדירוגים למשחקי המכביה
 רוכבים/ות בעלי/ות עקביות בתוצאות במקצה הפתוח בישראל (1.30מ' ומעלה)
בהתאם לכך ,חברי הנבחרת הם :קאי זאבי ,אילון יגור ,בר הלחמי ,נדב שטרנבך וגל חלמיש (רזרבה).
 .4חברי הועדה מתנגדים להצעתו של חבר ההנהלה ,יהודה דויבודיץ' ,לפיה מתכנן המסלול הינו האחראי על
איכות הקרקע בתחרויות ,ובסמכותו לעצור קיום תחרות כשהתנאים מסכנים את הרוכבים .על פי הצעתו של
יהודה ,מתוקף תפקידו של מתכנן המסלולים להנחות את המארגן באילו צעדים לנקוט.
על-פי נהלי הבטיחות שפורסמו ,השופט הראשי הינו בעל הסמכות לעצור קיום תחרות ,תוך היוועצות עם
מארגן התחרות ומתכנן המסלולים ,במידה והם סבורים שהתנאים מסכנים את הרוכבים והסוסים ולהחליט
על אופן הטיפול .בונה מסלולים אינו אחראי על טיב הקרקע ,אלא מארגן התחרות (בעל המתקן) .חברי הועדה
מדגישים כי מתכנן המסלול איננו מוסמך בקרקעות.
 .5נוהל טקס הענקת פרסים באליפות ישראל ,על פי בקשת מנכ"ל ההתאחדות ,אורי חכם:
 מעניקי הפרסים תופסים את מקומם :מנכ"ל ההתאחדות ,יו"ר/חברי ההנהלה ,יו"ר הועדה המקצועית,
שופטים ,מתכנן המסלולים ,מארגן התחרות ומכובדים נוספים (ממשרד  /מנהל הספורט).
 הזמנת הזוכים לזירה (עם מוביל ,קובנים וסרטים) על פי סדר המקצים ,לטקס חלוקת פרסים בנפרד :עד

גיל  ,14סוס צעיר ,עד גיל  ,18עד גיל  ,21מקצה פתוח (/תכנית התמריצים) .מקומות  1-3מתמקמים מול פודיום,
ויורדים מהסוסים כשמימינם מקומות  .4-5כל מקצה שמתווסף מתמקם בתום טקס חלוקת הפרסים
בשורה מאחורי המקצה הקודם.
 הענקת תשורה למארגן
 ברכות
 שירת התקווה
 סיבוב ניצחון  -אלופים בלבד
 .6ועדת מכביה פנתה לועדת קפיצות בנושא מינוי שופטים למכביה .נערכה הצבעה בקרב חברי הועדה והוחלט וכי
השופטות הבינלאומיות ננסי צייטלין ,תמי עבודי וגלית חולי ימנו את הרכב השופטים הישראלים .מאחר
והשופטת ננסי צייטלין לא נענתה להזמנה ,נערכה הצבעה בקרב חברי הועדה והוחלט וכי השופטת נטליה פרצב
תתווסף להרכב השופטים הישראלים.
 .7חברי הועדה מאשרים שימוש חד-פעמי בהקמור עם הסוס 'צור' מאורוות רמת הדסה בתחרות גמר ליגת בי"ס
( )10/06עקב המלצתו של הוטרינר ד"ר דן כרמלי.
 .8לאור פניות נוספות שהתקבלו מאז הפצת הפרוטוקול הקודם ,מתזכרים חברי הועדה כי מאחר והיה חוסר
בצמדים אשר עומדים בקריטריון שהוגדר מראש להשתתפות במשחקי המכביה ,מאשרת הועדה לאפשר כניסה
של "חריגים" על פי הסדר בו הם מופיעים בטבלת הדירוג (בתנאי שהם עומדים בקריטריון של סוס מושאל).
הנ"ל תקף גם לגבי סוסים מושאלים שלא השלימו  3תחרויות דירוג בגובה 1.20מ' בעקבות ביטול התחרות על-
פי החלטת השירותים הוטרינריים (שפעת הסוסים) בחוות אייל ב .24/06 -חברי הועדה מתייחסים לביטול כאל
כח עליון (נסיבות הגורמות לסיכול חוזה).
 .9להלן המלצת הועדה בנוגע ל 6-בקשות שהוגשו למעמד ספורטאי מצטיין  /פעיל:
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 אלכסנדרה צויבל איננה עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ,אך עומדת בקריטריון של הועדה ,ועל כן
הועדה ממליצה לספורטאית פעילה.
