פרויקט איתור ופיתוח רוכבי נוער לעונת התחרויות 4152-51
ועדת הקפיצות שמחה לבשר לכל הפעילים בענף קפיצות הראווה על השקת תכנית הדגל של הועדה
לאיתור ופיתוח רוכבי ורוכבות נוער במהלך עונת התחרויות הקרובה.
בעקבות שתי הקליניקות המוצלחות שנערכו בישראל בעונה שעברה והצלחת מחנה האימונים שנערך
בהולנד בחודש אוגוסט  ,4102הוחלט להמשיך את הפרויקט המקצועי עם המאמן ההולנדי מר
חבריאל קומאנס ולגבש תכנית עבודה אינטנסיבית יותר לעונה הקרובה .מתוך ראייה אסטרטגית
לטווח ארוך ,בחרה הועדה להשקיע מאמצים ומשאבים בגילאי  ,9-01ותפעל לקדם את הילדים
והנוער שבקבוצה זאת הן בעונת  4102-01והן בעונות הקרובות.
להסבר מפורט על התכנית ומטרותיה ,אנא ראו קישור זה.
מבנה ואופי הפרויקט :בעונה הקרובה יבקר חבריאל בישראל בכל חודשיים לערך ,ובכל ביקור יעביר
קליניקה בת  3-2ימים .שתי הקליניקות הראשונות יהוו קליניקות מבחן ,ובהן תינתן אפשרות
לרוכבי/ות נוער להיבחן ולהתקבל לסגל נבחרת הענף .בסיום העונה תשתתף נבחרת באירוע רכיבה
ספורטיבי בינ"ל.
סדרי עדיפויות :כבעבר ,הוגדרו מספר קטגוריות תיעדוף להשתתפות בקליניקות .סדר העדיפויות
בהרשמה יהיה כדלקמן (בכל קטגוריה ההרשמה תהיה על בסיס "כל הקודם זוכה");
 )0ילדים בגילאי  9-01אשר מדורגים ברמה  1.91מטר לפחות וילדים בגילאי  01-02אשר מדורגים
ברמה  0.11מטר לפחות (בליגת התחרויות הבכירה).
 )4נוער עד גיל  01אשר מדורג ברמה  0.01מטר לפחות (בליגת התחרויות הבכירה).
 )3מדריכים/מאמנים של רוכבים שנרשמו לקליניקות העונה ורק לאחריהם מדריכים/מאמנים של
רוכבים אשר מתחרים בעונה הנוכחית אך לא נרשמו לקליניקות העונה.
 )2כל רוכב אחר על בסיס מקום פנוי (לפי כל הקודם זוכה)
הועדה מבהירה בזאת שבמהלך העונה תינתן עדיפות עליונה לחברי הנבחרת.
ועדת הקפיצות תשאף ותפעל לסבסד ככל יכולתה בראש ובראשונה את אימוני ופעילויות
הנבחרת.
קליניקת מיונים ראשונה51-4425424152 :
כל תלמיד בקליניקה ישתתף ב 4-מפגשים; שיעור קבוצתי אחד ( 3תלמידים בקבוצה) ובנוסף יערך
ביום האחרון מסלול מכשולים מלא במתכונת של תחרות .הועדה שומרת את הזכות לשנות את מבנה
הקליניקה בהתאם למאפייני ההרשמה בזמן אמת ותפרסם שינויים אלו מראש במידת הצורך.
השיעורים יערכו באנגלית ,עלות ההשתפות היא  011ש"ח לרוכב/מדריך.
הרשמה לקליניקה עד יום ו'  1.04.02מותנית במתן כרטיס אשראי לחיוב בלבד.
במייל ,liatefraim@gmail.com
פרטים נוספים ליאת אפרים 114-2404034

מהרו להירשם -מספר המקומות מוגבל!
ועדת הקפיצות

