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פרוטוקול ישיבת וועדה מערבית  -מספר  13מה 03/06/2020
משתפים חברי ועדה :הרבי דקניט (יו"ר) ,אלי קרא ,קאיה אחישר ואשיר קול.
משתתפים שאינם חברי ועדה :איילת סבא (רכזת ענף)
נעדרים :אלעד כליפא.
מיקום :שיחת ועידה טלפונית.
תאריך21:00 3.6.20 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5

נושא הצהרות הבריאות בהגעה לתחרות.
ירידה ל 3-תחרויות מתוך .5
כסף מוסף במקצה הפתוח בתחרות נוער.
שני שופטים בתחרויות נוער.
פנייתה של גב' אילאיל קנטי להנהלה בנושא שופט האקסטרים.
דיון ומסקנות:

 .1הצהרות הבריאות יהיו באחריות כל חווה בנפרד .כל חווה תהיה אחראית להצהרות בריאות של
הרוכבים והמלווים שלה ,כולל מדידת חום והעברת כל הצהרות הבריאות למשרד התחרות .כל
חווה תעביר מראש למארגן רשימה מסודרת של כל מי שמגיע למתחם התחרות .המארגן יוכל
לפתוח קישור למילוי הצהרת בריאות ואז כל מי שמגיע יחוייב במילוי הצהרה דרך הטלפון טרם
הגעתו למתחם התחרות.
במהלך כל זמן ארוע התחרות ,קריין התחרות יכריז על הצורך לעטות מסכות ולשמור על מרחק של
 2מטר לפחות כל חתי שעה ובמקרים בהם תהיה תראה חריגה מההנחיות.
במתחם התאים יש לשמור על קפסולות לפי חוות.
 .2בהמשך לפגישה עם צוות הנוער מה  1.6.2020ולאחר דיון בבקשות הצוות המיעץ של הנוער ,הועדה
אינה רואה אפשרות לצמצם את מספר התחרויות שיחשבו בליגה ל 3-במקום  ,4מכמה סיבות
א .מהלך כזה אינו ספורטיבי מבחינת הועדה.
ב .שינוי כזה יכול להיות פתח לתלונה ,בעקבות פירסום התקנון השנתי לאחר אסיפת הענף.
ג .לשינוי כזה יש השלכות כספיות (למעט הכנסות מקופונים) דבר שיפגע בפרסים.
האפשרות היחידה לשינוי היא אם אחד מהמארגנים או הועדה תבטל את אחת התחרויות מסיבה
מוצדקת.
החלטה  -הועדה החליטה להשאיר את התחרויות כפי שהן.
 .3על מנת לעודד ולהגדיל את כמות הכניסות במקצים הפתוחים הועדה אישרה להוסיף  ₪ 100על כל
כניסה ,בנוסף לג'קפוט מהרוכבים ,זאת עד ל 10-כניסות (עד ל.)₪ 1000-
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 .4בהמשך לפניית צוות הנוער לשקול שנית את נושא שני השופטים לתחרויות הנוער ,הועדה דנה
בנושא ומאמינה ששיפוט כפול יגרום לשיפור השיפוט ,חיזוק האובייקטיביות ,והחליטה בשלב זה
להשאיר שני שופטים בכל תחרות.
 .5נדונה פנייתה של גב' אילאיל קנטי בנוגע לשופט אקסטרים – אלי קרא – שלא ישפוט אצלה
בתחרות .אלי קרא לא השתתף בחלק זה של הדיון.
הועדה מציינת שבחירת השופטים נעשית ע"י הועדה בלבד ואין למארגן התחרות נגיעה בנושא.
במידה ומארגן התחרות לא מוכן להעסיק שופט מסוים ,התשלום יעבור מהמארגן להתאחדות
שהיא תשלם בפועל לשופט .פניה להפעלה כזו כבר הועברה למנכ"ל.
רשמה :איילת סבא רכזת ענף