 נדב שטרנבך איננו עומד בקריטריון של מנהל הספורט ,אך עומד בקריטריון של הועדה ,ועל כן הועדה
ממליצה לספורטאי פעיל.
 מאיה שלום איננה עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ,אך עומדת בקריטריון של הועדה ,ועל כן הועדה
ממליצה לספורטאית פעילה.
 נגה שביט איננה עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ,אך עומדת בקריטריון של הועדה ,ועל כן הועדה
ממליצה לספורטאית פעילה.
 מאיה בן-עטיה איננה עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ,אך עומדת בקריטריון של הועדה ,ועל כן
הועדה ממליצה לספורטאית פעילה.
 הילה טורבוביץ' עומדת בקריטריון של מנהל הספורט ועל כן הועדה ממליצה לספורטאית מצטיינת.
חברי הועדה מבקשים להדגיש כי גובש קריטריון אחיד כדי להתמודד עם נושא בקשות חריגים .כל מי שעונה
על הקריטריון ,מקבל המלצה מטעם הועדה לספורטאי חריג (פעיל).
בועדות החיילים האחרונות מנהל הספורט העלה את הרף לבחירת ספורטאים מצטיינים .כאלו שאינם עומדים
בקריטריון (מקום  1-3באליפות לאומית ,מקצה בוגרים/נוער ,ובתחרויות בינלאומיות) לא נבחרו כלל .בנוסף,
החלו במנהל לבטל מעמד לרוכבים שאינם ממשיכים להציג תוצאו בהתאם לקריטריון.
בהתאם לכך ,לקראת ועדת החיילים הבאה ,תדון הועדה מחדש בקריטריון הועדה להמלצה על ספורטאים
חריגים על מנת לא לייצר זילות בבקשות.
 .10בתאריך  24/05התקבלה פנייה מטעמה של רעות הראל בבקשה להחזר תשלום על קורס הסטוארדים בו
השתתפה אשתקד בטענה כי לא נוצר עמה קשר בנוגע לסיום ההסמכה (סטז') .חברי הועדה התייחסו לפנייתה
של רעות והחליטו לא לאשר את בקשתה לקבלת החזר דמי הקורס .בתאריך  21/07/2016נעשתה פנייה
לכל הסטוארדים שהשתתפו בקורס ההסמכה על-מנת לקדם את סיום ההכשרה בענף הקפיצות .כל מועמד
שהביע רצון ,שובץ בברכה בתחרויות והשלים את הכשרתו .מאחר וישנו מחסור חמור בסטוארדים ,חברי
הועדה ישמחו לשלב את כל חברי הקורס בפעילות השוטפת של הענף ,הן בתחרות המכביה ,כפי שצוין לעיל,
והן בעונת התחרויות הבאה.
 .11חברי הועדה קיימו דיון מעמיק אודות נוהל עבודת שופטי קפיצות אותו ערך חבר ועדת שופטים ,אלי
הרשקוביץ ,על בסיס נוהל משנת  .2011חלק מהסעיפים התקבלו ,בעוד חלק נשללו .הנוהל הערוך יוחזר
לשופטים לעיון.
 .12ב 13/03 -התקבלה פנייה מטעם ועדת השופטים בבקשה לדאוג לשופט מחליף בתחרויות מעל  150כניסות על-
מנת לספק לשופטים שעת מנוחה .חברי הועדה החליטו לאשר בקשה זו ובתנאי שהעלות הכוללת של השופטים
לאותו יום לא משתנה כלפי המארגן .כלומר – לא תהיה עלות נסיעות שלישית ושופט בהפסקה לא יהיה זכאי
לתשלום בשעת ההפסקה .חברי הועדה מבקשים להדגיש כי זוהי איננה החלטה מחייבת את המארגנים ותקפה
באחריות השופטים בלבד.
 .13בפנייה שהתקבלה בתאריך  ,26/04חברי ועדת שופטים ביקשו לעדכן את הסכם השכר שנחתם לפני מספר שנים
וקובע את התעריף לעבודת שיפוט .חברי הועדה מתנגדים להעלאה בשכר של השופטים.
 .14חברי הועדה המקצועית מבקשים לקבל הסבר מטעם חברי ועדת השופטים אודות תהליך מינוי חברי הועדה.
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