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ועדת קפיצות גאה לבשר לרוכבים ולרוכבות בענף-

 – 32-3232קליניקת מיונים שנייה עם חבריאל קומנס
לאור הצלחת הקליניקה הראשונה שהתקיימה בחודש דצמבר ,ובהתאם לתכניתה השנתית של ועדת הקפיצות
בנוגע למיוני סגל הנבחרת ,המאמן חבריאל קומנס מגיע לקליניקת מיונים שנייה בישראל.
מבנה ומטרת הקליניקה הנוכחית שונה מעט מהקודמות:
ביום שבת  3/12יצפה חבריאל בתחרות הדירוג לאליפות ויתרשם מהמועמדים לסגל הנבחרת בתנאי תחרות.
בהתאם להתרשמותו יוכל לזמן רוכבים מסוימים למבדקי הסגל בהמשך הקליניקה (ביום שני  .)3212כמצוין
בתכניתה של הועדה ,התרשמותו של המאמן מהרוכבים והרוכבות בקליניקה שנערכה בדצמבר ,ובתחרות
ובמיונים בקליניקה הקרובה במרץ -ישפיעו על חוות דעתו המקצועית בנוגע לשיבוצים הסופיים בסגל הנבחרת,
מעבר למבחנים האובייקטיביים שפורסמו.
על מנת לתקשר ישירות עם המדריכים והמאמנים של המועמדים לסגל הנבחרת ,ביקש חבריאל לארגן
מפגש פתוח עם המאמנים ביום ראשון ה.3332-
המפגש יתקיים בשעה  ,22:11המפגש ללא עלות אך יש להירשם מראש.
המפגש נועד לשתף את המאמנים בתכנית גיבוש סגל הנבחרת ,להסביר ביתר פירוט מה צפוי במהלך המיונים
ובמפגשים עצמם באירופה ובישראל .כמו כן יועלו נושאים הקשורים לדרכים בהן יוכלו המאמנים לתקשר עם
חבריאל מבחינה מקצועית ולהכין את תלמידיהם למפגשים בטורניר המתוכנן.
כל תלמיד בקליניקה יוכל לבחור האם להשתתף במפגש אחד או שניים .השיעורים יהיו קבוצתיים (עד  2תלמידים
בקבוצה) ויערכו באנגלית .מחיר שיעור ביום ראשון ( 233 )3312ש"ח ,מחיר שיעור ביום שני ( 033 )3212ש"ח.
מחיר לשני שיעורים (ראשון  +שני)  053ש"ח.
סדר העדיפויות בהרשמה יהיה כדלקמן (בכל קטגוריה ההרשמה תהיה על בסיס "כל הקודם זוכה");
 -/בעדיפות ראשונה; מועמדים לסגל הנבחרת שחבריאל יזמן ביום שבת ה 3/12-לאחר שיצפה בהם בתחרות.
 -3בעדיפות שנייה; מועמדים לסגל הנבחרת שלא השתתפו בקליניקת המיונים הראשונה בדצמבר.
 -2בעדיפות שלישית; מועמדים לסגל הנבחרת שכן השתתפו בקליניקת המיונים הראשונה בדצמבר2.
 -0בעדיפות רביעית; תשוריין קבוצה אחת בלבד של  2רוכבי  /.33מ' מתחת לגיל /0.
 -5בעדיפות חמישית; מדריכים שרשמו את תלמידיהם לקליניקה הקודמת והקרובה.
 -0כל השאר:-( ...

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
מכון וינגייט נתניה 24924
טל'8892988-29 :
פקס8892989-29:
עמותה רשומה98-225-955-4:

The Israel Equestrian Federation
Wingate, Netanya, 42902 Israel
Tel: (972) - 9 – 8850938
Fax:(972) -9-8850939
E-Mail office@ief.org.il

Web: www.ief.org.il

ההרשמה לקליניקה עד יום א  ,5.2.28ומותנת במתן כרטיס אשראי לחיוב בלבד.
להרשמה יש לשלוח מייל לליאת אפרים מזכירת הענף . liatefraim@gmail.comנייד .353-0373723
שימו לב – ההרשמה מחייבת!
מי שנרשם ויבטל מכל סיבה שהיא ,מחויב במלוא הסכום ,אלא אם כן ימצא רוכב אחר שייכנס במקומו.
מהרו להירשם!! מספר המקומות מוגבל!!!

