
 

 13.3.22ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 מיקום: זום 

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

 מיכאל ויזל נעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

 ביגור: 5סיכום תחרות דרוג  .1

 :שופטת מיוון. השופטת נתנה מספר הערות והארות בונותהתחרות האחרונה ביגור נשפטה ע"י 

השופטת העירה כי קיימים מספר רב של מבחנים, וכי המבחנים מאוד דומים אחד לשני ברמות.  .א

לקראת העונה  הועדה מודעת לנושא ופועלת על מנת לנסות ולצמצם את מספר המבחנים

 הבאה. 

כבים בכל מקצה, ועדיין להבא, יש השופטת יודעה מראש לגבי מספר המבחנים, ומספר הרו

לוודא כי כל שופט שמגיע מיודע מראש ומבין את נושא מספר המבחנים ומספר הרוכבים בכל 

 מבחן.  

השופטת העריכה מאוד את אפליקציית "אקוויפ" ואת העובדה שהרוכבים רואים א התוצאות  .ב

ל הכתוב, כיוון  ת, אך העירה שהאפליקציה לא צריכה להחליף את הפרוטוקושלהן בזמן אמ

הערות ולהיות  , והיא מאוד רוצה לכתוב לרוכבים יותר תשההערות באפליקציה קצרות וענייניו

 מסוגלת למקסם את התרומה שלה לרוכבים.

לתחרויות, כולל בדיקת מתגים, שוטים, דם )בפה או  השופטת הציעה שהועדה תמנה סטיוארד  .ג

מדורבנות( וכו'. הועדה רואה לנכון לבנות את תפקיד הסטיוארד תוך נתינת דגש על תחרות 

 האליפות כיעד ראשון לנושא.

ביום ראשון שלאחר התחרות נערכה קליניקת שיפוט ובניית פריסטייל, בהנחייתה של השופטת.  .ד

מדת, אך מספר המשתתפים בה היה מועט. להבא יש לבחון הקליניקה הייתה מפרה ומל

 לקליניקה היברידית, הכוללת הרצאה פרונטלית והשתתפות בזום במקביל. תאפשרו

 

   :רכיבה על סטליון .2

הרוכב   16התחרות תהיה מותרת לרוכב מעל גיל עפ"י החלטת הועדה רכיבה על סטליון בשטח 

 מרמה ב ומעלה.



 

הועדה מדגישה כי רכיבה על סטליון הינה באחריות הרוכב והמאמן ואיננה באחריות הועדה או  

 המארגן.

 החלטה זו תנוסח ותפורסם בספר החוקים החדש. 

 

 :מבחנים ורמות לעונה הבאה .3

הוועדה שוקלת מספר שינויים ברמות ובמבחני הרכיבה לעונה הבאה, בהתאם לתוכנית הרב 

 , ולאור המצב בשטח.feiמבחני גיל של השנתית של הכנסת 

שלוש , עיקרי השינויים: רמות לאומיות יהיו פתוחות לכל גיל, ביטול מבחנים "קלים" ברמות לאומיות

 לפי גיל, ורמות בינלאומיות פתוחות לכל גיל.   feiרמות 

 אושרו.השינויים ייבחנו וינוסחו עי צוות ספר החוקים ויוצגו בצורה מפורטת לענף אם וכאשר י

 

 

 

 

 ישיבה הבאה: 

 בזום 20:00ב 27.3 חמישי יום 

 נושאים לדיון: 

 קליניקה עם אולה זלצברגר

 

 
 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


