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פרוטוקול ישיבת ועידה מספר 84
ענף קפיצות ראווה

תאריך:
משתתפים:

17.05.2020
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,נעמה אגמון ליכט ,אבשלום הלחמי ,נועם זרד

נושאים לדיון:
 .1שופט ראשי לאליפות*

*לא השתתפו בדיון נעמה אגמון ליכט ואבשלום הלחמי

 .2שינויים בהמשך עונת התחרויות
 .3קריטריון להשתתפות במקצה Amateur B
 .4שיפור תשתיות
דיון והחלטות:
 .1לבקשת נציגת ועדת השופטים ,גלית חולי ,קיימו חברי הועדה דיון בנושא מינוי שופט ראשי לאליפות ישראל
בקפיצות ראווה  .2020חברי הועדה החליטו למנות את נעמה אגמון ליכט .נעמה שופטת בינלאומית  FEIרמה 3
בעלת נסיון רב.
 .2בתאריך  05.05קיימו חברי הועדה דיון פתוח עם מאמני הקפיצות בנוגע להמשך עונת התחרויות (כתוצאה
מהפגרה שנוצרה עקב התפרצות הקורונה) .בעקבות המשוב שקיבלו ,ולאחר דיון מקיף ,החליטו חברי הועדה
את ההחלטות הבאות :האליפות השנה תתקיים במתכונת "רזה" יותר מבדרך כלל וגמישה יותר בקריטריוני
הכניסה.
 לאליפות לא יוזמנו בעלי תפקידים זרים.
 מחיר מקצי הדירוג לאליפות יעמדו על  220שקלים (במקום  250שקלים ,מתוכם סכום קופונים היה
אמור להיות מופרש לצורך פרס כספי שבוטל).
 ביטול תכנית התמריצים (בעונה הנוכחית).
 לפתוח את היום הראשון של האליפות (יום המוקדמות) לכלל הרוכבים העונים לקטגוריות הגיל ולדירוג
הנדרש ,בכפוף לכך שעמדו בדרישות להשתתפות באליפות (לא רק במידה ודורגו בין  20הצמדים
הטובים ביותר במהלך הדירוגים) .כפועל יוצא מכך לא יחולקו נקודות דירוג וסדר הכניסה ליום הראשון
ייקבע בהגרלה (ולא על פי ניקוד מצטבר).
 לצמצם את מספר תחרויות הדירוג לאליפות ל( 3 -במקום  ,)6מתוכם חייב יהיה צמד להשתתף
במינימום של שתי תחרויות דירוג (במקום שלושה) זהות לקטגוריה בה הוא מתכוון להתחרות (ובנוסף
להשתתף במינימום של  3תחרויות במהלך העונה).
 לבטל תחרות דירוג ליגת בי"ס אחת (כך שבמהלך העונה יתקיימו ארבע תחרויות דירוג במקום חמש).
כפועל יוצא מכך ,צמדים שיתחרו על הקרון בתחרות הגמר יצטרכו לעמוד בקריטריון להשתתפות של
סיום לפחות שני (במקום שלושה) מקצי דירוג רגיל בגובה 1.00מ' ומעלה.
 .3חברי הועדה החליטו לפתוח את מקצה  Amateur Bלרוכבים מעל גיל ( 14במקום מעל גיל .)18
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 .4בהמשך להחלטת הועדה להקצות תקציב לשיפור התשתיות במגרשים שמארחים תחרויות ,בדגש על בטיחות,
פועלת הועדה בשיתוף עם מנכ"ל ההתאחדות ,אורי חכם ,לקידום הנושא .התבצעה פנייה לכלל המארגנים
בנושא.

רשמה :קרן שמר

