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 לרכיבה מערביתענף  –ישיבת ועדה סיכום 

 19/6/2022 :ךתארי

  טלפוני :מיקום

  .(ר"יו)ר רי, דודי לזר, ליאור רז, קרן עופברק גיבו :רי ועדהחב נוכחים

 . (רכזת ענף)דניאל קנטי  :שאינם חברי ועדהנוכחים 

 

  :שעלו לדיוןנושאים 

 World Youth Cup 2022לשלוח נציג לייצג את ישראל בתחרות העולמית  NRHAמטעם ה הזמנה  .1

שהם   NRHAשנה קיבלנו הודעה מטעם הבות התפרצות הקורונה והזו לא התקיימה בשנים האחרונות בעקתחרות 

 השנה.  מחדשים תחרויות אלו

  :ימת בשני מועדיםמיועדת לרוכבי נוער, ומתקיהתחרות 

 פאולו, ברזילבסאו  – 2022ט אוגוס

 יהאיטל – 2022נובמבר 

 

, זמני מרחק :מספר שיקולים כגון בעקבותלתחרות באיטליה בלבד שייצג את ישראל החליטה לשלוח נציג הוועדה 

 . עלויותוטיסות, 

שהינה כיתת  18עד גיל  NRHAנוער החליטה שהנציג שייבחר לייצג אותנו בתחרות זו יהיה אלוף כיתת הוועדה 

 ברמתה המקצועית לקבוצת גיל זו. הריינינג נוער הגבוהה ביותר 

, הזכות תועבר לסגן אלוף באותה יבחר שלא להשתתף בתחרות זו 18עד גיל  NRHAוהאלוף של כיתת הנוער במידה 

 הכיתה. 

  :NRHAשתוקשר אלינו מטעם ה לענף את התנאים והקריטריונים להשתתפות בתחרות כפי  פרסמההוועדה 

  250$עלות השתתפות במקצה . 

  על המשתתף להיות חברNRHA  בתוקף בקטגורייתYOUTH . 

  .על הרוכב לשאת בעלויות הנסיעות, השהיה, אוכל ונסיעות למתקן התחרות 

  .הרוכב יקבל סוס מושאל עם הגעתו לתחרות 

  צג אותנו. מומלץ שהמלווה יהיה המאמן של הרוכב. רוכב שייבחר ליילנדרש לצרף מלווה 

  .הסוסים יסופקו מקומית על ידי מארגן התחרות, הגרלה תיערך בין הרוכבים בחלוקת הסוסים 

  .התחרות תתקיים בחודש נובמבר השנה באיטליה 

  18במידה והזוכה במקום הראשון במקצה הנוער עד NRHA ות תועבר לסגן ייבחר שלא להשתתף בתחרות, הזכ

 האלוף במקצה זה.
 

 :וניקוד מצטבר בליגת הבוגרים והנוערלאליפות כשירויות  .2
רו עד כה, לא נפתחו חלק מיעוט משתתפים בחלק קטן של מקצים בליגת הנוער, בחלק מהתחרויות שקעקבות ב

 . (כניסות 3 –מינימום כניסות לפתיחת מקצה ) מהמקצים

הליגה, הקריטריון  במהלךלהשתתפות באליפות הינו כמות פעמים שהרוכב השתתף באותה כיתה יטריונים ראחד הק

   באופן יחסי לכמות הפעמים שהכיתה תיפתח במהלך העונה. הותאםלאליפות 

עד לתאריך  תיוהתחרוחר קיום המעודכנים לענף, ואת הניקוד המצטבר הנוכחי לא הקריטריוניםאת  פרסמההוועדה 

18.6.2022 . 
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  :םענף על שיטת הדירוג במקצים השוניכן שלחנו הבהרה לחברי הכמו 

 ה מקצי כלNRHA וד המצטבר רצים בשיטת ריצת האליפות היא הקובעת וכל מקצי ההתאחדות רצים בשיטת הניק

 . התחרויות הטובות ביותר יחד עם הניקוד הכפול מריצת האליפות( 5הגבוה ביותר )כולל את 

 הנוער מקצי NRHA  פעמים  10והנוער ירוקי הם מקצים חריגים מבחינת הקריטריון לאליפות מכיוון שם לא ירוצו

  .מסך הפעמים שהם ירוצו העונה 50%לכן ניקח פעמים ו 5ך העונה אלא לכל היותר במהל

 מסך ולא) הקריטריון את שעשה מי כלל מתוך מחושבים הדירוג שיטות שתיב האליפות למקצה שנכנסים 70%ה 

 . צה בכללי(קשנכנס למ מי כל
  :תחרות הדרביל כספיםגיוס  .3

, נותני שירותים ובעלי חנויות ענףה, הוועדה פנתה לכלל חברי 16-17/6/2022בדרבי שהתקיימה ב תחרות קראת ל

 : מהאמצעים הבאיםבאחד  וזלטובת תחרות לגייס כספים ציוד לסוסים על מנת 

לכל  ומחיריםהמגרש מפת בצדדי המגרש.  ₪ 500במרכז המגרש,  ₪ 1000 – באנר במגרש התחרותפרסום  .1

 מיקום פורסם לענף למנוע אי הבנות. 
את כלל משתתפי הדרבי עם תמונה של הרוכב, פרטי הרוכב והסוס כללה התוכניה : של התחרות כניהובתפרסום  .2

חצי , ₪ 1000הוצע לפרסם את עצמם על פני עמוד שלם בתוכניה תמורת ספונסרים לוסדר הכניסות למקצה. 

בעלות של  (לא כולל כריכה אחורית)שני עמודים ומעלה , ₪ 1500כריכה אחורית של התוכניה , ₪ 600 –עמוד 

 לעמוד.  ₪ 900
 (חוות דאבל קיי)על מנת לשפר את חווית הצפייה במקצי הדרבי הוחלט לסגור את הדק הגדול  :VIPמתחם  .3

 . ונותהדק הקטן והטריבחופשית ללא תשלום יתאפשרו על ישיבה בתשלום.  VIPלמטרת מתחם 

ומלצרים  כולל פירות העונה ומים)אנשים  6שולחן ל  :פעל במקצי הדרבי בימים חמישי ושישי עלויותהמתחם 

בשורות אחוריות ישיבה ביום שישי.  ₪ 1000ביום חמישי ו  ₪ 750במחיר של  ששירתו את היושבים בשולחנות

 . (במכירה מוקדמת לפני תחילת התחרות ₪ 30) ,לאדם ₪ 50בכיסא ללא שולחן במחיר של 

 באנרים.  3בשני ימי התחרות, עמוד פרסום בתוכניה, ו  VIPכללה שולחן  ₪ 3500 :זהבחבילת  .4

לקחה על עצמה את הפקת האירוע כולל, והוחלט שהרווחים יחולקו בין החווה המארחת ותקציב דאבל קיי חוות 

 . לאחר ניקוי ההוצאות הענף

  :ההכנסותסך 

 
 ת סך ההוצאות של ההפקה על מנת לסגור בימים הקרובים את ההתחשבנות למול חוות דאבל קיי. אנו מסכמים אעת כ

 

 קרן עופר  :רשמה
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