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קול קורא לשיפור תשתיות ובטיחות בחוות שמארחות תחרויות
רקע:
ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה מקיימת תחרויות ארציות כחלק מהפעילות השוטפת של ספורט הרכיבה.
הפעילות התחרותית מתקיימת בחוות שונות שאינן בבעלות או בניהול של ההתאחדות .ההתאחדות פועלת במשך
שנים במטרה לעודד חוות לקחת על עצמן ארגון תחרויות ,לשפר את תשתיותיהן ואת חווית התחרות .זאת בין
באמצעות בדיקות תנאי המגרשים ובטיחותם לפני תחילת כל עונה ובמהלכה ובין באמצעות הסכמי התקשרות על
פיהם התמיכה בכל תחרות מותנית בקיום דרישות שונות על ידי המארגן .הסדרים אלו לא סייעו בשיפור משמעותי
ברמת חלק מהמגרשים.
בניסיון להרחיב את מעגל החוות המשתתפות בארגון תחרויות ולסייע בשיפור רמת התשתיות והבטיחות ההתאחדות
ביחד עם הוועדות המקצועיות בוחנות אפשרות להשקיע תקציב מסוים לטובת שיפור מתקן או מתקנים לאירוח
התחרויות .מאחר שמדובר בתקציב מצומצם ,בסכומים שטרם גובשו ,מתבצעת פניה זו על מנת לקבל הצעות ממתקן
או מתקנים כלשהם לשיפור התשתיות שלהם בסיוע ההתאחדות באופן שיאפשר לאותם מתקנים להציע ארגון
תחרויות למגוון רחב של ענפי רכיבה ככל שניתן.
מדובר על כך שהמתקן שמציע ההצעה ישקיע את כל הכסף בשיפור המתקן וההתאחדות תשיב את הכסף בתשלומים
שנתיים לאורך תקופה שלא תפחת מאשר  10שנים .מהסכום השנתי שעל ההתאחדות יהיה להחזיר יקוזזו סכומים
מוסכמים בגין כל תחרות נוספת או תחרות מרכזית נוספת שתתקיים באותו מתקן מעבר למספר קבוע.
על ההצעות לכלול התייחסות לנושאים המקצועיים הבאים:
 גודל המגרש שיבנה -עדיפות למגרש שיוכל לארח תחרויות בינלאומיות.
 התייחסות לבטיחות מגרש התחרות והחימום.
 איכות הקרקע -עדיפות לקרקע ייעודית לענף המסוים במגרש התחרות ומגרש החימום.
 קירוי או הצללה של מגרש החימום.
 תאים לכל הסוסים המגיעים לתחרות – כ  100תאים.
 אפשרות לשני סטים של גדר דרסז' נמוכה ואותיות.
 הסדרי חניית קרונות ותאי סוסים.
 ניסיון בארגון תחרויות ו/או בהפקת אירועים
 קהל :טריבונה מקורה ,קיוסק ,חניה מסודרת לרכבים פרטיים ,נגישות לבעלי מוגבלות ,שירותים.
 בטיחות -הפרדה מוחלטת בין אזור הקהל לאזורי הסוסים.
 קרקע יעודית לקפיצות -
בטיחות ואיכות הקרקע לתחרויות הינה המרכיב המשמעותי ביותר אותו מעוניינת הועדה לשפר בתהליך
התמיכה.
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בהיבט הבטיחותי של הקרקע הדגש הוא על קרקע ותשתית אשר אינם מסכנים את הרוכבים והסוסים
שמשתתפים בתחרויות .על הקרקע להיות כזו שתאפשר לרוכב ולסוס לבצע את המסלולים ,לרבות מסלולים
כנגד השעון (קצב פניות וסיבובים) מבלי ליצור בעיית אחיזה של הסוס שתגרום להחלקה של הצמד
המתחרה.
בהיבט המקצועי-איכותי על הקרקע להיות מותאמת לתחרויות בענף הרלוונטי על פי סטנדרט המקובל
בתחרויות באירופה ובארצות הברית.
Reference
ניתן למצוא הרבה מידע ברשת על קרקעות – מצורפים כאן חלק השלישי הוא סרטון שמסביר בפשטות
יחסית.
https://www.martincollins.com/show-jumping/ .1
https://dayequestrian.co.uk/surfaces/show-jumping/ .2
https://www.youtube.com/watch?v=lc347oiAXoE

על מבקש התמיכה להגיש תוכנית מסודרת שתכלול את השיפורים אותם מתכוון לבצע .עלויות ולוחות זמנים
לרבות כל הנושאים המפורטים מעלה ,ואת הסכום המוצע על ידו להשתתפות בעלויות .כמו כן על המבקש לפרט את
מידת המחוייבות שהוא יהיה מוכן לקבל על עצמו לקיום תחרויות על פי דרישת ההתאחדות.

מודגש כי תמיכה כלשהי על ידי ההתאחדות תתאפשר רק בהתאם לתקצוב ההתאחדות והועדות הרלבנטיות ומותנית
בקיומה של תמיכה כזו בהיקפים מספקים .אין בפניה זו כדי להוות התחייבות לתמיכה כלשהי בכל סכום שהוא בחווה
אחת או יותר.
כל תמיכה שהיא תבוצע רק בהתאם להסכם מחייב ,אם וכאשר יחתם ,אשר יכלול מחויבויות מפורטות מצד בעל
המתקן בנוגע לרמת השיפורים ,לכספים המושקעים על ידי בעל המתקן ,לרמת התחרויות וכן בטחונות בנוגע לקיום
תחרויות עתידיות במספר ,בתנאים ובמחירים כקבועים בהסכם.
אנחנו מבקשים לשלוח הצעה עד תאריך 4.4.2021למיילurihachamief@gmail.com :
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