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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 (רכז הענפים).
מיקום :טלפוני.
תאריך.26.12.18 :

נושאים לדיון:
 .1בחינה מחדש של לוח התחרויות
 .2בחינה מחדש של קריטריונים עבור ספורטאים פעילים ומצטיינים
דיון ומסקנות:
 .1בחינה מחדש של לוח התחרויות :לאור מזג האוויר הגשום שפוקד אותנו לאורך השבועות
האחרונים ,שגרם ללא מעט דחיית תחרויות ועלול לגרום אף לביטול תחרויות וצמצום מספר
הדירוגים לאליפות ,הוועדה דנה בדרכי פעולה להמשך העונה.
בהחלטת הוועדה נלקחו בחשבון כלל הגורמים שעשויים להשפיע על הרכב לוח התחרויות
בהם טובת הסוסים ,הרוכבים ומשפחותיהם ,המאמנים ולוח התחרויות הכללי.
להלן החלטות הוועדה:
-

דירוגים לאליפות מס'  6+7שהיו אמורים להתקיים במרכז הרכיבה ביגור בשישי ושבת ה-
 28-29.12.18יידחו בשבוע ויתקיימו בשישי ושבת ,ה.4-5.1.19-

-

לדירוגים לאליפות מס'  8+9שנקבעו לחוות דאבל קיי בשרונה בשישי ושבת ה11--
 12.1.19ייקבע מועד חלופי והוא .1-2.2.19

-

דירוגים נוספים לאליפות יוכנסו בפורים – ימים שישי-שבת ה.22-23.3.19-

-

תאריך אליפות הארץ לא יישתנה.

-

באם יתבטלו תחרויות נוספות עקב עונה גשומה ,נקבע תאריך חלופי נוסף ,יום שישי הצמוד
לתחרות בתחילת מרץ – .8.3.19

מועדי התחרויות המעודכנים יישלחו להנהלה לאישור וכן יתואמו מול השירותים הווטרינריים.
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 .2בחינה מחדש של קריטריונים עבור ספורטאים פעילים ומצטיינים :בעקבות מכתב מהנהלת
ההתאחדות אשר החליטה לבחון מחדש ולהציע קריטריונים להמלצה על תקן לספורטאים
בצה"ל ,הוועדה דנה באופן בו יש להמליץ על המועמדים בכל ועדה ולהלן החלטותיה:
-

הקריטריון הבסיסי של לפחות  2נקודות דירוג בג' או בד' עדיין רלוונטי עבור ספורטאי
מצטיין ויש להשאירו.

-

במועד הגשת הבקשה לספורטאי ,יהיה על המועמד להגיש גם תכנית עבודה לשנים
הקרובות .עם מייל ההתאחדות יישלח טופס עם שאלות מנחות למילוי על ידי המועמדים.
תהליך זה יאפשר לוועדה לדרג את המועמדים בכל קטגוריה בעת הגשתם.

סעיף זה כפוף לאישור הנהלת ההתאחדות בנושא וייבחן בהמשך בהתאם לדרישותיה ומול
מנהל הספורט.

רשם :תום מוטליס

