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ענף הרכיבה המערבית  -פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית
מתאריך( 1//1/1/12 ,ישיבה מס'  1לשנת )1/12
שם העמותה :ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה  /ענף הרכיבה המערבית.
כתובת העמותה :מכון וינגייט ,נתניה
מס' חברי הועדה 8 -
משתתפים חברי ועדה :קאיה אחישר ,אלי קרא ,דן ברוזה ,רותם ויינברג (יו"ר).
שאינם חברים :דר' יורם דובובסקי (יו"ר וועדת ביקורת).
נושאים לדיון:
.2
.2
.8
.2

בחירת יו"ר הוועדה.
שילוב מקצי  All-Aroundלבוגרים בתחרויות נוער.
אסיפת ענף ועדכון תקנון.
שיבוץ תחרויות עונת .2028

סיכום הישיבה:
 .2בחירת יו"ר הוועדה:
א .על פי תיק הנהלים (פרק ב' ,סעיף  ,)2.2.8יש לבחור יו"ר לוועדה ,על ידי
חברי הוועדה בישיבתה הראשונה אחרי החלפת חבר.
ב .החלטות הוועדה:
 רותם ויינברג ,נבחר ברוב קולות לכהן כיו"ר הוועדה.
 .2שילוב מקצי  All-Aroundלבוגרים בתחרויות נוער:
א .לאחרונה הועלתה הצעה להעביר את מקצי ה All-Around :לבוגרים
לתחרויות הנוער.
ב .כמו-כן התקבלה בקשה לפתוח כיתת  Trail Classלבוגרים.
ג .נושאים אלו נדונו בישיבת הוועדה הקודמת ,אך ההחלטה בנושא הושעתה
על מנת לאפשר בחינתם לעומק.
ד .השיקולים העומדים בעד העברת כיתות אלו לתחרות הנוער:
 סוסי ה All-Around :ממילא מובלים לתחרויות הנוער בהן מקצים
אלו מהווים מרכז הכובד של התחרות.
 כלל מאמני ה ,All-Around :נמצאים בתחרויות הנוער.
 שיפוט מקצועות ה All-Around :התחרויות הנוער מקצועי יותר (כלל
השופטים בעלי הסמכה מטעם ה.)AQHA -
 משיקולי עומס ,לא ניתן לפתוח כיתות  All-Aroundנוספות
בתחרויות הבוגרים.
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 שכירת תאים ועלויות ההובלה של הסוסים למקצים אלו אל מול
מיעוט המשתתפים בכיתות אלו בתחרויות הבוגרים ,הופכות את
האטרקטיביות של כיתות אלו לנמוכה.
ה .השיקולים העומדים נגד העברת כיתות אלו לתחרות הנוער:
 עלול לפגום במוטיבציה של הרוכבים הפוטנציאלים בכיתות אלו.
 מרחיק חברי ענף בוגרים מנוכחות התחרויות הבוגרים.
ו .החלטות הוועדה:
 כיתות ה ,All-Around :יעברו לתחרויות הנוער.
 השתתפות בכיתות אלו תוגבל לבני  11ומעלה (ילידי )1991
 פתיחת כיתת  Trail-Classו/או כיתות אחרות תעשה בתנאי
שירשמו לכיתה זו לכל הפחות  3רוכבים.
 .8אסיפת ענף ועדכון התקנון:
א .בעבר התקיימו אספות הענף במהלך חודש דצמבר בעוד שעונת התחרויות
של הענף מתחילה רק במרץ ,משכך מיעטו חברי הענף להשתתף באספות
אלו.
ב .בהמשך להחלטת הוועדה בנושא ולאור ריבוי הנושאים הצפויים לדיון
באסיפה הקרובה ,הוחלט על קיומה כחודש לפני תחילת עונת התחרויות.
זמן בו חברי הענף כבר עסוקים בהכנותיהם.
ג .תקנון הענף לא עבר ריענון ועדכון משנת  ,2009מלבד עדכונים שהתקבלו
בהצעות מצד חברי הענף .על כן ,הוועדה פנתה לגברת ענת קירשנר לפני
מספר שבועות שהתגייסה לסייע לוועדה בעריכת התקנון מחדש.
ד .התקנון החדש כולל :עדכוני עריכה ונוסח ,התאמות לתקנוני ה,NRHA -
 NCHA ,AQHAואת הצעות חברי הוועדה לשינויי תקנון.
ה .התקנון החדש ,יאושר על ידי חברי הענף וישמש החל מעונה זו.
ו .התקנון החדש יופץ לחברי הענף הן בעותק רך והן בעותק קשיח.
ז .החלטות הוועדה:
 האסיפה השנתית תתקיים ביום ה' ה.19/1/1/12 -
 הצעות לשינוי תקנון ניתן לשלוח עד לתאריך.2/1/1/12 ,
 באסיפה זו יאושר תקנון הענף החדש ,יחד עם הצעות חברי הענף
לשינויי התקנון.
 באסיפה תוצג בפירוט תכנית התמריצים החדשה וניתן יהיה
לבצע רישום לתכנית.
 .2שיבוץ תחרויות עונת :2028
א .הוועדה קיבלה בקשות לארגון תחרויות מ 8 -מועמדים.
ב .עיקר הדיון נסוב סביב חלוקת תחרויות הליגה ( 8תחרויות נוער ו 8 -תחרויות
בוגרים).
ג .בהחלטות הוועדה נלקחו בחשבון ההיבטים הבאים:
 איכות המתקן  -מגרשים ,תאים ,תשתיות אחרות.
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ד.

