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

נושאים לדיון:
 .1פגישה עם שופטי הקפיצות
 .2מגרשי חימום
 .3אליפות ישראל לילדים מתחת לגיל 12
 .4תחרות לאומית Grand Prix
 .5נקודות לשיפור  -טקס מסכם אליפות
דיון והחלטות:
 .1חברי הועדה מעוניינים לקיים פגישה עם שופטי הקפיצות הפעילים לקראת עונת התחרויות הבאה על מנת
לקיים דיון על מספר נושאים .הנושא המרכזי לדיון הוא אופן ההתמודדות עם התנהגות לא ראויה
ואגרסיביות (אשר גובלת לעיתים באלימות מילולית) כלפי בעלי תפקידים .בעלי תפקידים ,ובעיקרם
השופטים ,חווים יותר ויותר התנהגויות לא ראויות מצד מאמנים ,רוכבים והוריהם במהלך ימי תחרות.
החוויה הנ"ל מרחיקה מהענף בעלי תפקידים טובים המשקיעים משאבי זמן וכסף רבים ,אשר אינם מעוניינים
לעבוד בסביבה כזו .חברי הועדה מסרבים להשלים עם דפוסי ההתנהגות הללו ומעוניינים לקיים דיון משותף
עם השופטים במסגרתו יעלו דרכי התמודדות .נכון יהיה לקיים גם בפורום ההנהלה דיון ייעודי בנושא
"ספורט ללא אלימות".
 .2חברת הועדה נעמה אגמון ליכט העלתה את החשיבות של סטיוארדים במגרשי חימום בתחרויות ,וזאת על
מנת לשמור על רווחת הסוסים וחוקי מגרש החימום .הועדה תקיים דיון על הדרכים בהן ניתן לדאוג לנוכחות
של סטיוארד או שופט במגרשי החימום.
 .3חברי הועדה קיימו דיון בנוגע לאפשרות לפתוח מקצה אליפות לילדים מתחת לגיל  .12בענפי ספורט רבים
נכנסים ילדים בגילאים מוקדמים לתוך מעגל התחרויות .השתתפות בתחרויות כבר בגילאים המוקדמים
מסייעת לרוכבים לצבור ניסיון ו" -קילומטרג'" בזירה ,היבט חשוב מאוד עבור התפתחות מקצועית של רוכב.
חברי הועדה החליטו שבעונת התחרויות הבאה ,2021-22 ,יתקיים מקצה לילדים מתחת לגיל  12באליפות
הארץ .גובה המכשולים במקצה יעמוד על  85ס"מ.
 .4חברי הועדה מעוניינים לשלב בעונת התחרויות הבאה ,2021-22 ,תחרות שיא נוספת .Grand Prix :המטרה
היא לייצר תחרות יוקרתית ,במסגרתה יחולקו פרסים בשווי גבוה ורמת המסלול תהיה גבוה ומאתגרת.
הועדה בוחנת אפשרויות ונותני חסות אפשריים לתחרות מסוג זה.
 .5חבר הועדה אבשלום הלחמי ביקש להעלות שתי נקודות לשיפור מהטקס המסכם שהתקיים באליפות ישראל:
שירת ההמנון תתקיים בסוף הטקס (ולא במהלכו) ותתקיים חלוקה של מגני הוקרה לכל בעלי התפקידים
(ולא רק לבכירים מביניהם).
רשמה :קרן שמר

