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נושאים לדיון:
 .1שיבוץ שופטים לתחרויות
 .2אישור לוח תחרויות לעונת 2022-2023
 .3קיום אליפות ישראל ( )2023משותפת עם ענף הדרסז'
 .4מקצים בתחרויות ליגת בי"ס
 .5אסיפת ענף
 .6השתתפות של רוכבים ישראלים בתחרות בין לאומית אליפות הבלקן.
דיון והחלטות:

 .1בעונה החולפת שיבוץ השופטים לתחרויות נעשה ע"י נציג מועדת שופטים (גלית חולי) .בתאריך  14/8קיבלה
הועדה פניה מארבע שופטת קפיצות .ארבע שופטות אלו מהוות כ  50%ממצבת שופטי הקפיצות.
שלוש מתוך החתומות על המכתב הינן שופטות צעירות/חדשות שהוסמכו בשנים האחרונות .על פי המכתב
הן טוענות לחוסר שוויוניות בשיבוץ השופטים לתחרויות במהלך העונה.
ועדת הקפיצות משקיעה הרבה מאוד משאבים בהסמכת שופטי קפיצות חדשים .בין היתר הבאת שופט
מחו"ל להעברת קורס ברמה גבוה ,מבחן סיום ,סטאג'ים וחניכות .לוקח הרבה זמן והרבה משאבים להסמיך
שופטים חדשים .מתוך החשיבה שנכון וצריך לשלב את השופטים הצעירים ,לעזור להם לצבור ניסון ולמעשה
לבנות את דור העתיד ,רואה הועדה חשיבות רבה בשילוב ושיבוץ הוגנים ,שקופים ושוויוניים.
יש לציין שבצורה עובדתית אכן השופטות האלו שפטו פחות לאורך השנה החולפת .מבלי להיכנס לסיבות או
לדיון מי צודק החליטה ועדת הקפיצות לקחת אליה את שיבוץ השופטים לעונה החולפת ולהסמיך אדם
מטעמה לטובת הנושא .הכוונה היא לייצר שיבוץ שוויוני והוגן לכלל השופטים.
 .2הועדה בנתה את לוח התחריות לעונה הקרובה .בין הסדרות  :גביע המדינה ,ליגת בית ספר וקרון ,סדרת
אליפות הארץ .FEI CHALLENGE. ,יש מחשבה לייצר תחרות שיא נוספת כתלות בגיוס ספונסרים -תחרות
גראנד פרי של ישראל.
הועדה תפנה למארגני התחרויות לשיבוץ התחרויות ,ותוציא קול קורא לאירוח תחרויות השיא בהקדם.

 .3אחד הרעיונות שעלו בשיח עם יו"ר ועדת דראסג' הינו קיום אירוע האליפות בצורה משופת עם הדראסג'
והקפיצות ולפרוס את האירוע על פני שלושה ימים .ועדת הקפיצות מעוניית לקיים פגישה עם חברי ועדת
הדראסג' לבחון את כל ההיבטים ולקבל החלטה.
 .4לאור הרצון לקיים בליגת בתי הספר מקצים שאינם כולל חלק של רכיבה נגד השעון ,גם מתוך היבט מקצועי
וגם בטיחותי ,תקיים הועדה פגישה לחשיבה משותפת עם המאמנים של בתי הספר לרכביה שמשתתפים
בליגה.
 .5הועדה מעוניינת לקיים ישיבת ענף בטרם פתיחת העונה .האסיפה תתקיים בתאריך  .5.9.22מיקום ושעה
יפורסמו בהקדם.

 .6הועדה מעוניינת לקדם את ההשתתפות של רוכבים ישראלים באליפות המדינות הבלקניות .מדבור בתחרות
בין לאומית המתקיימת מדי שנה .רמת התחרות דומה לרמה שרוכבים בארץ .מתקיימת תחרות אישית וגם
נבחרות .הועדה סבורה כי הדרך הנכונה היא שגורם מתוך הנהלת ההתאחדות הישראלית יצור קשר עם
ההתאחדות האירופאית ודרכה עם הגורמים הרלבנטיים בארגון הליגה הבלקנית ותבחן את כל ההיבטים.
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