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פרוטוקול ישיבת ועדת דרסז'
משתתפים חברי ועדה :גל כהן (יו"ר),זיו דור ושלי היימן.
משתתפים שאינם חברי ועדה :תום מוטליס.
מיקום :טלפוני.
תאריך.11.9.18 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שינוי בלוח התחרויות
תכנית פגסוס
שיבוצי מארגנים ושופטים לתחרויות
קליניקת פריסטייל
פרסום חוקים
דירוגים אישיים

דיון ומסקנות:

 .1בקשה לשינוי בלוח התחרויות – לאור בקשה שהתקבלה מקארן פוזיילוב ,בנוגע למועדים בהם
מתקיימות תחרויות מקבילות בענפי הדרסז' והקפיצות ,התקיים דיון בנושא והוחלט לשנות את
תחרויות דירוג לאליפות מס'  9ודירוג לגביע המדינה וצ'אלנג' מס'  1כך:
-

דירוג לאליפות מס'  :9יוקדם בשבוע ל.19.1.19-
דירוג לגביע וצ'לנג'  :1יוקדם בשבוע ל.27.4.19-

התאריכים שונו במקומות בהם היה סוף שבוע ללא תחרות שלא פגע ברצף האימון של המתחרים.
 .2תכנית פגסוס – לצורך קידום הנוער ובמטרה למקסמם את יכולות פרויקט פגסוס ,ייקבע מועד
לפגישה עם סיון סט בנוגע לתכנית פגסוס לקראת שנת הפעילות החדשה.
 .3שיבוץ מארגנים ושופטים – לאחר שהתקבלו בקשות החוות המארגנות ובהתאם לצרכי הענף ,נקבעו
מיקומי התחרויות לעונה הקרובה ,לא כולל תחרויות שיא .תישלח הודעה לכלל השופטים הלאומיים
להגשת בקשות לשיבוצים לעונה הקרובה ,ומכתב לגיוס שופטים מחו"ל לשיפוט בעונה הקרובה.
 .4קליניקת בניית פריסטייל – ייקבע מועד מוקדם ככל הניתן לקיום קליניקה בת יומיים עם גבריאלה
ולריאנובה ,לצורך העמקת ההבנה בנושא בניית מבחנים מוזיקליים ברמות הנמוכות והגבוהות.
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 .5פרסום חוקים – לאור פניות שהתקבלו מהשטח ,בנוגע למועד פרסום החוקים ,הוגשה בקשה לדחיית
מועד ההרשמה להתאחדות עבור חברי ענף הדרסז' בלבד ,כך שטפסים שיתקבלו במשרד
ההתאחדות עד לתאריך ה 27.9.18-לא יחויבו בדמי רישום מאוחר .הוועדה לוקחת בחשבון את
טענות חברי הענף והוחלט כי נושא התקשורת עם חברי הענף מצריך שיפור וכי ייעשו צעדים שונים
בכדי לחזק את הקשר ולשפר את איכות התקשורת.
 .6דירוגים אישיים – לאחר דיון בנושא ,הוחלט כי על הדירוגים האישיים להתפרסם לעיתים יותר
תכופות ,וכי הם יועלו לאתר ההתאחדות לאחר כל  2תחרויות.

רשם :תום מוטליס.

