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 סדר יום הישיבה: 

 : 2022אליפות ישראל עיקרי מסקנות  .1

 לוז .א

לוחות זמנים פוטנציאליים לתחרות, כולל פיצול היום במידה ומשרד למרות ההכנות מראש של  

 החקלאות ידרוש בכך, לוז האליפות לא נסגר סופית עד לרגע האחרון. 

,  שלכות של פיצול יום התחרותיתכנות וההלהבא יש לסגור מראש עם מארגן האליפות את הה

 כמו גם להכין את השטח ולפרסם מראש את שתי האפשרויות. 

מנת שלא להגיע למצב של פיצול עקב החום הועדה תשקול להקדים את תאריכי האליפות  על 

)ולהתאים את לוח התחרויות בהתאם(, ובכל מקרה הוועדה   לסוף אפריל/ תחילת/אמצע מאי

 תיצור קשר עם השירותים הווטרינריים בזמן מספיק לפני פרסום פרטי האליפות. 

המגרש הפתוח )המחויב בתיק המארגן(  ות את נושאבנוסף, יש לסגור מראש עם מארגן האליפ

 . ולהתייחס בתכנון המגרש הפתוח לכל אפשרויות הלו"ז של האליפות(

 כלכלית -סגירת האליפות .ב

, הדבר נוצר בעקבות הפרדת האליפות של רמה א' –  השנה הסתיימה בגירעוןאליפות ה •

)הגדרה כלכלית  יאאליפות רמה א' וליגה צעירה כתחרות רגילה ולא כתחרות שהגדרת ו

 . המועטות לוועד, דבר שגרם להכנסות בלבד(

בדיקת היתכנות כלכלית לתחרות שיא נוספת לגמר הליגה הצעירה ואליפות רמה   –להבא 

 א'.

כיסוי הוצאות האליפות כולל הפרסים הכספיים היו אפשריים בעזרת תרומות אנונימיות   •

 שהתקבלו. הועדה מודה לתורמים! 

  –מתן פרסים נוספים הוועדה פועלת כפי שהוחלט בשנים קודמות הובהר כי מבחינת 

 פרסים למנצחים יינתנו ע"ב תרומות ולא ייגרעו מתקציב האליפות.

 ארגון כללי .ג



 

קיים מסורת  ל תשל האליפות. הועדה מעוניינ הדוכני האוכל והשתיה הוסיפו לאוויר  –דוכנים  •

   בתחרויות שיא.של דוכנים שונים 

הפרסים השנה היו מכובדים וכללו: רוזטות וגביעים גדולים במיוחד ופרסים   –פרסים  •

כמו כן חולקו צלחות הוקרה  כספיים )בצורת וואצ'רים לחנות הציוד של הספונסר הראשי(.

 פרסים כספיים לנבחרות.  ו

 – טקסי חלוקת פרסים  •

  ,יםהשנה נערכו בסיום כל מקצה טקסי סיום על הסוסים לשלושת המקומות הראשונ

לחלוקת רוזטות האליפות, בנוסף לטקס המרכזי שנערך בערב לכל הרמות, ללא סוסים, 

 לחלוקת הגביעים והפרסים. 

מאוד והתגובות מהשטח היו טובות מאוד, ולכן הועדה רואה לנכון הטקסים היו מכובדים 

 להמשיך ולנהל את טקסי חלוקת הפרסים בתחרויות השיא במתכונת הזו.  

 במתכונת הזו ינוסח ויוכנס לספר החוקים. נוהל טקס חלוקת הפרסים 

 

   ספר החוקים .2

 ספר החוקים נמצא בעבודה מתקדמת, למעט מספר סוגיות העומדות כרגע לדיון. 

לאומיות ותחרויות שיא )מעל רמה   אחד הנושאים הוא נושא הרכיבה עם שוט בתחרויות

 .מסוימת(

לפתוח את הנושא לדיון בקבוצת המאמנים, הדיון יעשה בצורת סקר. באחריות  תהועדה מעוניינ

 וגל המפרט את האפשרויות השונות ויכלול נימוקים לכל אפשרות.רכזת הענף לבנות טופס ג

הוועדה מבקשת להדגיש כי ההחלטה הסופית לאחר ניתוח הסקר וכן קבלת חו"ד מצוות ספר  

 (, היא של וועדת דרסז' בלבד. FEIחוקים )כולל התייחסות לחוקי ה

 

 יעד לבניית לוח התחרויות  .3

לקבוע כיעד לעתיד את  למרות שלוח התחרויות הוגש זה מכבר להנהלה לאישור, הועדה מעוניינת 

מנע יתחילת מאי, על מנת לה – הקדמת העונה כך שתתחיל בספטמבר ותסתיים בסוף אפריל 

 מהחום.  

בתקופת החורף ייקבעו תחרות אחת בינואר ואחת בפברואר עם תאריכים חלופיים. )במידה ומזג  

 לא יאפשר קיום תחרות, התחרות תבוטל(האוויר 

 
 בבוקר. בקפה לנדוור בכפ"ס הירוקה.  9:00בשעה  10.8פגישת הועדה הבאה:  יום רביעי .

 . , אישור ספר חוקיםערב ענף, נושא הפגישה: תכנון עונה הבאה, הכנת ערב מאמנים
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