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פרוטוקול ישיבה ועדת דרסז' מס' 32
משתתפים חברי וועדה :איילת סבא (יו"ר) ,שלי היימן ,זיו דור
משתתפים שאינם חברי וועדה :גל כהן ,ליאת אפרים (לא השתתפו בהצבעות)
מקום :גן חיים
תאריך23.11.2016 :
נושאים לדיון:
 .1תוצאות תחרות צ'אלנג'
 .2סיכום תחרות גמר גביע
 .3ישיבת מאמנים
 .4מכביה.
 .5פגסוס.
 .6מכרז על האליפות.
 .7תחרות שיפוט חו"ל עם וונדי במרץ.
 .8לוח תחרויות להמשך העונה
 .9נקודות ממבחנים מוזיקלים
 .10מצגת לאסיפת ענף

דיון והחלטות:
 .1תוצאות צ'אלנג' – 2016 FEI
 oהוועדה עודכנה בהתפתחויות מול איש הקשר ב :FEIבשל טעות בבחירת המבחנים שנרכבו בצאלנג ,לא
ניתן לקבל ולרשום את תוצאות הצאלנג מישראל ברשימות ה( FEIמלבד רמה  PSGשבה לא נעשה
שינוי בפורמט החדש של הצאלנג).
 oנערך דיון מעמיק על מנת להבין את מקור הטעות ולהפיק את הלקחים המתאימים.
 oהוועדה החליטה לפנות למאמנים שרוכביהם השתתפו בצאלנג על מנת לעדכן אותם ולשמוע את דעתם
בנוגע לדרכי פעולה אפשריות.
 oהוחלט על קיום תחרות דירוג רגיל שתאפשר לרוכבים המעוניינים ,לרכב את מבחני הצאלנג החדשים
ולהירשם ברשימת התוצאות של ה.FEI-
 oמתכונת התחרות:
 יום שישי  -תחרות דירוג לצאלנג בשיפוט לאומי (רק מבחני צאלנג).
 יום שבת – דירוג  FEIבשיפוט שופטי הצאלנג (גב' דניאלה גרוס/מר הנינג לרמן)
 הצמדים שדורגו לצאלנג ישראל  2016יוכלו להשתתף ביום שבת ללא דירוג נוסף.
 צמדים שלא דורגו לצאלנג ישראל מחויבים להשתתף ביום הדירוג (יום שישי).
 במידה ויהיו יותר צמדים מהמכסה האפשרית בתחרות ,הכניסה תהיה ע"ב ציון בודד הגבוה
ביותר ,ובכל מקרה תינתן קדימות לצמדים שהיו מדורגים לצאלנג ישראל.
 .2סיכום תחרות גמר גביע –
 oנערך דיון בנוגע לגמר הגביע בחוות דאבל קיי בשרונה.
 oהוועדה החליטה שבתחרויות שיא יש לתת למארגן ליווי צמוד יותר בניהול התחרות ועדיף שיהיה חבר
ועדה שלא רוכב/מאמן באותו יותר שיהיה אחראי על תפקיד זה.
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הוחלט כי יש להנחות את השופטים שלא לעכב תוצאות אצלם בעמדה ולשלוח אותן מיידית למשרד
(כאשר מדובר על מבחנים ממוחשבים)
הוועדה רואה לנכון לקיים ישיבת צוות של בעלי תפקידים בבוקר כל יום של תחרות שיא ,זאת על מנת
לתאם ציפיות ולשפר את הקשר בין כל הגורמים.
הוועדה הסכימה שטקס חלוקת הפרסים במעמד מנצחי המקצים בלבד (מקומות  )1-3נעשה בפורמט
מתאים ומוצלח .יחד עם זאת ,יש צורך להעניק את רוזטות המשתתף והמקומות הנמוכים מ 3-בצורה
מכובדת ולא כפי שנעשה בתחרות הגמר.
הוועדה תהיה בקשר עם המארגן בנוגע לשיפור הקרקע במגרשים לקראת תחרויות עתידיות.

 .3ישיבת מאמנים –
 oעם סיום סדרת הגביע (החצי הראשון של העונה) הוחלט לקיים מפגש מאמנים לסיכום והעלאת נקודות
ורעיונות.
 oהודעה תשלח למאמנים פעילים והם יוזמנו לשלוח מראש נושאים לדיון.
 oהוועדה תכין מצגת שתלווה את הכנס.
 oהכנס יתקיים ביום ג'  30.11.16אצל מיכאל במשרד בשעה .20:30

רשם :זיו דור

