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פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  25שנערכה בתאריך 10.11.15
נוכחים :נעמה אגמון ליכט ,קרן הלפרין ,נעם זרד ,נטע רון ,קרן שמר
נושאים לדיון:
 .1תאריך חלופי לצ'אלנג'.
.2
.3
.4
.5
.6

פנייה של שקד הכהן – בקשה לקבלת אישור לרכיבה עם .bitless bridle
נקודות דירוג אישי עבור סוסים ורוכבים במקצה סוס צעיר.
נקודות דירוג אישי עבור רוכבים במקצה אקוויטיישן.
פניותיהם של אלי הרשקוביץ ואהוד אפשטיין – תלונה על קיום תחרויות בנות יומיים בצפון.
פניותיהם של עומרי בן-חקון ,גל חלמיש ,עודד תם ואסף חביבי – ליקויים בתחרות ליגת בי"ס והצעות לשינויים.

 .7דיון בליקויים בתרויות שהתקיימו בחוות נועם.
דיון והחלטות:
 .1בכפוף לאישור הנהלה ,הועדה החליטה לדחות את מועד תחרות צ'לנג' בוגרים וילדים לתאריך .01-02/04/2016
בהתאם לכך סדרת תחרויות דירוג לאליפות ישראל תוקדם ותחל ב .02/01/2016 -לוח תחרויות מעודכן יפורסם מיד
עם אישור ההנהלה .שינוי זה בלוח יאפשר התארגנות ראויה יותר לתחרות הבינ"ל.
 .2הועדה החליטה לא לאשר לרוכבות של המדריכה שקד הכהן אשר משתתפות במקצי ליגת בי"ס לרכב עם bitless
 bridleמטעמי בטיחות ומאחר שלא נמצא אישור וטרינרי בגין בעייה בריאותית.
 .3נקודות דירוג אישי עבור סוסים ורוכבים אשר השתתפו במקצה סוס צעיר מתחילת עונת  2015-16יחולקו בהתאם
לדירוג הסוסים ולגובה המקצה בו השתתפו.
תחרות דירוג רגיל  ,2דירוגי גביע :1-3
מקצה לגילאי  :4-5גובה  95ס"מ
מקצה לגילאי  :5-6גובה 1.05מ'
מקצה לגילאי  :6-7גובה 1.15מ'
החל מתחרות דירוג גביע  4ואילך:
מקצה לגילאי  :4-5גובה 1.00מ'
מקצה לגילאי  :5-6גובה 1.10מ'
מקצה לגילאי  :6-7גובה 1.20מ'
 .4נקודות דירוג אישי עבור רוכבים אשר השתתפו במקצה אקווישטיישן בתחרות ליגת בי"ס מתחילת עונת 2015-16
יחולקו בהתאם לדירוג למפתח הבא:
מנצח המקצה 3 :נקודות דירוג
עד מקום  2 :5נקודות דירוג
עד מקום  :10נקודת דירוג אחת
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 .5לאור פניות מחברי הענף בעונה הקודמת והתרשמות הועדה כי אין מספיק ימי תחרות ותחרויות בנות יומיים להכנת
הרוכבים לאליפות ישראל ,שהיא תחרות המטרה הסופית ,הוחלט בעונה זו לשאוף לארגון מספר גדול יותר של
תחרויות בנות יומיים .לצערנו ,נוסף על כך שמספר המארגנים בארץ מוגבל ,ארגון תחרות בת יומיים הינו דבר
מורכב מבחינת המארגן ומעט מארגנים מסוגלים לעמוד בכך מבחינה לוגיסטית ותקציבית .הועדה דאגה לכך שלא
תהיה חובת נוכחות בכל תחרויות היומיים ומאפשרת לרוכבים בחירה לאילו תחרויות לצאת ולאילו לא בהתאם
לשיקול דעתם .הועדה שואפת ומשקיעה מאמצים רבים למצוא חלופות לארגון תחרויות של יומיים גם במרכז הארץ
על מנת לשרת את צרכי הרוכבים.
 .6בתגובה לפניות שהתקבלו בעניין ליגת בי"ס:


לאחר בחינת ליגת בי"ס שנערכה בתחילת השנה ,החליטה הועדה כי מקצה  60ס"מ יהווה מקצה היכרות
עם עולם התחרויות .אי לכך חשה הועדה כי אתגר ההתמודדות במסלול בתנאי תחרות הינו גדול מספיק
לתלמידי בתי הספר וכי אין צורך להוסיף אלמנט תחרותי שיפעיל לחץ על הורכבים לרכב על מנת לנצח.
בהתאם לכך ,המקצה יישאר כמקצה סיבוב נקי.



הועדה מודעת לכך שנוצרו בעיות שיפוט במקצה  70ס"מ (קטגורי  )Bבתחרות דירוג לליגת בי"ס מס'  .1עם
זאת ,המקצה נשפט באופן אחיד כלפי כל הרוכבים בצורה שאינה פוגעת בתוצאות סופיות ואין מקום
לשנותן.על מנת לסייע בפתרון הבעיה ,יתקיים מעתה מקצה זה כמקצה שני חלקים (בהתאם לסעיף 53.6.7
בספר החוקים) :חלק ראשון קטגורי  ,Bחלק שני זמן אופטימלי.



הועדה דנה בליקויים שהיו בשיפוט מקצה האקוויטיישן בתחרות דירוג ליגת בי"ס מס'  .1ביום שבת,
 ,07/11/2015התקיימה קליניקת אקוויטיישן במרכז ספורט הרכיבה בר"ג עבור כל המדריכים והמאמנים
אשר היו מעוניינים לקבל הבהרות בנוגע לדרכי השיפוט במקצה זה .מעתה מדריכים יורשו לפנות לשופט
בתום המקצה על-מנת לקבל משוב קצר .בנוסף ,התחרות דירוג ליגת בתי ספר  2שתיערך ב22.11.2015
תהיה נציגת הועדה קרן הלפרין על במת השיפוט ותוכל לתמוך בהתנהלות המקצה ומענה לפניות חברי
הענף.



חוקי ליגת בי"ס הוגדרו בתחילת העונה :בראות הועדה ,יש מספיק גיוון בסוגי המקצים שבנוי על פני טווח
הגבהים השונים ומאפשרים התפתחות לימודית של הרוכבים ברמות ליגת בתי ספר .רוכבי  90ס"מ אשר
מכינים את עצמם להשתתפות בליגה הבוגרת ,יכולים להתנסות ברכיבה נגד השעון ולהשתתף במקצה 'מטר
לייט' אשר מוגדר כמקצה .AM5

 מקצה מאמנים בנוי בצורה הדרגתית מבחינת גובה המכשולים על מנת לאפשר את האופציה לקפוץ מסלול
נמוך או להוסיף וולהמשיך לקפוץ מכשולים נוספים בגובה גבוה יותר .אין חובה לקפוץ את כל המכשולים.
הועדה ממליצה לרוכבים עם סוסים שזקוקים לחשיפה מלאה לכלל המכשולים ,ואין באפשרותם לקפוץ את
המכשולים הגבוהים ,להגיע לאימון חוץ על-מנת לאפשר הכנה ראויה של הסוסים.
 .7לאור היעדרותו של אסף שטורמן מישיבת הועדה לצורך דיון בליקויים שהיו בתחרויות בחוות נועם ,הוצא מכתב
נזיפה והוחלט לעכב את תשלום תמיכת המארגן עד אשר מארגני התחרות ייפגשו עם הועדה על מנת לדון בהערות
אלו.
רשמה :קרן שמר

