
 פרוטוקול ועדה מקצועית מערבי עם תת וועדת נוער

21/3/2022תאריך:   

 

 מיקום: חניאל, זום. 

 משתתפים חברי וועדה: ברק גיבורי, ליאור רז, דודי לזר, קרן עופר 

, גל רקח, שרי האשאש, עודד לוקרמוזמנים: מיכל אבירם, שנהב מגדי, נטלי ארנזי, מורלי  

 

 

סילביה קאצ'קר.  1ר בהדרכתה של השופטת של התחרות נוער מספקליניקת אולאראונד: . 1  

מלא שיחולק לשני חלקים )מאמנים, יום  – 16/4/2022. 1אריך: יום חמישי לאחר תחרות הנוער מספר ת

 נון פרו ונוער(. 

לכל סוס.  ₪ 100פלוס מחיר לתא למארגן: לכל משתתף עם סוס.  ₪ 300מחיר למשתתף:   

 מיקום: חוות גרין פילדס. 

ומעלה.  15הגבלת גיל למשתתפים:   

לת כמות משתתפים: במידה ויירשמו כמות גדולה של רוכבים, נחלק את המשתתפים לקבוצות. מגב  

כמות המשתתפים שיגיעו מהחווה שלו ולחזור על כל מאמן לנסות לחזות את צפי כמות משתתפים: 

  לוועדה את תחזית. 

ת תחרות אאראונד, דגשים יוחלטו על ידי השופטת לאחר שתשפוט האולתוכן הקליניקה: מקצועות 

 הנוער. 

 עלויות הקליניקה: 

)יעשה  ללילה ומונית מהמלון לחווה המארחת ₪ 500פלוס הוצאות לינה: כ יורו.  600תשלום לשופטת: 

. מאמץ שאחד מהוועדה או התת וועדה ייסע להביא את השופטת מהמלון(  

תשלום בגין ל פילדס והם הסכימו לארח את הקליניקה ללא תשלום פרטגרין  –פנינו למגרש המארח 

 תאים. 

לות. להפקת פלייר. נטלי תנסה לייצר פלייר פרסומי ללא ע ₪ 350עלויות פרסום:   

בקליניקה.  שתתפותההי עלויות הקליניקה עתידות להיות מכוסות על ידי דמ  

. ₪ 100כצופה בעלות של רשם ימי שרוצה להשתתף בקליניקה ללא סוס יוכל לה  

  בקליניקה בחינם. יקבל הטבה של צפייה רוכבים,  3מאמן שרושם 

 

: 2ספונסרים לתחרות נוער מספר . 2  

: מעין מידן, עידן אפריים שהראו התעניינות לקחת חלק. םאופציונליי ספונסריםנעשתה פנייה למספר   



וטופס  46צטרך להשיג טופס נ. לשם כך תרומה מבנק דיסקונטיצליח להשיג ה ככל הנראעודד לוקר 

. לוועדההשיג את הטפסים יחד עם משרד ההתאחדות ל חכםאורי על  –אישור ניהול תקין   

 

12- שתתקיים בתאריכים שנדחתה תאוחד עם האליפות לתחרות ארוכה  1תאריך תחרות מספר . 3

15.10.2022 .  

 

יתקיימו רוטציה בין מקצי אולאראונד וריינינג והוצאתו לפועל: בתחרות הראשונה מקצי הריינינג . 4

ות הבאה, מקצי הריינינג יתקיימו בבקרים. בערבים של שישי שבת ולכן בתחר  

 

. 2022. גביע נבחרות נוער: ממשיך בשנת 5  

 

שעתיים על מנת לשמור על הסדר והבטיחות הוחלט שהמגרש לאימונים ל – בזמן תחרות  . מגרש פתוח7

. 08:00ראונד, שעה ריינינג וחוזר חלילה ביום חמישי החל מ אולא  

 

יש לפרסם לחברי הענף בצורה ברורה על מנת להימנע מטעויות. . שנתוני גיל: 8  

 

. ערב נוער וגיבוש: 9  

. ₪ 2000. עלות מוערכת: הראשונה נארגן ארוחת ערב לתחרות  

 

. חוקי מגרש חימום: 10  

הפרדת מקצועות במגרש חימום: בזמן חימום למקצי אולראונד לא יתאשר חימום של רוכבי ריינינג 

ן מספיק זמן לרוכבים לחמם את הסוסים למקצים. ולהיפך. יש לשים לב שבחילופי המקצועות נית  

 

תקציב לקחת בחשבון:  סעיפי .11  

  אליפותהפקת 

  ערבי ענף בכל תחרות 

 פרסים בכל תחרות 

  פרסים באליפות 

  ושונותעלויות נוספות 
 

 רשמה: קרן עופר 

 


