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משתתפים:
משתתפים שאינם חברי ועדה :נועם זרד
נושאים לדיון:
 .1דירוגי מכביה לרוכבים ולסוסים מושאלים
 .2מקצה אליפות עד גיל 12
 .3קליניקות עם האנס הורן
 .4בעלי מקצוע מחו"ל
דיון והחלטות:
 .1בקיץ  2022צפויה להתקיים המכביה ה 21 -בישראל במתכונת דומה למכביה הקודמת שהתקיימה ב.2017 -
הדירוגים של הרוכבים הישראלים למכביה יתקיימו במהלך העונה במקצים בגובה 1.20-1.25מ' .מקצי
הדירוג יתקיימו עד לתחילת אפריל על מנת לאפשר מספיק זמן להיערכות עם רשימת הרוכבים שיעמדו
בקריטריון להשתתפות (כתלות בהחלטה בנוגע למספר הרוכבים ישראלים שיורשו להשתתף).
לאורך העונה יתקיימו  8דירוגים ,מתוכם ייחשבו חמשת הטובים ביותר של כל רוכב.
דירוג סוסים מושאלים למכביה  -על סוס מושאל לסיים לפחות שני מקצים של דירוג למכביה ולסיים לכל
הפחות שתי תחרויות נוספות בגובה  1.20מ' בין חודשים אפריל-יוני.
 .2בהמשך להחלטה מישיבת הועדה הקודמת בנוגע לקיום מקצה דירוג לילדים עד גיל  ,12חברי הועדה קיימו
דיון בנוגע לסוג המקצים המתאימים לרוכבים מתחת לגיל  .12הקו המנחה הינו הבטיחות של הילדים ויצירת
התנסות תחרותית שתסייע בהקניית כלים ובטחון לעתיד הרוכבים.
מקצי הדירוג יתקיימו בגובה 80-85ס"מ במתכונת של סיבוב נקי ,ללא רכיבה כנגד השעון .הרוכבים יצברו
במהלך העונה סיבובים נקיים .באליפות עצמה סיבוב נקי יקנה ניקוד גבוה יותר מאשר מקצי הדירוג .מתווה
האליפות יפורסם בהמשך.
 .3בחודש אוקטובר ובחודש דצמבר מתוכננות להתקיים קליניקות בארץ עם האנס הורן (במידה ויתאפשר נוכח
הקורונה) .הקליניקות מתוכננות להתקיים על פני שלושה ימים .יום אחד של שיעורים יוקצה למאמני
קפיצות ,ויומיים נוספים עבור רוכבים אשר דירגו עצמם לנבחרות ישראל לילדים ולנוער בעונה החולפת.
הקליניקה תתקיים במתכונת של –  .T.T.T- train the trainerרוכבי הנבחרות יגיעו לקליניקה עם המאמנים
האישיים שלהם והאנס ייתן כלים למאמנים עבור האימון השוטף של הרוכבים.
 .4הועדה מעוניינת לשלב במהלך העונה בעלי תפקידים מחו"ל – שופטים ,סטיוארדים ובוני מסלילים .המטרה
היא לייצר אפשרויות לצבירת ידע וללמידה לבעלי התפקידים בארץ .מלבד האליפות ותחרות הצאלנג'
הבינלאומית ,חברי הועדה ירצו לשלב בעלי תפקידים מחו"ל בשתי תחרויות נוספות לכל הפחות (כתלות
בהגבלות הקורונה).
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