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פרוטוקול ישיבת ועידה מספר 83
ענף קפיצות ראווה
תאריך:
משתתפים:
משתתפים שאינם חברי ועדה:

02.02.2020
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,נעמה אגמון ליכט ,אבשלום הלחמי

נושאים לדיון:
 .1ארגון אליפות ישראל
 .2שיפור תשתיות ובטיחות במתקנים שמארחים תחרויות
 .3שינויים בלוח התחרויות בעקבות אילוצי מזג האוויר
 .4קליניקת המשך למאמנים עם Hans Horn
דיון והחלטות:
 .1בהמשך לסעיף  3מפרוטוקול ( 82מתאריך  ,)12.01הציעו רועי אייל ואריאלה יגור לקיים את אליפות ישראל
בקפיצות ראווה לשנת  2020במתקן "הטברנה" באודים .מאחר וזו ההצעה היחידה שהגיעה לידי חברי הועדה,
ובכפוף לאישור ההנהלה ,והמצאות האישורים הנדרשים ,החליטו חברי הועדה לאשר את קיום האליפות
במתקן .בהתאם להצעה לארגון שהופצה ,גם תחרות הדירוג האחרונה לאליפות תיערך בתאריך  23.05במתקן
"הטברנה".
 .2בהמשך לסעיף  2מפרוטוקול ( 82מתאריך  ,)12.01כחלק מתקציב  ,2020החליטו חברי הועדה להשקיע בשיפור
תשתיות ובטיחות בחוות המאחרות תחרויות .חברי הועדה קיימו דיון אודות קריטריונים אותם ירצו לקדם
במתקנים אלו והחליטו לכתוב נייר עמדה המפרט קריטריונים אלו ,ולהעביר את הנ"ל לאישור ההנהלה.
 .3בעקבות אילוצי מזג-האוויר ,התבטלו בשבועות האחרונים מספר תחרויות .מתוך רצון לקיים את מקסימום
מספר התחרויות אליהן התחייבו חברי הועדה כלפי הענף ,רצ"ב תאריכים חלופיים ומועדים מעודכנים
לתחרויות:
 דירוג נבחרות  - 06-07.03 - 3 + 2חוות דאבל-קיי (במקור דירוג אליפות )3 + 2
 דירוג אליפות  - 27-28.03 - 3 + 2חוות דאבל-קיי (במקור )FEI WJC
 גמר נבחרות  - 04.04 -חוות אייל (במקור )FEI WJC
 ,Hans Horn .4המנהל המקצועי של נבחרת ישראל בקפיצות ראווה ,יגיע להעביר קליניקת המשך לקליניקה
שהתקיימה בחודש נובמבר ,בין התאריכים  .01-04.04שיעורי רכיבה מעשיים למאמנים (מתוך רצון להשקיע
בתשתיות המקצועיות בענף תוך הפצת הידע לכמה שיותר רוכבים) יתקיימו בתאריכים  ,01-02.04בחוות
( Havensכפר נטר) .בתאריך  04.04תתקיים תחרות בנוכחותו של  .Hansהקליניקה ללא עלות ,אך בדומה
לקליניקה הקודמת ,מאמנים המעוניינים להשתתף יתבקשו לשלם  100שקלים עבור הוצאות אירוח (כיבוד
וכד').
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