
 

 2221.2.ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 מיקום: זום 

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

 גל כהן נעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

 ביגור: 4סיכום תחרות דרוג  .1

" על פוני סטליון, בניגוד לחוקי הענף. מדובר ברוכב 12בתחרות רכב ילד במקצה "א עד גיל  .א

 חדש בענף, עם מאמנת חדשה בענף.

מזכיר התחרות כי מדובר ויידע את  אחד המאמנים זיהה את הפוניבמהלך המבחן, . 1א.

 בסטליון. יו"ר הועדה עודכנה בנושא אחרי.

זמן ההרשמה לתחרות. להבא, על מזכירת התחרות . הדבר קרה מחוסר תשומת לב ב2א.

ובנוסף על המערכת להתריע בנוגע לחריגות כגון זו   לבדוק כל צמד חדש יותר בקפידה.

 מהחוקים, ולא לאפשר הרשמת הצמד מראש. 

. הועדה מזכירה כי אי ידיעת החוק אינה מונעת מעונש, ומדגישה כי באחריות המאמן לדעת 3א.

עם הצטרפותם של מאמנים חדשים לענף, יש להפנות את תשומת ליבם  את חוקי הענף. להבא:

 , ולהמליץ להם לעבור על ספר החוקים. לחוקים

 ני הנ"ל.והמאמנת יודעה כי הרוכב לא יוכל להמשיך להתחרות על הפ. 4א.

. הועדה החליטה כי מכיוון שמדובר ברוכב צעיר ולא מנוסה בתחרויות, במקום לפסול את 5א.

 . 0התוצאה, התחרות תחשב לו כתחרות דירוג עם תוצאה 

 

 : בעיות בתפעול אפליקציית אקוויפ .ב

בתחילת היום הייתה בעיית אינטרנט שטופלה, אך עיכבה את הלוז. להבא: יש לוודא שיש . 1ב.

 אינטרנט חזק במקום.

לא  הפרוטוקולים של המבחנים נשלחו למאמנים במייל, אך כל ההערות שנכתבו בעברית. 2ב.

היו קריאות )מופיעות מימין לשמאל, ולא משמאל לימין(. כל המבחנים בעברית צולמו בצילום  

 מסך ונשלחו למאמנים. יש לבדוק מול אנשי האפליקציה האם ניתן לסדר את הנושא. 

 

 : 26.2תחרות בתאריך  .2



 

מארגן התחרות החליט שבעקבות מזג האויר הגשום שצפוי בהמשך השבוע התחרות לא 

 . 7.5.22תתקיים. הועדה תדון עימו על הוספת תחרות נוספת בתאריך 

 

 :כניסה כפולה לאותו מקצה .3

, ענין זה פתח דיון  פתוח( א פעמיים לדוגמא: לאחרונה נרשמו רוכבים לשתי כניסות באותו המקצה )

אישי  לגבי איזו תוצאה יש לקחת לדירוג, האם את התוצאה הראשונה והשנייה תחשב אך ורק לדרוג 

 ואימון. או שתילקח התוצאה הגבוהה ביותר.

 לא ניתנת אפשרות לצמד להירשם פעמיים באותו מקצה.  FEIכי בחוקי ה יצוין

ולכן, כניסה   FEI-החלטת הועדה הינה שבהעדר חוק כתוב ברור, החוק הקובע הוא החוק התקף ב 

 ראשונה תחשב לדירוג וכל כניסה נוספת היא למטרת אימון בלבד.

 

 :קת בניית ושיפוט פריסטיילקליני .4

 .  לקיים קליניקת פריסטייל תהועדה מעוניינ

 קסנדרין תפנה לגב' וונדי דאן האג ותבדוק איתה היתכנות לקליניקת זום.

שמיועדת להגיע בתחילת מרץ  הבנוסף רכזת הענף תבדוק היתכנות לקליניקה עם השופטת היווניי

 לשפוט תחרות.

 

 

 ישיבה הבאה: 

 בזום 20:00ב 10.3 חמישי יום 

 נושאים לדיון: 

 מבנה העונה הבאה.

 

 
 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


