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פרוטוקול ועדת קפיצות מספר  ,42+43מתאריך 03/11/2016 + 26/10/2016
נוכחים :גלעד בן-מנשה ,נעמה אגמון-ליכט ,נטע רון ,נועם זרד
נוכחים שאינם חברי ועדה :קרן שמר
נושאים לדיון:
 .1קיום תחרויות בחוות נועם
 .2דיון פתוח בנושא ליגת בתי ספר
 .3בקשה להקמת תת-ועדה להקמת ליגת בתי ספר
 .4בקשה מארגנים להגדלת תקצוב ועדה בתחרויות ליגת בתי ספר
 .5אישור ספורטאי פעיל
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

תכנית תמריצים
תשלום לשופטת אן הורנשטיין עבור עדכון ספר חוקים
ריווח כניסות לרוכב המתחרה על יותר מסוס אחד
ערבוב קטגוריות בסדר כניסות לתחרות
מקצה סוס צעיר
Speed Class
קיום תחרות הצ'אלנג' הבינלאומית 2017
סטז' לסטוארדים

 .14רוטציה של שופטים בכירים
 .15לוח זמנים בתחרויות
 .16ליגה איזורית 2017
דיון והחלטות:
 .1ועדת קפיצות הייתה מעוניינת בקיום תחרויות בחוות נועם שבנצר-סרני בעונת התחרויות הנוכחית (.)2016-17
החווה הציבה תנאים משלה לקיום תחרויות ,אליהם הועדה לא יכלה להתחייב .החווה דרשה שהועדה תתחייב
לפחות ל 140 -כניסות ביום תחרות על-מנת שתארגן את התחרות .תנאים אלו הביאו לכך שלא ניתן היה לתאם
תרויות בחווה בעונה הנוכחית.
 .2בתאריך  29/09/2016קיימו נציגים מטעם ועדת קפיצות פגישה עם נציגים מטעם ליגת בתי הספר על-מנת לדון
במבנה ליגת בתי הספר בעונת התחרויות הנוכחית ( )2016-17מכיוון שנוצרה בעייה בהסמכת שופטי הסגנון.
במבנה שתוכנן לקראת העונה הנוכחית נכללו סוגים שונים של מקצי סגנון (שלא כנגד השעון) כך שנוצר מצב
שלא היה צורך בשעון העצר בתחרויות .בנוסף ,תקצוב הועדה לתחרויות אלו שונה ל 1,000 -ש"ח על כל תחרות
ומסגרת תקציבית זו אושרה ע"י ההנהלה עד לסוף השנה הקלנדרית .בישיבה העלו הנוכחים את הצורך בגיוון
המקצים בליגת בתי הספר כך שרוכבים יתנסו במספר סוגי מקצים .הועדה החליטה לקבל את הבקשות שעלו
בדיון ולקיים מגוון סוגי מקצים (ביניהם גם מקצים כנגד השעון אשר מחייבים נוכחות של שעון עצר).
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 .3הועדה קיבלה פנייה ממארגן התחרויות עודד תם לפיה ברצונו לקבל אישור להקים תת-ועדה לענייני ליגת בתי
ספר .הועדה החליטה שלא ניתן לנתק את ליגת בתי הספר מהסתכלות רחבה על כלל ענף הקפיצות ולכן נענתה
בשלילה להקמת תת-ועדה.
 .4בעקבות השינויים במבנה ליגת בתי הספר (אשר צוינו לעיל) הועדה קיבלה פניות מעודד תם ויפתח אמדורסקי
להגדלת תקצוב הועדה לתחרויות ליגת בתי ספר בעונת התחרויות הנוכחית ( )2016-17מ 1,000 -ש"ח ל2,500 -
ש"ח .מכיוון שהתקציב עד סוף שנה עבר אישור הנהלה ,אין בסמכות הועדה לחרוג ממנו ועל כן תיעשה פנייה
למנכ"ל ההתאחדות וחברי ההנהלה להגדלת התקציב לצורך התמיכה .הועדה תומכת בהגדלת התקציב ושוויון
תקצובי לכלל התחרויות בהם אותן הדרישות.
 .5בהמשך לבקשה שהוגשה למעמד ספורטאי מצטיין ,נתיב בן-דב איננו עומד בקריטריון של מנהל הספורט אך
עומד בקריטריון של הועדה ועל כן הועדה ממליצה לספורטאי פעיל.
 .6הועדה ניסחה את תכנית התמריצים למקצה הפתוח במסגרת אליפות ישראל  .2017הנוסח יועבר לאישור
ההנהלה.
 .7הועדה מאשרת תשלום על סך 1,500ש"ח (פלוס מע"מ) לשופטת אן הורנשטיין עבור עדכון ותרגום ספר
החוקים של ענף קפיצות הראווה לעונת התחרויות הנוכחית .הבקשה לחריגה מהתקציב הוגשה למנכ"ל
ההתאחרות ,מר אורי חכם.
