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פרוטוקול שיחת ועידה מספר 62
ענף קפיצות ראווה

תאריך:
נוכחים:
נוכחים שאינם חברי ועדה:

24/07/2018
גלעד בן-מנשה ,נועם זרד ,גל חלמיש ,אורי זמר
קרן שמר

נושאים לדיון:
 .1ישיבת מארגנים
 .2מנגנון תקצוב התאחדות בתחרויות
 .3שיקום ליגת בתי ספר
 .4לוח תחרויות – עונת 2018-19
דיון והחלטות:
 .1בתאריך  17.07קיימו חברי הועדה ,גלעד בן-מנשה וגל חלמיש ,פגישה עם מארגני התחרויות בענף קפיצות
הראווה ,במשרדי ההתאחדות שבמכון וינגייט ,בנוכחות מנכ"ל ההתאחדות ,אורי חכם .נכחו :יהודה דוידוביץ'
(מרכז ספורט הרכיבה בר"ג) ,יפתח אמדורסקי (מרכז רכיבה קיבוץ יגור) ,רועי אייל (חוות אייל) ועודד תם (חוות צח).
בתאריך  12.07התקיימה פגישה נפרדת עם אריאלה יגור (החווה הירוקה בכפר הירוק).

נושאים לדיון:
▪

בטיחות :הפרדה של סוסים וקהל ,חניית קרונות מסודרת ,נוכחות אמבולנס במתחם התחרות עם תחילת החימום
של המקצה הראשון (כשעה לפני תחילת המקצה ע"פ המצוין בהזמנה) ,אכיפה של נהלי בטיחות מטעם יועץ
הבטיחות להתאחדות ,שמעון להט (היתרים ואישורים ,שילוט וכו').

▪

איכות מקצועית :אירועי אלימות כלפי בעלי תפקידים (הפנייה לבית הדין של ההתאחדות) ,שילוב מתכנני מסלולים
לאומיים נוספים במערך בעלי המקצוע הפעילים ,איכות המתקן (מצע ,מכשולים וכד').

▪

ארגון אדמיניסטרטיבי :הקפדה על נוהל הרשמה באחריות מזכירת התחרות ומשרד ההתאחדות (מועד סיום
הרשמה והמצאת אישורים נדרשים ,לא יתקבלו בקשות חריגות לאחר שעות הפעילות של המשרד) ,גביית כסף
באחריות מארגני התחרות (באמצעות מזכירת התחרות) בלבד (הומלץ למארגנים לאכוף את נוהל ההרשמה לפיו יש
לאשר הגעה ותשלום במזכירות התחרות לפני תחילת המקצה).

▪

הוגנות :פרסום תוצאות המקצה כחצי שעה מתום המקצה באחריות מזכירת התחרות (ניתן לפרסם דפי שיפוט
במידה וקיימת בעייה אובייקטיבית עם התוכנה) לצורך הגשת ערר ,לא ניתן לשנות הזמנה לאחר פרסומה (סוגי
מקצים ,סדר מקצים ,לוחות זמנים וכו').

▪

הנאה :יצירת אווירה טובה ,ללא לחץ (הספורטאי כמקבל שירות).

▪

נוסף על נושאים אלו ,התקיים סיעור מוחות בנושא שיקום ליגת בתי הספר (כולל השפעתה של הליגה האיזורית על
השתתפותם של ספורטאים צעירים בתחרויות לאומיות) ומנגנון תמיכה תקציבית של ההתאחדות במארגנים.
רעיונות שהועלו עברו לדיון של חברי הועדה בישיבה נפרדת.

 .2בהמשך לדיון שהתקיים עם מארגני התחרויות ,הוחלט לאפשר למארגנים בחירה בין שני מנגנוני תמיכה
תקציבית בתחרויות ,ובתנאי שכל מארגן מתחייב למנגנון תמיכה אחיד למשך עונת התחרויות 2018-19
במלואה:
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▪

העברת קופון התאחדות (160ש"ח למארגן) ותמיכת מארגן מצד ההתאחדות בסך 2,500ש"ח (כנהוג בעונות
התחרות בשנים החולפות).

▪

פיילוט :העברת מלוא ההכנסות מכניסות של מתחרים להתאחדות ,תשלום הוצאות לבעלי
תפקידים/ספקים (כמוגדר מטה) מטעם ההתאחדות ,והעברת היתרה (דלתא) לאחר התשלום למארגן,
ובתנאי שכלל ההכנסות מכסות את ההוצאות לבעלי התפקידים.
▪

קופון

▪

רופא

▪

שעון עצר

▪

שופטים

▪

אמבולנס

▪

מזכירת תחרות

▪

וטרינר

▪

מתכנן מסלול

▪

פרסים

 .3מתוך החשיבות שרואים חברי הועדה בקיום ליגת בתי הספר (כמנוף להגדלת פירמידת הרוכבים באמצעות
שימור מסה של רוכבים חובבנים ותלמידי חוגים במעגל התחרויות ,ועל מנת לעודד בתי ספר לרכיבה להשתתף
בליגה) ,החליטו חברי הועדה:
▪

לשלב תחרויות ליגת בתי ספר עם תחרויות דירוג רגיל של הליגה הבכירה על מנת להגדיל את מספר
הכניסות (וכיוצא מכך את הרווחיות של התחרויות) ,ולאפשר חשיפה של תלמידי ליגת בתי הספר לליגה
הבכירה.

▪

לאור מספר נרשמים נמוך בתחרויות ליגת בתי ספר בעונה החולפת ,ועל מנת לתמרץ מארגנים לקיים
תחרויות מסוג זה ,חברי הועדה החליטו שבעונת התחרויות הבאה ( ,)2018-19מעבר לתמיכת הועדה
כמצוין בסעיף  2לעיל ,תנתן תמיכה נוספת בצורה של תמיכה תקציבית בעלות של מתכנן מסלול ושעון
עצר.
גלעד בן-מנשה  -לא השתתף בדיון.

▪

לבקשת מארגני התחרות ,יתאפשר גיוון בסוג המקצים לאורך העונה (בגבהים 70-90ס"מ) .מטעמי בטיחות
ושאיפה לחנך לרכיבה נכונה ,מאשרים חברי הועדה שימוש במקצים הבאים בלבד במסגרת תחרויות ליגת
בי"ס:
▪

שני חלקים (רוכבים עם נקודות חובה בחלק הראשון רשאים להמשיך לחלק השני לשם אימון):
 – 49.7.2/36טבלה Aלא נגד השעון ,טבלה  Aנגד השעון
 Category B – 49.7.7/37וזמן אופטימאלי

▪

)55/40( Category B

▪

זמן אופטימאלי ()54/39

▪

סיבוב נקי ()58/42

▪

מקצה 60ס"מ – מתן רוזטה על השלמת סיבוב נקי חובה .ניתן לשלב גם עם שיפוט ע"פ זמן אופטימאלי.

 .4לאור מסקנות מישיבת המארגנים ובהתאם להפקת לקחים מעונת התחרויות אשתקד ,דנו חברי הועדה במבנה
העונה לקראת עונת התחרויות  .2018-19לוח תחרויות מעודכן ,בסנכרון עם הועדת המקצועיות של ענפי
הרכיבה המקבילים (דרסז' ומערבי) הועבר לאישור הנהלה ,טרם הפצתו בקרב מארגני התחרויות וחברי הענף.
רשמה :קרן שמר

