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 סדר יום הישיבה:

 

 הרמות הגבוהות: שיבוץ שופטים בהמשך עונת התחרויות עם דגש על  .1

 וכמובן לאליפות.  5-6.5, 24.3בהמשך העונה יוזמנו שופטים מחו"ל לתחרויות הבאות: 

 בשאר התחרויות, באחריות רכזת הענף לתאם מראש עם השופטות הלאומיות. 

על מנת להמשיך בהכשרת שופטים לאומיים, לצורך ההכשרה ייחשבו גם ימי שיפוט צל ו/או שיפוט  

 מו. כפול במידה ויתקיי

באחריות רכזת הענף לעדכן את רשימת השופטים הקיימת באתר על פי דרישות ספר החוקים  

 )שופט שלא שפט בשנתיים האחרונות, תילקח ממנו סמכותו לשפוט(.

, יכול להיות  ולרוכבים  שיבוץ שופטים מחו"ל בתחרויות נוספות, למרות העלות הגבוהה לוועדה

ו/או רכיבה שבתחילתה תתקיים תחרות שתישפט ע"י   קליניקת שיפוט ע"י בניית בחלקו  מסובסד 

 השופט שמגיע להעביר קליניקה. 

  

 פנייה של מארגנת מחוות דאבל קיי לוועדה:  .2

אילאיל פנתה לוועדה בנוגע לקיום תחרות משותפת לדרסז' ולתחרות נוער בענף המערבי בתאריך  

ערה, בשלב זה חולקו התחרויות בין המארגנים  . הוועדה רואה רעיון זה כמבורך, אך לצ21-22.4.22

והתחרות הזו מיועדת להתקיים במתקן אחר, כך שהובטחה למארגן אחר. בעונה הבאה הוועדה  

 בהחלט מעוניינת בשיתוף פעולה כזה. 

 

 פנייתה של הגב' ננסי צייטלין לחזרה לשיפוט:  .3

משיפוט של למעלה משנתיים, כרגע הגב' ננסי לא  ת(, עקב היעדרו11בהתאם לספר החוקים )פרק 

יכולה להיחשב כשופטת פעילה ועל מנת לחזור ולשפוט היא צריכה לחזור לכשירות בהתאם לחוקים  

 העדכניים.  



 

שופטים נוספים המעוניינים לחזור ולשפוט לאחר תקופה שלא שפטו יידרשו גם הם לעמוד  

 בקריטריונים לחידוש הסמכתם.

 

 ליגה אזורית:  .4

יו"ר הועדה עדכנה שהייתה נוכחת בפגישה עם נציגי הליגה האזורית. הפגישה הייתה פרודוקטיבית  

 עדת הליגה האזורית.  ו ואינפורמטיבית. בישיבה הזו הוחלט שיש למנות נציג מועדת דרסז' לו

 הועדה ממנה את מור דנה לתפקיד. 

 

 תוכנית תלת שנתית כולל גיוס כספים: .5

כהן לבנות תוכנית תלת שנתית שמטרתה בניית מערך עתידי לקידום הענף   באחריות מיכאל ויזל וגל

 לביצוע המטרות שיוצבו. בכל התחומים וגיוס כספים 

 

 ושופטים חדשים:  Aקליניקת שיפוט לשופטי רמה   .6

והכשרת שופטים חדשים.   Aענון לשופטי רמה יומטרתה ר  שופטים לאומייםקליניקה זו תועבר ע"י 

 הקליניקה תתקיים בחופש חנוכה, ותהיה פתוחה לכלל הרוכבים והמאמנים.
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