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שם העמותה :ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה  /ענף הרכיבה המערבית.
כתובת העמותה :מכון וינגייט ,נתניה
מס' חברי הועדה 5 -
משתתפים חברי ועדה :קאיה אחישר ,גלעד פרידמן ,אלי קרא ,דן ברוזה ,רותם ויינברג
(יו"ר).
שאינם חברים :ללא
נושאים לישיבה :
 .1לוח תחרויות – דיון בפניות חברי הענף.
סיכום הישיבה :
 .1התקבלו מס' פניות מחברי הענף ,חלקן בכתב וחלקן בשיחת טלפון בבקשה לדחות את
תחילת העונה ובדגש לתחרות הראשונה.
 .2תחרות פתיחת העונה מתוכננת להתקיים בתאריך .13-14/03/2015
 .3במהלך החודשיים האחרונים ,עקב כמות גשמים גדולה ובעיקר העובדה שגשמים אלו
ירדו בפרקי זמן קצרים כתוצאה מכך רוכבים ומאמנים רבים לא הצליחו להכשיר את
הסוסים ואת הרוכבים ל רמה המאפשרת קיום התחרות הראשונה באיכות וברמת
בטיחות מספקת (כמויות גדולות בפרק זמן קצר גורמות להצפות המגרשים ולסגירתם
לפרקי זמן ממשוכים).
 .4מכיוון שמדובר בתחרות ראשונה לעונה זו ,לאחר פגרה ממושכת הן של הסוסים והן של
הרוכבים .הוועדה מצאה לנכון להיענות לבקשות חברי הענף ולבצע עדכון של לוח
התחרויות.
החלטות הוועדה:
.5
.6
.7
.8

המועד שנקבע לפתיחת העונה יבוטל .התחרות הראשונה תתקיים ב27-28/03/2015 -
מועד שתוכנן לתחרות השנייה בעונה (תחרות נוער ראשונה).
מועד חדש נוסף התווסף בתחילת חודש יולי.
שאר מועדי התחרויות נשארו לכשהיו ,עם זאת בוצעה פריסה מחדש של התחרויות על
אותם המועדים תוך התחשבות במאלצים חיצוניים.
להלן לוח התחרויות המעודכן:

רשם :דן ברוזה
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לוח תחרויות
תאריך מקורי
13-4/3/15
27-8/3/15
17-8/4/15
1-2/5/15
15-6/5/15
13/06/15
26-7/6/15
29-30/5/15
28-9/8/15
18-9/9/15
1-2/10/15
03/10/15
24/10/15

רשם :דן ברוזה

מועד סופי
27-8/3/15
17-8/4/15
1-2/5/15
15-6/5/15
29-30/5/15
13/06/15
26-7/6/15
10-1/07/15
28-9/8/15
18-9/9/15
1-2/10/15
03/10/15
24/10/15

מערבי
תחרות בוגרים 1
תחרות נוער 1
תחרות בוגרים 2
תחרות נוער 2
תחרות נוער 3
דרבי מערבי
תחרות נוער 4
תחרות בוגרים 3
תחרות בוגרים 4
תחרות נוער 5
בוגרים 5
יום אליפות
פטוריטי

מארגן
דאבל קיי
חוות נועם
חוות נועם
דאבל קיי
דאבל קיי
דאבל קיי
חוות נועם
דאבל קיי
חוות נועם
דאבל קיי
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