 .8על-פי ספר חוקי קפיצות הראווה ,סעיף ( 37עמ'  ,)20המבוסס על חוקי ה:FEI -
למתחרה המתחרה במקצה על יותר מסוס אחד ,על מזכירת התחרות לאפשר מרווח של לפחות  10סוסים בין
שני הסוסים ,במידת האפשר ,גם אם מדובר בשילובו בקטגוריה שונה (מעל הדירוג ,מחוץ לתחרות).
 .9חברת הועדה נטע רון הציעה לערבב את קטגוריות הרוכבים ("בתוך הדירוג"" ,מעל הדירוג") .ההצעה לא
התקבלה מכיוון שמדובר בקטגוריות שונות אשר מתחרות בתחרויות נפרדות זו מזו.
 .10חברת הודעה נטע רון הציעה לחזור למתכונת משולבת ,כפי שהתקיימה בעונת התחרויות אשתקד (,)2015-16
עבור מקצה סוס צעיר .התקיימה הצבעה בעניין והוחלט לא לקבל את הצעתה.
 .11הועדה דנה בהיבטים השונים של קיום מקצי מהירות בתחרויות .הוחלט כי מקצי מהירות ( A2וטבלה )C
יתקיימו מגובה 1.20מ' ומעלה בלבד ובתחרויות על-פני יומיים ,מקצי מהירות ישולבו ביום השני .החלטה זו
תחול על הזמנות שטרם פורסמו.
 .12הועדה נתקלה בקשיים למציאת מארגן לתחרות הצ'אלנג' הבינלאומית הדורשת מגרש בגודל  65X45אשר לא
קיים במרבית החוות המארגנות .לאור החשיבות הספורטיבית הרבה בקיום תחרות בינלאומית בישראל ,ועל-
מנת להקל על המארגנים ,חברי הועדה מוכנים לארגן את התחרות הבינלאומית בעצמם ונעשתה פנייה לחווה
הירוקה בכפר הירוק בהצעה לשכור את המתקן לתחרות ,תוך הגשת הצעת מחיר .החווה הגישה הצעה נגדית
אשר גבוהה במידה רבה מהיכולת התקציבית של הועדה ועל כן הועדה ממשיכה במאמציה לאתר מתקן שיוכל
לארח את התחרות הבינלאומית.
 .13כחלק מהתכנית להכשרת סטיוארדים ,ולאחר שעברו קורס הכשרה בסיסי ,החליטה הועדה לקיים סטז' עבור
הסטיוארדים המעוניינים בכך .הסטז' צפוי להתקיים בתחרות דירוג גביע  ,11-12/11/2016( 4+5חוות דאבל-
קיי) ויועבר על-ידי השופטת הבכירה גלית חולי .כחלק מהגינות ספורטיבית ,הועדה החליטה לשים דגש על
מספר נושאים בעבודת הסטיוארדים בסביבת התחרות :בטיחות באורוות ,מכשולים במגרש החימום ,ציוד
(ארכובות ,מתגים ,מיקום של מגנים) ולבוש.
 .14ועדת שופטים פנתה אל ועדת הקפיצות בבקשה לעזור בשיבוץ השופטים הבכירים על-מנת לייצר רוטציה כך
שכלל השופטים יזכו לשפוט בצורה שוויונית במגוון מתקנים .בנוסף ,הרוטציה תאפשר צמדי שיפוט שונים ,כך
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שהשופטים המשניים יוכלו לעבוד לצד מספר שופטים בכירים ולהעלות את הרמה המקצועית שלהם .לאור
החשיבות המקצועית בהתפתחות השופטים בענף ,החליטה הועדה כי על כל מארגן להעביר ליו"ר ועדת
השופטים ,השופטת הבכירה ,תמי עבודי ,רשימה של שלושה שופטים בכירים עמם הוא מעוניין לעבוד במהלך
העונה .הרוטציה תתבצע על פי שיקול דעתה של תמי.
 .15לאור תלונות שהגיעו מרוכבים ,הועדה מעוניינת להדגיש כי חל איסור להתחיל תחרות בשעה שונה ממה שצוין
בהזמנה ביום התחרות .אין זה בסמכות המארגן או השופט ביום התחרות לשנות את שעת תחילת המקצה
הראשון.
 .16יו"ר ועדת קפיצות ,מר נועם זרד ,יקיים פגישה עם ועדת דרסז' על-מנת לדון בשיתוף פעולה במבנה הליגה
האיזורית ומתוך חשיבה לייצר "מטרייה" רחבה אשר תאפשר לרוכבים בליגה האיזורית להתחרות הן בדרסז'
והן בקפיצות תחת ההתאחדות.
רשמה :קרן שמר

