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 :2022סיכום אסיפת הענף לרכיבה מערבית  

 שירויות ליגת האולאראונד והנוער בנושא כאסיפת 

 בזום.  23.3.22' ה גהתקיימה ביום הנוספת אסיפת הענף 

 . חברי ענף הרכיבה המערבית  18נוכחים: 

 מהלך האסיפה: 

 . האסיפה התכנסה על מנת לדון בסוגייה ספציפית הנוגעת לכשירות הרכיבה בכיתות הירוקי נוער -

  –  15בנוגע לכשירות רוכבי הנוער אשר ניצחו את מקצי הירוקי עד גיל  סיפה נידונו שתי אפשרויות במהלך הא -

ן מרכיבה במקצי ירוקי באותו המקצוע )לא יכולים להתחרות בכיתות ירוקי עד לחלוטי אחת מוציאה אותם אפשרות 

 ירוקי.   18ירוקי להתחרות בעד גיל  15בעד גיל  למי שניצח ( והאפשרות השניה מאפשרת 18גיל 

מקצי   –פרדים פים נ עיעל שני סיעו עמדתם בנושא מספר חברי ענף ולבסוף נערכה הצבעה הבבמהלך האסיפה  -

 .  15ומקצי האולאראונד ירוקי עד גיל  15הריינינג נוער ירוקי עד גיל 

 להלן סיכום תוצאות ההצבעות:

 

 כשירות מקצי ירוקי אולארואנד .1

 תוצאות ההצבעה: 
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רות בירוקי בכלל באותו המקצוע  ירוקי לא יוכלו להתח 18ועד  15רוג המצטבר הסופי בכיתות עד בדי 1-3מקומות  .א

 קולות( 4) 

אבל לא    18יוכלו להמשיך להתחרות בירוקי עד גיל  15הסופי בכיתת ירוקי עד גיל דירוג המצטבר ב 3-1מקומות  . ב

 קולות(.  11באותו המקצוע ) 15בירוקי עד גיל 

 קולות(  0נמנע ) .ג

 בכיתות ת המקומות הראשונים בדירוג המצטבר הסופי )תאים אלוף, סגן אלוף וסגן שני(שזכה באחד משלושמי לסיכום: 

, אך יוכל להתחרות באולאראונג ירוקי עד  באותו המקצוע ה לאותה הכת אינו יוכל להכנס שוב  15האולאראונד ירוקי עד גיל 

 .  18גיל 

 ריינינג ירוקי נוער כשירות מקצי  .2

 תוצאות ההצבעה: 

 קולות( 9) 18)אלוף, סגן,סגן שני( יורשו להתחרות בריינינג ירוקי  3-1ירוקי במקומות  15מדורגי ריינינג  . ד 

 קולות( 3) 18)אלוף, סגן,סגן שני( לא יורשו להתחרות בריינינג ירוקי  1-3ירוקי במקומות  15מדורגי ריינינג  .ה

 קולות(  3נמנע ) .ו

 תבכית  אלוף, סגן אלוף וסגן שני( וארת המקומות הראשונים בדירוג המצטבר הסופי )תשזכה באחד משלושמי לסיכום: 

 .  18ירוקי עד גיל  בריינינג אך יוכל להתחרות ה לאותה הכת  אינו יוכל להכנס שוב   15ירוקי עד גיל  גהריינינ
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