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 :יון והחלטותד

מנת  על  הבאה  ת התחרויותעונלקיים פגישה עם שופטי הקפיצות הפעילים לקראת   יםהועדה מעוניינחברי  .1

  התמודדות עם התנהגות לא ראויה ן האופ  לדיון הואמספר נושאים. הנושא המרכזי  על  לקיים דיון

קרם  יובע  ,. בעלי תפקידיםםבעלי תפקידי כלפי (אלימות מילוליתבלעיתים )אשר גובלת אגרסיביות ו

תחרות.   במהלך ימי והוריהם רוכבים מאמנים,  מצד גויות לא ראויותה ויותר התנ  חווים יותר  ,השופטים

  מעוניינים  שר אינםא ,רבים זמן וכסףמשאבי משקיעים הטובים  דיםבעלי תפקימהענף  המרחיק לה הנ" חוויה

ן משותף  ם לקיים דיו מעוניינילו והל תנהגות הלהשלים עם דפוסי ה  מסרביםהועדה חברי בסביבה כזו.  עבודל

יעודי בנושא  יהלה דיון  הנפורום הדרכי התמודדות. נכון יהיה לקיים גם ב  במסגרתו יעלוהשופטים עם 

 .  "ספורט ללא אלימות"

וזאת על   בתחרויות,  חימוםוארדים במגרשי יהעלתה את החשיבות של סטליכט חברת הועדה נעמה אגמון  .2

לנוכחות  ניתן לדאוג  ןר על רווחת הסוסים וחוקי מגרש החימום. הועדה תקיים דיון על הדרכים בהו מנת לשמ

 שופט במגרשי החימום. או  וארדיסט של

. בענפי ספורט רבים  12לילדים מתחת לגיל  מקצה אליפות בנוגע לאפשרות לפתוח דיון  והועדה קיימ רי חב .3

  המוקדמיםכבר בגילאים    תויתחרו בהשתתפות ילדים בגילאים מוקדמים לתוך מעגל התחרויות. נכנסים  

.  רוכב ת מקצועית שלחוהתפת רמאוד עבו חשוב , היבטג'" בזירה"קילומטר  -ו ניסיון  לצבור לרוכבים  מסייעת 

באליפות   12קיים מקצה לילדים מתחת לגיל ית ,2021-22,  אהשבעונת התחרויות הבו חליטהועדה החברי 

 ס"מ.   85  במקצה יעמוד עלהמכשולים  גובה. הארץ

  המטר ה .Grand Prix:  תחרות שיא נוספת  ,2021-22הבאה,  עונת התחרויותב שלב ל  יםהועדה מעוניינחברי  .4

ומאתגרת.  גבוה  תהיה מסלולהורמת    גבוה  בשווי פרסים לקובמסגרתה יחויצר תחרות יוקרתית,  יל  היא

 .  זהסוג תחרות מאפשריים ל נותני חסותאפשרויות ו  חנתהועדה בו

אליפות ישראל: סכם שהתקיים בהטקס המ קש להעלות שתי נקודות לשיפור מ יחבר הועדה אבשלום הלחמי ב .5

מגני הוקרה לכל בעלי התפקידים   של תתקיים חלוקהו  )ולא במהלכו( בסוף הטקס תתקייםשירת ההמנון 

 . ם(ניהמביולא רק לבכירים )
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