
 

 2230.5.ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום  

 מיקום: זום 

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

 מיכאל ויזל נעדרים: 

 מוזמנים: אין 

 סדר יום הישיבה: 

 סיכום גמר ליגה צעירה+ אליפות א:  .1

 :לשימור

   .מוצלחת מאוד. התגובות מהשטח היו מפרגנותהתחרות הייתה  .א

 , ולחגיגיות של הטקס.ההדוכנים הוסיפו לאוויר .ב

הפרסים היו מכובדים והעובדה שכל המשתתפים קיבלו פרס הוסיפה רבות להצלחת האירוע.   .ג

 ושוב, תודה לספונסרים שלנו: ריום, האבנס ישראל ולוקסוס.

 תמונות מידיות שלהם. אוד אהבו לקבל , הרוכבים ממאוד צלם המגנטים היה רעיון טוב .ד

הועדה מרוצה מהפיילוט של הפרדת אליפות רמה א והעברתה מאליפות הארץ לגמר הליגה  .ה

 הצעירה.  

 לשיפור: 

 טקס חלוקת פרסים:  .א

חלוקת התפקידים בין חברי הועדה בטקס לא הייתה ברורה. לטקס האליפות יש לקבוע  1א.

מראש את חלוקת התפקידים )כגון: שהייה עם השופטים, נשיאת דברים, חלוקת פרסים  

לפחות ועוד(. באחריות רכזת הענף לבנות פרוטוקול טקס הכולל את חלוקת התפקידים  

 שבוע לפני האירוע. 

טקס לא היה מדויק מספיק דבר שהקשה על הקריינית בחלוקת הפרסים.  פרוטוקול ה 2א.

לטקס האליפות באחריות רכזת הענף לבנות את פרוטוקול הטקס מראש כפי שצוין בסעיף  

 . 1א.

מי   –. יש לסכם מראש עם שופטי התחרות את תפקידם בעת טקס חלוקת הפרסים 3א.

 דומה.מעניק פרס לאיזה מקצה וכ

 

 :קבוצת הווצאפ שנפתחה ע"י ההתאחדות .2

פנתה בעניין זה במייל ליו"ר ומנכ"ל ההתאחדות והסבירה כי בדרסז' קיימת קבוצה שיעודה  קסנדרין 

הצורך ניתן להשתמש בקבוצה הזו, בתיאום עם רכזת הוא מסירת הודעות מהועדה וכי במידת 

 הענף על מנת לפרסם הודעות מההתאחדות לחברי הענף.  



 

 לקיים שיתוף פעולה עם חברת היח"צ ועם משרד ההתאחדות בעתיד. עונינתהועדה מ

 

 : 4.6תחרות בתאריך  .3

ובמקביל פתיחת  מארגן התחרות ביקש שעקב מספר הכניסות הקטן והשימוש במגרש אחד בלבד, 

הבריכה של קיבוץ יגור, החימום יתקיים במגרש הצמוד למגרש התחרות וחניית הקרונות תהיה 

 במגרש החימום הרגיל למעלה )הכדורגל(. 

 הועדה מאשרת את הבקשה.

 

 :אליפות הארץ .4

 שופטים:   .א

* האחד מגרמניה והשנייה 4ברמת  FEIהשנה מגיעים לשפוט את האליפות שני שופטי 

 מאיטליה. 

 הוזמנו מראש.טיסות ומלונות 

באחריות רכזת הענף ליידע את השופטים במייל לגבי המבחנים אותם רוכבים, ולבדוק עימם  

 להגיד כמה מילים במעמד טקס חלוקת הפרסים.  םהאם מעונייני

 ה בשני ימי האליפות.   יש לדאוג למוניות מנתבג וחיפה וחזרה וגם מהמלון ליגור בחזר

 טקס חלוקת פרסים:  .ב

השנה יערך בסיום כל מקצה טקס חלוקת פרסים עם הסוסים במהלכו יינתנו רוזטות האליפות 

 בלבד. שאר הפרסים ובכללם הגביעים יינתנו במעמד הטקס המרכזי.

בנושא  שנה לרצח הספורטאים במינכן. הועדה רואה  50השנה מציינים בכלל ענפי הספורט 

 ערך חינוכי חשוב ולכן במעמד הטקס ולפני השמעת המנון התקווה, נקיים דקת דומיה לזכרם.

 לוז לאליפות: .ג

ביום שישי הלוז בנוי מהמקצה הגבוה לנמוך ולפי סדר הפוך לסדר הדירוג לאליפות. שעת 

 . 8:00התחלה משוערת 

ביום שבת הלוז יחולק לשני חצאים, הרמות הנמוכות ירכבו בבוקר והרמות הגבוהות אחהצ, תוך  

התחשבות בשעות החמות. בנוסף יערך בסיום כל מקצה טקס חלוקת פרסים על הסוסים, יש 

 לשבץ את הטקסים ללוז התחרות. 

 פרסים כספיים:  .ד

.  1-3י כל הרמות, מקומות והם יחולקו בין מנצח₪   20,000השנה נאספו תרומות בסך של כ

 לחנות ריום.   םכוואוצ'ריהפרסים יוענקו 

 



 

 בקשות מיוחדות:  .ה

נבחנו מספר בקשות חריגות להשתתפות באליפות. הוועדה בחנה את המקרים והחליטה שאין 

.  הצדקה לחרוג מהקריטריונים הקבועים בחוקי העונה. הבקשות נדחו ונשלחו תשובות לפונים

 ונים לאליפות יוכלו להגיש בקשה לרכב לפרס היומי בלבד.מדים שלא עמדו בקריטרי צ

 סטיוארד: . ו

נכון להיום תפקיד הסטיוארד אינו מוגדר בספר החוקים כמו גם סמכויותיו של הסטיוארד,  

 הועדה מעוניינת לקדם את הנושא ולקראת עונה הבאה להשתמש בפונקציה כזו.

עדכנה כי באליפות קפיצות אלישבע וייל שימשה בתפקיד הסטיוארד. הועדה מעוניינת   קסנדרין

להזמין את אלישבע לאליפות על מנת לקבל את חוות דעתה המקצועית בשטח התחרות. 

 באחריות רכזת הענף ליצור עימה קשר ולהזמינה לאליפות. 

 אוכל ודוכנים:  .ז

שונים ובכללם דוכן הועדה מעוניינת לבדוק אפשרות להעשרת טקס חלוקת הפרסים בדוכנים 

 פיצות. באחריות מיכאל לבדוק היתכנות לנושא.

 

 : הלוועדהצטרפותה של מאיה מליניאק  .5

, לתת מזמנה ולתרום לענף. הוועדה  בבקשה להצטרף לישיבות הלוועדמאיה מליניאק פנתה 

עד לבחירות   ןמצרפת אותה לשורותיה כחברה שלא מן המניימברכת את מאיה על היוזמה ו

 הקרובות.  

 

 

 

 

 

 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


