
 

 1.2224.ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 מיקום: זום 

 איילת סבא )רכזת ענף( מיכאל ויזל, , מור דנה, זיו דורגל כהן, )יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 אין נעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

 טאלנט טים:  .1

 שנערכה ביניהן לבין מר אריק יום טוב: גל ואיילת עדכנו על הפגישה האחרונה 

התוכנית תמשיך להתקיים במתכונת של שנה שעברה, הקריטריונים שונו מעט וכוללים רוכבים  

 צעירים יותר.  

 המיונים יכללו שאלון, צילום רכיבה חופשית, יום מיונים מצולם מרוכז שבו ירכבו מבחן.

ית קצר שיכלול את הביקור של הרוכבות , איילת תערוך סרטון תדמ בעזרתה של דניאל ארליכמן

 בהונגריה, ויפורסם ברשתות החברתיות בסמוך למיונים.

לאחר בחירת הרוכבים לתוכנית, יקבע ערב פתיחה לכל הענף בזום, ויכלול פגישת שאלות ותשובות  

 עם יסמין יום טוב. 

 בחווה של משפחת יום טוב בהונגריה.  U25-תתקיים אליפות אירופה לפונים ו 2022באוגוסט 

מר יום טוב מוכן לארח שני שופטים לאומיים, שיבצעו הכשרה בתחרות, ישבו בדוכן השיפוט במהלך  

כל התחרות, כצופים. הועדה רואה חשיבות רבה בהגעת שופטים למעמד כזה ומודה למר יום טוב  

 על ההזדמנות. 

 

 שאלון למאמנים:  .2

 מאמנים לשאלון ואלה עיקרי הדברים: הועדה עברה על תשובות ה

  4-6חושבים כי המבנה האופטימלי הוא  ( 46.2%)לגבי מבנה העונה: מרבית המאמנים  .א

 תחרויות לאליפות הארץ. 7-9-תחרויות לגמר הגביע ו

  6( חושבם כי הכי נכון לקיים  46.2%מרבית המאמנים )לגבי מספר התחרויות בליגה הצעירה:  .ב

 לליגה הצעירה.תחרויות דרוג 

(  61.5%לגבי הפרדת רמה א' מהאליפות, והצמדתה לגמר הליגה הצעירה: רוב המאמנים ) .ג

 חשבו כי יש להפריד.  



 

הועדה מציינת כי השנה זו הפעם הראשונה שבה נערכת אליפות רמה א' במתכונת הזו ולכן,  

 הנושא ייבחן לעומק בסיום העונה.

( חשבו כי יש לקיים תחרויות  53.8%מנים )לגבי קיום תחרויות אינטרנטיות: רוב המא .ד

 אינטרנטיות רק במידה ואין אפשרות אחרת.

( חשבו כי יש לשבץ שופטי חו"ל במחצית 53.8%לגבי שיבוץ שיפוט חו"ל: רוב המאמנים ) .ה

 מהתחרויות. 

( חשבו כי יש לשבץ תחרויות 61.5%: רוב המאמנים )החורף  בתקופת בנוגע לשיבוץ תחרויות . ו

 הגשומה, ולבטל או לדחות במידת הצורך. בעונה 

 העונה הבאה. בנוסף עלו מספר רעיונות ונושאים שיעלו לדיון ויבחנו ע"י הועדה בבניית  .ז

 הועדה מודה לכל המאמנים ששיתפו פעולה וענו על השאלון.

 

 : לוח התחרויות .3

קפיצות, הועדה  לגבי התנגשות זמני התחרויות עם התחרויות של ענף בעקבות פניה של מאמנים 

 , ואלה המסקנות:העלתה לדיון שוב את לוח התחרויות

. בתחרות זו ירכבו מבחנים רגילים אך יוכלו  19.3  –הועדה הוסיפה תאריך תחרות נוסף  .א

 לבחור לרכב מבחן מוסיקלי כקריטריון בלבד. 

על מנת שלא   ,20-21.5תוקדם בשבוע לתאריך ואליפות רמה א' אליפות ליגה צעירה   .ב

 (.27-28.5יחפוף לאליפות ישראל בקפיצות ) בתאריך 

בגלל הצפי לאורך יום התחרות, בעיה בזמנים ובעיה ברכיבת מבחנים מוזיקליים במקביל  .ג

ירכבו מבחנים רגילים בלבד, ולא מבחנים  20.5לאליפות הליגה הצעירה, בתאריך 

 מוזיקליים כפי שפורסם. 

 להשתתפות באליפות לפרס היומי בלבד.חדות הועדה תאפשר להגיש בקשות מיו .ד

 

ספר החוקים: הועדה עברה על פרק "חוקי הסדרות", ואישרה שינויים. המשך עבודה על פרקים   .4

 בזום.  20:30בשעה  31.1.22נוספים בספר החוקים בישיבה הבאה: 

 

 

 
 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


