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תאריך:
משתתפים:

נושאים לדיון:
 .1עדכון קריטריונים להשתתפות בסדרות בעקבות ביטול תחרות דירוג
 .2קליניקה עם האנס הורן – לוחות זמנים וחלוקה לקבוצות
 .3דגשים לשיפור באירוח תחרויות  -חוות גרין פילדס
 .4סטיוארדים לתחרויות שיא
דיון והחלטות:
 .1בהמשך לביטול תחרות הדירוג לליגת בתי הספר שאמורה הייתה להתקיים בתאריך  ,26.03.2022ולאור
העובדה שאין מועד חלופי לקיים בו את התחרות ,החליטו חברי הועדה להפחית דירוג אחד מהנדרש ל: -
▪

ליגת בי״ס  -לפחות ( 2תוצאות הטובות ביותר) מתוך 4

▪

ליגת קרון  2 -מתוך ( 4ללא פרישה)

▪

מכביה  -צמדים ישראלים 4 :מתוך ( 7מתוכם  3ללא פסילה או פרישה)

▪ מכביה  -סוסים מושאלים :מקצה דירוג  1למכביה מתוך ( 7ללא פסילה או פרישה) ועוד  2תחרויות
בגובה 1.20מ׳ בין החודשים אפריל ליוני (ללא פסילה או פרישה).
 .2בין התאריכים  08-12.04.2022עתידה להתקיים קליניקת רכיבה למאמנים ולרוכבים צעירים (ילדים ונוער עד
גיל  )18עם המנהל המקצועי של נבחרת ישראל ,האנס הורן .עד לסיום מועד ההרשמה נרשמו  14רוכבים
צעירים ו 12 -מאמנים .חברי הועדה קיימו דיון בנוגע ללוחות הזמנים לתחרות ועל אופן חלוקת הקבוצות של
הרוכבים הצעירים והחליטו לרכז את הרוכבים על בסיס מאמנים (מאחר והקליניקה תתנהל במתווה של
.)train the trainer
 .3כחלק מהרצון המתמיד להשתפר ולהעניק לחברי הענף את השירות הטוב ביותר ,ובהמשך לתחרויות הדירוג
לאליפות שהתקיימו בחוות גרין פילדס בתאריכים  ,18-19.03.2022קיימו חברי הועדה דיון בנוגע למספר
נקודות לשיפור לקראת התחרויות שייערכו במתקן בעתיד .ריכוז של הנקודות העיקריות ( ביניהן התייחסות
לבעלי תפקידים ,שעון העצר ,מערכת הכריזה ,פרסים ,בימת השיפוט ,ונושאים נוספים הקשורים לבטיחות)
עבר למארגן התחרות ,אסף שטורמן.
 .4עקב התנהגות בלתי הולמת של מאמנים ורוכבים במגרשי החימום בתחרויות ,ומספר תלונות לא מבוטל
בנושא ,החליטו חברי העבודה להגביר את הנוכחות של סטיוארדים במגרשי החימום בתחרויות עוד בעונת
התחרויות הנוכחית ,בפרט בתחרויות שיא .עבודת הסטיוארדים נועדה לאפשר בקרה על רווחת הסוס והגינות
ספורטיבית .עקב הזילות כלפי בעלי תפקידים לאומיים ,חברת הועדה נעמה אגמון ליכט תיצור קשר עם
מספר סטיוארדים זרים בעלי הסמכה בינ"ל בניסיון לתאם את הגעתם לארץ.
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