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פרוטוקול שיחת ועידה מספר 63
ענף קפיצות ראווה

תאריך:
נוכחים:
נוכחים שאינם חברי ועדה:

19/08/2018
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,נעמה אגמון ליכט ,אורי זמר
קרן שמר

נושאים לדיון:
 .1עדכון נוהל הרשמה לתחרויות
 .2דירוג צמד (עדכון סעיף  ,59.5.2חוקי קפיצות)
 .3אי קיום מקצי 'מעל הדירוג'
 .4קיום מקצה '1.10מ' פתוח'
 .5מקצה סוס צעיר
 .6אירועי אלימות כלפי בעלי תפקידים בתחרויות
דיון והחלטות:
 .1רישום רוכבים לתחרות כרוך בשעות עבודה של מזכירת תחרות ועל כן ,החל מעונת התחרויות הבאה ,על כל
ביטול (כולל ביטול עם אישור וטרינר  /רופא) ייגבו דמי ביטול סמליים כדלקמן :ביטול מקצה ממועד סיום
ההרשמה יגרור קנס של  30₪לכניסה .כמו כן ,מזכירים חברי הועדה כי יש לאשר הגעה ותשלום במזכירות
התחרות  30דקות לפני המקצה.
 .2בהמשך לאסיפת ענף שנערכה בתאריך  ,17.01בה עלה הרעיון לאפשר גמישות לצמדים להתחרות במספר
גבהים (בדומה למדינות רבות באירופה) ,חברי הועדה קיימו דיון בנושא שיטת הדירוג והחליטו כי צמד יורשה
להתחרות 'בתוך התחרות' במקצה התואם את דירוג הצמד ובמקצה הנמוך עד רמת דירוג אחת מדירוג הצמד
(דירוג צמד נקבע ע"פ הדירוג הנמוך מבין הרוכב והסוס) .דוגמה :רוכב המדורג 1.20מ' ,על סוס המדורג
1.10מ' ,רשאי להתחרות במקצה 1.00מ' או 1.10מ'.
 .3בהמשך להחלטה המצוינת לעיל ,לא יתקיימו מקצי לצמדים 'מעל הדירוג' .במידה וצמד אינו תואם את
דרישות הדירוג של אותו מקצה ,יוכל להתחרות 'מחוץ לתחרות'.
 .4חברי הועדה החליטו כי במהלך עונת התחרויות  ,2018-19יתקיים מקצה '1.10מ' פתוח' (עבור צמדים
המדורגים 1.10מ' ומעלה).
 .5בהתייעצות עם חברי הענף ,החליטו חברי הועדה כי בסדרת גביע המדינה ובסדרת אליפות ישראל יתקיים
מקצה סוס צעיר לסוסים בגילאי  4-6בגובה 1.10מ' (ולא במתכונת  Handicapלשני גבהים).
 .6חברי הועדה רואים בחומרה כל התנהגות אלימה ותוקפנית כלפי בעלי תפקידים בתחרויות .כל מקרה זה יועבר
לטיפולו של בית הדין של ההתאחדות.
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