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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 :גן חיים
תאריך24.5.20 :
נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5

בקשות לספורטאי פעיל – עמית הילל
שיפוט הרמות הגבוהות בתחרות הבאה (דרוג )6.6.20 – 11
דיון בנושא חוק איסור על סוס שהתחרה ברמה ג' ומעלה להתחרות בליגת בי"ס שלוש שנים.
אליפות הארץ
בניית עונה הבאה – 2020-2021

דיון ומסקנות:
 .1לועדת חיילים פעילים הקרובה הגיש הספורטאי עמית הילל את מועמדותו.
עמית הגיש תוכנית אימונים לשנתיים הקרובות כפי שנדרש.
עמית לא התחרה בשתי העונות האחרונות ולכן הועדה לא ממליצה לספורטאי.
 .2הועדה דנה בבעיית השיפוט ברמות הגבוהות ,עקב מחסור בשופטים לרמות האלה ,נבחנת
אפשרות לבנות תוכנית הכשרת שופטים אונליין עם גב' גבריאלה וליארנובה במהלך הקיץ.
 .3בעקבות פניה של אמא של שתי רוכבות החולקות סוס ,עלה הצורך בדיון נוסף לגבי החוק האומר
שסוס שהתחרה ברמה ג' ומעלה לא יכול להשתתף בליגת בי"ס שלוש שנים .הועדה החליטה
שמעונה הבאה לא תהיה תקופת צינון של  3שנים לסוס שהתחרה ברמה ג' ומעלה ,אבל ישאר
האיסור לרכב באותה העונה במקביל בליגת בי"ס וברמות ג' ומעלה כולל רמת ילדים עד גיל 16
ומעלה.
 .4אליפות הארץ:
א .בגלל המגבלה של איסור התקהלות לא תהיה אפשרות לקיים טקס אליפות .על מנת לכבד את
הרוכבים והסוסים יתקיים בסיום כל  3מקצים טקס אליפות קצר .באחריות איילת לבדוק
אפשרות של שידור ישיר שלהאליפות בעמוד הפייסבוק של הענף.
ב .באחריות שלי לבנות את התקציב לאליפות – בהתאם לשינויים שנגרמו בגלל הקורונה ותנאי
מזג האויר בזמן האליפות.
ג .רכזת הענף עידכנה שהיא הצליחה לגייס ספונסרים לגביעים ולחולצות.
ד .תבדק האפשרות לשיפוט און ליין של שופט בחו"ל בעזרת מערכת צילום בנוסף לשיפוט
הישראלי .בתחרות הקרובה ייערך פיילוט לשידור לחו"ל של התחרות.
 .5הועדה החלה לדון בבניית העונה הבאה – עונת .2020-21
א .בסיום העונה הנוכחית איילת וגל ייפגשו עם רועי אייל בחוות אייל במטרה לקיים תחרויות דרסז'
בחוות אייל.
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ב .עונת התחרויות הבאה תתחיל בספטמבר ותמשך עד סוף אפריל ,ותהיה מחולקת לשתי
תחרויות שיא :ליגת חורף שתתקיים בתחילת העונה ( 4תחרויות ראשונות  +תחרות שיא
בסופש) ,ואליפות ישראל שתערך בסיום העונה באפריל .באחריות איילת לבנות את לוח
התחרויות וחוקי העונה הבאה ולהעביר לאישור הועדה.
ג .הועדה מעונינת להכניס שתי תחרויות דירוג אינטרנטיות ,הראשונה בתחילת העונה והשניה
בחודשים ינואר-פברואר ,על מנת לאפשר להמשיך ולהתחרות גם כשגשום .ובראיה כללית ,גם
אם יחזור הסגר בעקבות גל שני של קורונה .עלות מקצה אינטרנטי תהיה  .₪ 100האפשרות
לרכב שתי תחרויות דירוג מוזלות תעזור לרוכבים מעוטי יכולת להתחרות ,ובפוטנציאל תעלה
את מספר הספורטאים בענף.

רשמה :איילת סבא רכזת ענף