 רמת הארגון המקצועי  -רישום וניהול דו"חות ,מזכירות ,רשמים
וממלאי תפקיד אחרים.
 רמת הארגון המנהלתי  -סדר וניקיון ,חניה ,מתחם שינה ,שמירה,
מזנון כיו"ב.
 חלוקה גיאוגרפית (מרכז  /צפון).
 ניסיון קודם  /מצטבר.
החלטות הוועדה:
 חלוקת תחרויות קאטינג  -תבוצע על ידי חברי "מועדון
הקאטינג" ,הוועדה המקצועית מבקשת לקבל פרוטוקול בנושא
עד לתאריך .31/1/1/12
" דרבי"  -יאורגן על ידי פיני בלזדה ורותם ויינברג ,נדרשים להציג
לוועדה סיכום עם מגרש מארח עד  0/יום לפני התחרות.
" פיטוריטי"  -יאורגן על ידי איל פלג ,נדרש להציג לוועדה סיכום
עם מגרש מארח עד  0/יום לפני התחרות.
 תחרויות הליגה ,יתקיימו בחלוקה הבאה:
הערות

מיקום
תאריך
תחרות
דאבל-קיי
28-22/8/2028
בוגרים 2
דאבל-קיי
29-25/8/2028
נוער 2
חוות נועם
29-25/2/2028
נוער 2
חוות נועם
2-2/8/2028
בוגרים 2
דאבל-קיי
28-20/8/2028
נוער 8
חוות נועם
29-80/8/2028
בוגרים 8
דאבל-קיי
20-29/0/2028
נוער 2
דאבל-קיי
25-29/5/2028
בוגרים 2
חוות נועם
25-29/9/2028
אליפות נוער
 8ימים
דאבל קיי
2-8/20/2028
אליפות בוגרים
 החלטות אלו יפורסמו למארגנים שבוע לפני שיפורסמו לענף.
 קאיה אחישר הביע התנגדות לחלוקה הנ"ל ,מתוך אמונה כי יש לחלק את
התחרויות באופן שווה בין המרכז לצפון ובעדיפות על כל שיקול אחר.
 כלל חברי הוועדה מסכימים כי יש לקיים תחרויות הן במרכז והן בצפון – עם זאת
לאור העובדה כי קיימות סה"כ  8תחרויות בליגת הבוגרים ו 8 -תחרויות בליגת
הנוער .הרי שכל רוכב בהכרח יחווה  8תחרויות בחווה אחת ו 2-בחווה האחרת
(לא ניתן באמת לחלק את התחרויות באופן שווה) ומכאן חלוקה זו משמרת את
העיקרון ובוא בעת מביאה לידי ביטוי את שאר השיקולים מבלי לפגוע בערכי
הספורט ו/או ברוכבים.
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