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קליניקת  EQUITATIONעם השופטת פראן דוטלי מארה"ב
קליניקת היכרות עם תחום האקוויטיישן והכשרת/הסמכת שופטים יעודיים בתחום.
ועדת הקפיצות שמחה להודיע על קיום קליניקה ראשונה בתחום האקוויטיישן .הועדה הזמינה לישראל את שופטת
האקוויטיישן הבכירה ,הגברת פראן דוטלי מארה"ב.
מכיוון שמדובר בתחום מפותח מאוד בצפון אמריקה ,אך זר לרוב חברי הענף בישראל -הוחלט שחשוב לקיים
קליניקת היכרות שתכלול מפגשים מקצועיים שיהיו פתוחים לכל חברי הענף ,בדגש על מדריכים ומאמנים ,על מנת
לאפשר להם ללמוד על התחום ועל הפרמטרים שעל פיהם יבחנו המשתתפים במקצים הללו.
מטרת הקליניקה :הסמכת שופטים ומתן כלים מקצועיים למדריכים ומאמנים ,והיכרות עם עולם האקוויטיישן.
הקליניקה תתקיים בימים ד' -ו' בתאריכים  24-25-26/3/2015בין השעות 09:00-16:00
בחוות הרלב בכפר נטר.
יום רביעי24/3 ,
מפגש ושיחת היכרות .הסבר כללי על תחום האקוויטיישן ועל תרומתו לפיתוח ענף הקפיצות בארה"ב.
שיחה זאת תלווה בהצגת סרטוני הדרכה והסברים עיוניים.
שיעורים ראשונים -מספר שיעורים קבוצתיים שיערכו ברצף ויהיו בעיקר עבודת בסיס והכנה למסלולים למחרת.
המשתתפים בקורס השיפוט ילמדו מה בדיוק בוחן שופט במקצים שכאלו.
יום חמישי25/3 ,
יום שיכלול שוב שיעורים של אותן הקבוצות מיום רביעי ,אך הפעם ישפטו הרוכבים על רכיבת מסלולים.
במחצית השנייה של היום המשתתפים בקורס ישפטו בעצמם את הרוכבים אך יקבלו משוב פומבי על דפי השיפוט
שלהם כהכנה למבחנים שיערכו למחרת.
יום שישי 26/3
יום המבחנים של המשתתפים בקורס השיפוט בלבד.
כל המשתתפים בקורס השיפוט יצפו בכל הרוכבים וידרגו את ביצועיהם .לאחר מכן תרכז הגב' פראן את דפי
השיפוט ותבחן אותם .בסוף היום תודיע לוועדת הקפיצות מי עבר בהצלחה את המבחנים ואותם משתתפים
יוסמכו כשופטי אקוויטישן.
בימים רביעי וחמישי הקליניקה תהיה פתוחה לקהל הרחב שמוזמן לצפות בהדרכות -ללא כל תשלום.
הועדה מדגישה שמעבר למשתתפים בקורס השיפוט ,מאמנים ורוכבים מוזמנים להצטרף לקליניקה כצופים -על
מנת ללמוד על התחום ועל הפרמטרים עליהם שופטים את הרוכבים במקצים אלו.
ביום המבחנים (יום שישי) ,הקליניקה לא פתוחה לקהל הרחב אלא אך ורק למשתתפים בקורס השיפוט.
פרופיל מועמדים לשיפוט:
כל מדריך או מאמן רכיבה אולימפית אשר מדורג ברמה  1.10ומעלה ,אשר חבר התאחדות פעיל בעונה הנוכחית.
יובהר ששופט אינו רשאי לשפוט את תלמידיו שלו בתחרויות.
בתום הקליניקה ,השופטים שיעברו את ההסמכה ,ישפטו במספר תחרויות העונה בליווי קרן הלפרין שעסקה
הרבה בתחום זה בארה"ב.
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פרטים והרשמה:
ההרשמה לקליניקת הסמכת שופטים ללא עלות אך מותנת בהרשמה מראש .ההרשמה עד יום א ,10.3.15
הרשמה במייל של ליאת אפרים מזכירת הענף  liatefraim@gmail.comנייד .052-4272732
לפרטים נוספים קרן הלפרין – 053-8240441
מהרו להירשם!! מספר המקומות מוגבל!!!

