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 :יון והחלטותד

 . 2017  -ב שהתקיימה מכביה הקודמת ל  דומה מתכונתבישראל ב 21 -הצפויה להתקיים המכביה   2022בקיץ  .1

מקצי  מ'. 1.20-1.25גובה מקצים בלמכביה יתקיימו במהלך העונה בהישראלים הדירוגים של הרוכבים  

יעמדו  עם רשימת הרוכבים ש  להיערכות מספיק זמןלאפשר   על מנתעד לתחילת אפריל   יתקיימו דירוג ה

 (.ורשו להשתתףשי רוכבים ישראלים ה  בנוגע למספר )כתלות בהחלטה  ותריטריון להשתתפ בק

 הטובים ביותר של כל רוכב.   חמשת  חשבוי מתוכם י ,דירוגים 8יתקיימו לאורך העונה 

לכל   לסייםולסיים לפחות שני מקצים של דירוג למכביה  על סוס מושאל   - דירוג סוסים מושאלים למכביה

 יוני. - בין חודשים אפרילמ'   1.20בגובה   נוספות   שתי תחרויות ת הפחו

 
  והועדה קיימ , חברי12ה דירוג לילדים עד גיל קצמ קיום בנוגע ל הקודמת ת הועדהישיבשך להחלטה מ בהמ .2

יצירת  ו  . הקו המנחה הינו הבטיחות של הילדים12סוג המקצים המתאימים לרוכבים מתחת לגיל נוגע לדיון ב 

 טחון לעתיד הרוכבים. ת כלים ובבהקנייהתנסות תחרותית שתסייע  

בה כנגד השעון. הרוכבים יצברו  ללא רכי ,במתכונת של סיבוב נקיס"מ 80-85מקצי הדירוג יתקיימו בגובה 

. מתווה  הדירוגמקצי ניקוד גבוה יותר מאשר  קנהבמהלך העונה סיבובים נקיים. באליפות עצמה סיבוב נקי י

 האליפות יפורסם בהמשך. 

 

  פשר נוכחויתאקליניקות בארץ עם האנס הורן )במידה להתקיים בחודש אוקטובר ובחודש דצמבר מתוכננות   .3

מאמני  ל  יוקצהקיים על פני שלושה ימים. יום אחד של שיעורים  (. הקליניקות מתוכננות להתהקורונה

נוער בעונה החולפת.  לם לנבחרות ישראל לילדים ו מצע  דירגויומיים נוספים עבור רוכבים אשר וקפיצות,  

. רוכבי הנבחרות יגיעו לקליניקה עם המאמנים   T.T.T- train the trainer –הקליניקה תתקיים במתכונת של 

 תן כלים למאמנים עבור האימון השוטף של הרוכבים. י להם והאנס ים שיהאישי 

 
שופטים, סטיוארדים ובוני מסלילים. המטרה   –הועדה מעוניינת לשלב במהלך העונה בעלי תפקידים מחו"ל  .4

  הצאלנג'תחרות ידע וללמידה לבעלי התפקידים בארץ. מלבד האליפות וצבירת לייצר אפשרויות להיא 

)כתלות   לכל הפחות נוספות  שתי תחרויותב לשלב בעלי תפקידים מחו"ל ירצוהועדה   , חברי הבינלאומית

 .בהגבלות הקורונה(
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