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פרוטוקול ישיבת ועדת דרסז'
משתפים חברי ועדה :גל כהן (יו"ר) ,זיו דור ,מור דנה ,קסנדרין שוורץ ושלי היימן
משתתפים שאינם חברי ועדה :איילת סבא (רכזת ענף)
מיקום :ניר אליהו
תאריך10.6.20 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

בקשה לחופשה מיוחדת – גון שולט
הכשרת שופטים
בקשות מיוחדות לאליפות
אליפות ישראל – שופטים
אליפות הארץ -נוהל טקס
אליפות ישראל – הוזלה לרוכבים
בקשת ההנהלה לבניית שיטת דירוג לחיילים פעילים ומצטיינים בצבא

דיון ומסקנות:
 .1החיילת גון שולט הגישה בקשה לחופשה מיוחדת של שבוע לקראת האליפות .הועדה מאשרת לגון
את כל ימי החופשה כפי שביקשה.
 .2הועדה רואה צורך לקדם את תוכנית הכשרת השופטים ,בעיקר שופטים לרמות הגבוהות יותר.
בעקבות הקורונה ואילוצים אחרים לא היה אפשרי לשבת עם שופטים ולשפוט צל בתחרויות
שהתקיימו ולכן יש צורך למצוא פתרון יצירתי להכשרה .באחריות איילת לדבר עם גבריאלה וסיון על
מנת לבנות מערכת הכשרה אונליין .ובנוסף ,עם הכנסת מערכת הצילום ושיפוט מקביל של שופט
חו"ל אונליין ושופט לאומי ,ניתן יהיה לשבת בסיום התחרות ,לדון עם השופט בחו"ל וללמוד
ולהתקדם.
 .3השנה באופן יוצא מהכלל הוגשו לועדה מספר רב של בקשות מיוחדות להשתתפות באליפות,
הועדה דנה בכל בקשה בנפרד:
א .בקשות חריגות של אי עמידה בקריטריונים עקב בעיות וטרינריות ,אושרו בהצגת אישור מהוטרינר.
ב .בקשה חריגה עקב טעות של המזכירות בהרשמה לתחרות .הבקשה אושרה
בגלל המצב הנוכחי בעקבות הקורונה וצפיפות התאריכים של התחרויות ,הועדה התחשבה יותר
מהרגיל .הועדה לא רואה צורך בשינוי החוקים בשל ייחודיות התקופה.
 .4שופטים באליפות הארץ:
א .את כל הרמות הגבוהות עד לרמה ג יישפטו שתי שופטות הולנדיות אונליין ,כפי שנעשה בפיילוט
בתחרות האחרונה ,והשופטת דניאלה גרוס מנחם שתשב ב C-ותהיה השופטת הראשית.
ב .ברמה ב' יישפטו שתי השופטות ההולנדיות והשופטת סיון סט שתשב ב C-ותהיה השופטת
הראשית.
ג .ברמה א' יישפטו שתי שופטות לאומיות – סיון סט ונוגה גרינבאום.
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 .5נוהל טקס – בגלל נושא הקורונה אנחנו מנועים מלקיים טקס אחד גדול עם קהל ולכן הוחלט לפצל
את טקסי האליפות כדלהלן:
א .רמות א  +א' עד גיל  – 14בתום שני המקצים יעלו על פודיום במגרש החימום הקטן ,ללא
סוסים.
ב .רמה ב' – אותו הדבר.
ג .רמות ג'  +ילדים עד גיל  – 16בתום שני המקצים ,יגיעו רכובים על סוסיהם עם  4בנדג'ים לבנים
למגרש החימום הקטן לטקס על הסוסים.
ד .רמות ד' ומעלה  -בתום כל המקצים ,יגיעו רכובים על סוסיהם עם  4בנדג'ים לבנים למגרש
החימום הקטן לטקס על הסוסים .בטקס הזה תשמע שירת התקווה ויהיו נאומים קצרים.
ה .כל הטקסים יצולמו לפייסבוק ולאינסטגרם.
ו .באחריות איילת לכתוב נוהל טקס מפורט לקריין.
 .6הועדה תשב על תקציב האליפות בתחילת השבוע ותבדוק היתכנות הוזלה של האליפות לרוכבים.
 .7הועדה תדון בנושא חיילים פעילים ומצטיינים לאחר האליפות.

רשמה :איילת סבא רכזת ענף

