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תאריך:
גלעד בן-מנשה
יו"ר ועדת קפיצות:
משתתפים:
נעמה אגמון ליכט ,אבשלום הלחמי
חברי ועדת קפיצות ושופטים:
קרן שמר ,גלית חולי ,ננסי צייטלין ,נטליה
שופטים:
פרצב ,רעות הראל ,ספיר זילברמן ,ספיר לוי
(דרך ה ,)Zoom -אווה אוסטר ,אן הורנשטיין
אלישבע וייל ,יואב (פפי) רטנר
סטיוארדים:
נושאים לדיון:
 .1אלימות כלפי בעלי תפקידים
 .2התמקצעות שופטי הקפיצות
 .3חוקי ציוד
 .4שיבוץ שופטים לתחריות בעונה הקרובה
דיון החלטות:

.1

.2

.3

.4

בשנים האחרונות חלה עליה במספר מקרי האלימות (בעיקר מילולית) כלפי בעלי תפקידים בתחרויות ,בפרט
כלפי שופטים .האלימות מגיעה מצד מאמנים ,רוכבים והוריהם .אלימות מכל סוג אניה מקובלת ומהווה קו
אדום .כל מקרה של אלימות יועבר ללא שיקול דעת ישירות לבית הדין של ההתאחדות להמשך טיפול .ועדת
הקפיצות תתמוך ותגבה שופטים שינהגו כלפיהם באלימות .בהמשך לשיחה בסמינר אשתקד ,הוצגו מקרים
שאירעו וטופלו במהלך העונה החולפת לצד מספר החלטות של בית הדין .הקו המנחה שלא מתפשר בעניין זה
ימשיך גם השנה .כל מקרה של אלימות אשר יצוין בדוח השופט יעבור להמשך טיפול בבית הדין של
ההתאחדות .בחודש ספטמבר תתקיים אספת ענף ובה הנושא יובהר לכל חברי הענף ,כפי שעלה בשנה שעברה
טרם פתיחת העונה.
ועדת הקפיצות רואה חשיבות רבה בהמשך התמקצעות ,למידה והתפתחות של בעלי תפקידים בכלל ,ושופטי
הקפיצות בפרט .הועדה מעוניינת לעודד יציאה לקורסים והסמכות מתקדמות של ה .FEI -שופט שיהיה
מעוניין לצאת לקורס  FEIלהמשך הסמכה מוזמן לפנות לועדה לצורך תמיכה (חלקית ,רישום לקורס למשל)
בשופטים.
על מנת לאפשר היערכות תקציבית שופטים שמעוניינים להגיש בקשה מתבקשים לעשות זאת עד סוף חודש
ספטמבר ( '22שנה קדימה ,כלומר להסמכות שייערכו עד אוגוסט )'23
ועדת קפיצות החיטה להיצמד לחוקי ה FEI -בכל הקשור לחוקי ציוד .בשנים האחרונות יצרני ציוד (בדגש על
מגנים ,מתגים ודורבנות) מייצרים מוצרים חדשים ומגוונים .ה FEI -עוקב אחר הפיתוחים ואחת לכמה זמן
מעדכן את חוקי הציוד בהתאם לצורך.
בהמשך לפרוטוקול  110של ועדת הקפיצות ,שיבוץ שופטי הקפיצות ייעשה ע"י נציג שתמנה הועדה ,כאשר
השיבוץ יהיה שוויוני ושקוף ככל האפשר .לא עלו התנגדויות מצד השופטים להחלטה זו וחלקם אף תמכו
בהחלטה.

