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פרוטוקול ישיבת וועדה מערבית  -מספר  15מה 08/07/2020
משתפים חברי ועדה :הרבי דקניט (יו"ר) ,אלי קרא ,קאיה אחישר ואשיר קול.
משתתפים שאינם חברי ועדה :ברק גיבורי
נעדרים :אלעד כליפא.
מיקום :אודים.
תאריך20:00 8.7.20 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הודעת מגב' אילאיל קנטי מה  5/7/2020המבטלת הגעתה לישיבה הוועדה (מצ"ב העתק).
סיכום תחרויות עד כה בהתאם לדיון קודם מה .1/7/2020
קיום המשך תחרויות הליגה.
שיפוט לתחרויות הבאות.
עדכון דיון בבית הדין שנערך ב  7/7/2020בעיניין התובענה של יאיר אלימי ועינב יעקבי על ניגוד
עיניינים בהחלטות הועדה בעיניין אישר קול ב  2018וב.2019
תחרויות בצד הקורונה .2021
דיון ומסקנות:

 .1החברים מצרים על כך שאילאיל בחרה לא להגיע למפגש ולהציג עמדת המארגן הן על התחרויות
שנערכו עד כה והן לגבי תחרויות ההמשך.
 .2סיכום תחרויות –
 2.1ריינינג בוגרים  157 :3+4כניסות וזאת למרות העדרות חוות רמת יוחנן בגלל סוס עם חום.
היתה נוכחות גבוהה של רוכבים וסוסים (כל התאים הוזמנו) .תחרות שניה עם שופט ישראלי.
החברים עודכנו על ידי ברק גיבורי על ניסיון לקדם הכשרה של שופטים נוספים על ידי ה
 NRHAעד כה לא הניב הצלחה .המטרה לאשר כרטיס שיפוט לשופטים שבעבר היו שופטי
 NRHAאך לא חידשו רשיון וזאת עד פתיחת השערים לחו"ל .בנתיים על מנת לגוון את
השיפוט הוסכם לפנות לשריג ברוש להיות שופט בתחרות הקרובה שמתוכננת בחוות דאבל
קיי.
 2.2אקסטרים  :1מקצי הקאטינג בוטלו בגלל מיעוט הרשמה.היו  155כניסות .זוהו חוות חדשות
ונוכחות יפה של רוכבים נוער צעירים (עד גיל  12היו  20כניסות) .התחרות זרמה טוב
והאווירה היתה טובה .השיפוט של  2שופטים הוכיח את עצמו ולא היו הערות מיוחדות מצד
המאמנים .התקבל משוב חיובי על מגוון הפרסים לזוכים .בסיום התחרות ,חברי הועדה שהיו
בתחרות ביקשו מהשופטים לעתיד לנסות לבנות מסלולים יותר מאתגרים בימי שישי בהיות

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 42902
טל09-8850938 :
פקס 03-7255919 :
עמותה רשומה58-006-566-2:
ענף מערבי – אימיילwestern.committee@gmail.com :

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax:(972) -3-7255919
E-Mail office@ief.org.il
Web: www.ief.org.il

יום תחרות עם יותר כניסות ועם השתתפות רבה של רוכבים דתיים שלא מתחרים בשבת.
הסדר צילום התחרות על ידי הצלמת נועם שושני הינו מוצלח ובהחלט מקדם את היכולת
לדבר וליחצן את התחרות ברשתות החברתיות.
 2.3תחרות נוער  :2היו סה"כ  246כניסות 154 .נוער אולארואנד 43 ,בוגרים אולארואנד ו 49-נוער
ריינינג .ירידה של כ  15%לעומת ממוצע שנה קודמת .מאמני הנוער נתבקשו לתת פידבק על
התחרות .כשיתקבל נכנס דיון עם נציגות המאמנים להפקת לקחים לגבי התחרויות הבאות.
התקבל משוב מאוד חיובי על מודל הפעלת ובחירת הפרסים שאורגן על ידי מאמני הנוער ועל
כך הוועדה מבקשת להודות לשרי האשאש ולכל העוזרים במלאכה.
 .3המשך הליגה – התחרות הבאה מתוכננת בגרין פילדס ב  21-22/8/2020כתחרות משולבת (נוער +
אקסטרים/קאטינג) .היות מצב של שגרת קורונה וקושי לקיים תחרות עד  50איש סביב מגרש,
הוועדה החליטה לבטל את התחרות המשולבת ולהשאיר במועד זה את תחרות הנוער .במידה ולא
ימצא מועד חלופי לתחרות אקסטרים  2אז הוחלט שהשנה יהיו  4תחרות בלבד ודרוג האליפות
יהיה  3מתוך .4
לגבי מיקום התחרות ,הוסכם כי ביום ב ה  13/7הינו המועד האחרון לקבלת הודעה כתובה מחוות
גרין פילדס האם ביכולתם לקיים את התחרות .במידה ולא ,הוועדה תנסה למצוא חלופות
לתחרויות שיועדו להתקיים בגרין פילדס.
 .4שיפוט – תחרות נוער הוסכם לעבור לשיפוט שופט אחד .במטרה לגוון ככל הניתן בתחרות נוער
הבאה ימונה קאיה אחישר .לתחרות ריינינג הבאה ימונה שריג ברוש שבעל רשיון בתוקף של
.NRHA
 .5הנוכחים עודכנו לגבי הדיון שנערך בבית הדין לעיניין התובענה של יאיר אלימי ועינב יעקבי .הדיון
היה לא לפרוטוקול בסיומו מסר אב בית הדין כי יפורסם מועד לדיון הוכחות .חברי הועדה בדעה
שיש למנות עו"ד לייצוג החברים בדיון.
 .6הרבי ביקש לעלות את הצורך לתכנן את עונת  2021בצל הקורונה ולחשוב על ניהול עונה
ספורטיבית כשברקע קיימת מגבלת התקהלות .האם לעבור למודל תחרויות חד יומיות או
תחרויות מפוזרות (אותה תחרות במספר חוות) כשהשיפוט נעשה מרחוק (שידור צילום לשופט)?
סוכם כי נושא זה יידון באחת הישיבות הקרובות.
רשם :הרבי דקניט
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