
 

 4.5.22ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 

 רשפון מיקום: 

 , איילת סבא )רכזת ענף(זיו דורמיכאל ויזל, , גל כהן)יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 מור דנהנעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 

 סדר יום הישיבה: 

 פר החוקים: ס .1

, בכל מקרה החלטות אלה יכנסו עדהוחוקים לדיון בובמסגרת העבודה על ספר החוקים עלו מספר  

-22לתוקף רק לאחר אישורו ופרסומו של ספר החוקים החדש, והן נוגעות לעונת התחרויות הבאה 

23 . 

רכיבה עם שוט במהלך העונה הייתה אופציונלית   כרגע החוק מאפשררכיבה עם שוט במקצה.  .א

ומכוון    מרמה ג' ומעלה. הנושא עדיין בדיוןבכל הרמות ובתחרויות שיא חל איסור לרכב עם שוט 

 לקח לאחר האליפות ולפני סגירת ספר החוקים. ישההחלטה אינה תקפה לעונה זו, היא ת

כרגע החוק מחייב רוכבים מרמה ג' ומקצה ילדים ומעלה לרכב עם דורבנות, ברמות  דורבנות.  .ב

ככל הניתן, החוק    FEI-להיצמד לחוקי הת. על מנת הנמוכות רכיבה עם דורבנות היא אופציונלי

הנ"ל יתעדכן ורכיבה עם דורבנות תהיה אופציונלית בכל הרמות החל מהליגה הצעירה ועד  

 הרמות הבכירות ביותר, כולל בתחרויות השיא.

ז'קט שחור או כחול כהה. לאחר דיון הועדה החליטה כי החל מהעונה כרגע החוק מתיר ז'קטים.  .ג

 כל הצבעים.ב עם ז'קטים בהבאה ניתן יהיה לרכ

 

   :13בקשה של רוכב רמה ב עד גיל  .2

הגיש בקשה מיוחדת להשתתפות באליפות עם סוס חלופי עקב פציעה   13רוכב רמה ב' עד גיל 

הועדה מאשרת, בתנאי שיעמוד הרוכב עומד בקריטריונים למקצה מוקדמות, של הסוסה שלו. 

 . במבחן דרוג לאליפות רגיל 60%בחוק של המוקדמות שאומר שעליו לקבל מעל 

 

 : שיפוט בליגה הצעירה .3

  תהועדה מעוניינ שנכנסו למעגל השיפוט.  הוכשרו שופטים חדשים לרמות הנמוכות בעונה הנוכחית

שיהווה המשך להכשרה ולימוד עבור השופטים הצעירים האלה בפרט ועבור השופטים   לבנות מערך

המבחנים אותם שפטו השופטים הצעירים  טפסי בכלל. יש לבחון אפשרות לצלם את  םהוותיקי



 

יותר, תוך שימת דגש על טרמינולוגיה וניסוח ההערות, ונכונות   מנוסהולעבור עליהם עם שופט 

ייעשה לאחר יש לציין שתהליך זה מיועד למקצע ולחדד את השופטים ות. קביעת הציון למול ההערו

 . צמדים במקצהה פרסום התוצאות, כך שלא ישפיע על השיפוט בפועל ועל דירוג

 

 גמר ליגה צעירה:  .4

 נתרמו פרסים לשלושת המקומות הראשונים בכל רמה.  –פרסים  .א

 גביעים ורוזטות הוזמנו.  .ב

 פופקורן, שערות סבתא, תבדק אפשרות לשולחן מתוקים. לקראת הטקס יפתחו דוכני  .ג

 מנתהטקס יכלול שניים או שלושה מבחנים מוסיקליים של הרוכבים ברמות הגבוהות, על  .ד

 להעלות את המוטיבציה של הרוכבים הצעירים. 

 בשיתןף עם רכזת הליגה האזורית. – רוכבי הליגה האזורית יוזמנו לאירוע  .ה

 

 אליפות הארץ: .5

 סקירה של עלויות הפקת אירוע האליפות, כולל עלות תפעולית, פרסים, תרומות וכדומה. נערכה  .א

  1000בהתאם לצפי האירוע בפורמט בו הוא מתקיים השנה, הוחלט שעלות ההשתתפות היא  .ב

 .)לא כולל רמה א( ₪ לצמד

נוסף, הוועדה החליטה לחזור לקיים טקס הענקת רוזטות מיד עם סיום כל מקצה, על גבי  ב .ג

 וסים, זאת בנוסף לטקס המרכזי )לא רכוב( שמתקיים בסוף האליפות. הס

הטקסים יילקחו בחשבון בלוז האליפות, ופרוטוקול עבורם יפורסם בסמוך לפרסום ההזמנה  

 לאירוע.

כיבוד בסמוך לסיום יום האליפות, נבחנות מספר אפשרויות ביניהן דוכני   להציע תמעוניינהועדה  .ד

באחריות רכזת ענף לבדוק מחירים ולהעלות לדיון נוסף בוועדה   פיצה/דוכני אוכל אחרים.

 להחלטה. 

*בסעיף זה נכללת גם תחרות הגמר של הליגה הצעירה והיום השני של אליפות ישראל לרמה  

 א.

 

 

 

  

 
 רשמה: איילת סבא 

 


