פרוטוקול ישיבת ועידה מספר 113
ענף קפיצות
תאריך:
משתתפים:

04.09.2022
גלעד בן-מנשה ,גל חלמיש ,נעמה אגמון ליכט

נושאים לדיון:
 .1סטיוארדים במגרשי החימום
 .2אליפות הבלקן  - 2023השתתפות רוכבים ישראלים
 .3חידוש סט מכשולים – מרכז רכיבה קיבוץ יגור
דיון והחלטות:

 .1לקראת פתיחת עונת התחרויות קיימה הועדה דיון רחב בנושא שמירה על רווחת הסוסים ,הוגנות בספורט
ואכיפת חוקי הקפיצות .נושא רווחת הסוסים בענף נמצא בראש סדר העדיפויות של ההתאחדות בכלל
והועדה בפרט .מתוך רצון לתת מענה גם במגרשי החימום ומתחם התחרות כולו ומתוך החשיבות הרבה
החליטה הועדה שבכל תחרות קפיצות ישובץ גם סטיויארד (או לחילופין שופט שלישי במידה וסטיוארד אינו
זמין) .ועדת הקפיצות רואה חשיבות עליונה בהמשך ההכשרה המקצועית של הסטיוארדים ותפעל להביא
לפחות פעמיים בשנה הקרובה סטיוארד מחו"ל אליו יתלוו הסטיוארדים הישראלים.
 .2רקע – פעילות הליגה והאליפות של מדינות הבלקן הן חלק מה FEI -וה . EEF -אליפות מדינות הבלקן
מתקיימת מאז  1968ונכון להיום כוללת את המדינות הבאות :אלבניה ,בוסניה והרצגובינה ,בולגריה,
קרואטיה ,קפריסין ,יוון ,צפון מקדוניה ,רומניה ,סרביה ,סלובניה וטורקיה.
באליפות הבלקן ) BALKAN EQUESTRIAN CHAMPIOSHIP (BEChמתקיימות תחרויות קפיצות,
דרסז' ,איוונטינג ואינדורנס .בקפיצות מתקיימת אליפות גם לנבחרות וגם ליחידים ברמה הקרובה ביותר
לרמה בישראל ,ביחס לתחרויות בינלאומיות כמו אליפות אירופה או אליפות העולם .ילדים עד גיל 14
קופצים  1.15-1.20מ'  ,עד גיל 1.25-1.30 18מ' עד גיל 1.30 21מ1.35-מ ורוכבים בוגרים 1.40מ1.45-מ.
הועדה בשיתוף ההנהלה תפעל לצירוף ישראל לאליפות מדינות הבלקן .הצירוף יאפשר לרוכבים ישראלים
להשתתף בתחרות בינלאומית ברמה קרבה יותר לרמה שרוכבים בארץ (ביחס לאליפות אירופה ואליפות
העולם) .הועדה מעוניינת למצוא דרך לתמרץ או לתמוך ברוכבים ישראלים שיצאו להתחרות בבלקן (יתקיים
דיון נפרד בנושא).
 .3הועדה פנתה ליפתח אמדורסקי בבקשה לחדש את סט המכשולים שלו ,בדגש על חידוש הקורות .הסט הנוכחי
מיושן ,הקורות כבדות ויש צורך לחדש את הסט.
לאור פניה מצד יפתח הועדה מוכנה לתמוך חלקית במארגן בחידוש הסט ,תמיכה בגובה 7,500ש"ח ובתמורה
יפתח יתחייב לארגן את כל תחרויות ליגת בתי הספר שתדרוש ממנו הועדה בשלוש השנים הקרובות ,הסט
יעמוד לרשות הועדה בכל תחרות שיהיה בה צורך ובמידה שהמתקן יפסיק לקיים תחרויות החלק היחסי
יועבר לשימוש הועדה והענף.
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