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14.06.2020
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,נעמה אגמון ליכט ,אבשלום הלחמי ,נועם זרד

נושאים לדיון:
 .1אישור חיילים ספורטאים לוועדת יולי 2020
 .2הוספת תחרות דירוג לאליפות ישראל 2020
 .3גמר ליגת בי"ס וגמר ליגת קרון – מרכז רכיבה קיבוץ יגור
 .4השכרת אפליקציית  Equipeבאליפות ישראל 2020
 .5בדיקת שימוש בחומרים אסורים לסוסים באליפות ישראל 2020
 .6מינוי מתכנן מסלולים לאליפות ישראל * 2020
* גלעד בן-מנשה לא השתתף בדיון

דיון והחלטות:
 .1להלן המלצת הועדה בנוגע ל 2 -בקשות שהוגשו למעמד ספורטאי מצטיין  /פעיל:
 נועה עמר – איננה עומדת בקריטריון של הועדה או של מנהל הספורט ,על כן לא ניתן להמליץ על מעמד ספורטאי.
 יואב זלינגר – עומד בקריטריון של מנהל הספורט אך איננו עומד בקריטריון של הועדה ,על כן לא ניתן להמליץ על
מעמד ספורטאי.

 .2אחד הקריטריונים הנדרשים על מנת להשתתף באליפות ישראל בעונה הנוכחית הינו השתתפות במינימום של
שתי תחרויות דירוג לאליפות .בקריטריון זה לא חל שינוי .יחד עם זאת ,לאור האתגרים בתקופת הקורונה
והרצון לייצר אפשרויות דירוג נוספות ,החליטו חברי הועדה להוסיף תחרות נוספת לסדרת תחרויות הדירוג
לאליפות .בתאריך  ,04.07בתחרות גמר ליגת בתי הספר ,יתקיימו מקצי דירוג לאליפות ,כך שרוכבים
שמעוניינים וזקוקים לתחרות דירוג נוספת על מנת להשלים את הקריטריון ,יוכלו לרכב דירוג נוסף.
קריטריונים מלאים מופעים בהזמנות לתחרויות הדירוג.
 .3בתאריך  4/7/20יתקיימו שתי תחרויות גמר באותו יום במרכז רכיבה קיבוץ יגור .גמר ליגת בית הספר וגמר
ליגת הקרון .תמיכת הועדה בתחרויות שיא אלו יעמוד על  ₪ 10,000בדומה לתחרויות שיא בשנים קודמות.
כמו כן דרשה הועדה מהמארגן להוסיף חול למספר אזורים במגרש וזאת על מנת לשפר את הבטיחות וטיב
הקרקע.
 .4הועדה שוקלת אפשרות להשכיר את השימוש באפליקציית ( Equipe Onlineממשק לניהול תחרויות בו ניתן
לעקוב בשידור חי אחר תוצאות המתחרים ,סדר כניסות וכד') עבור אליפות ישראל .עלות משוערת  600 -יורו.
 .5הועדה בוחנת את האפשרו לקיים בדיקות שימוש בחומרים אסורים לסוסים באליפות ישראל על-פי תקנות
הווטרינריות של ה FEI -בנוגע ל.Sampling for the presence of FEI Equine Prohibited Substances -
 .6בהמשך לסעיף  2מפרוטוקול ( ,84מתאריך  ,)17.05ולמגבלות הקורונה ,החליטה הועדה כי באליפות ישראל לא
ייקחו חלק בעלי תפקידים זרים מחו"ל .כפועל יוצא מכך קיימו חברי הועדה דיון והחליטו לפנות לגלעד בן-
מנשה בבקשה להיות מתכנן המסלולים באליפות ישראל  .2020גלעד בונה מסלולים בינלאומי ( )FEI L2עם
ניסיון עשיר בתכנון מסלולים בארץ ובאירופה.
רשמה :קרן שמר

