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 13.11.2022    :תאריך

 נעמה אגמון ליכט  גל חלמיש,אבשלום הלחמי, מנשה, -גלעד בן    : משתתפים

 
   :נושאים לדיון

 בחירות ליו"ר ועדה  .1

 קריטריון להשתתפות במקצה סוס צעיר באליפות ישראל  .2

 מקצה סוס צעיר באליפות ישראל  –קריטריון גיל  .3

 קריטריון להשתתפות בגמר גביע  .4

 לבוש תחרויות צנוע מטעמי דת .5

 נרמול קריטריון לספורטאי פעיל / מצטיין לבקשת מנהל הספורט  .6

 סמינר שנתי  –תמיכה בשופטים בינ"ל  .7

 סמכויות רופא בתחרות  .8

 

 :דיון והחלטות

 מנשה כיו"ר הועדה חברי הועדה בחרו פה אחד בהמשך כהונה של גלעד בן  .1

  1.10בהמשך לפניה של מספר חברים בנוגע למקצי דירוג אליפות לסוסים צעירים שאינם מוכנים עדין לקפוץ  .2

ומתוך רצון לעודד כניסה של סוסים צעירים נוספים למקצה, הוחלט שגובה המסלולים בדירוגי האליפות  

מ והיתר  1.05, שלושה של 1.00הראשונות גובה של  יעלה בהדרגה ככל שתתקדם העונה. בשלושת התחרויות  

 קרובים למועד האליפות. 1.10

. הועדה החליטה שלא לעשות שינוי   7גיל ב גם לסוסים  את מקצה סוס צעיר  לפתוחלועדה הגיעה בקשה  .3

.   4יתחרה מול סוס בן  7מהסתכלות ספורטיבית לא נכון שסוס בן   7במבנה האליפות לסוסים צעירים.  גילאי  

 מקצי  לא קיימים מספיק סוסים כדי לפתוח מקצים נפרדים לכל קטגוריית גיל. ניתן להשתלב ב

Amateur 

תכניות הועדה לעונה    .בכובד ראש לקראת העונה הבאהאת הקשה נשקול  סדרה צוברת, סדרת הגביע היא  .4

מוצגות לכלל הענף באסיפת ענף בטרם פתיחת העונה. מזמינים את כולם להגיע ולהביע דעות עוד לפני  

 שהעונה יוצאת לדרך.  

 רלוונטי לכל הענפים  - לדיון בהנהלההנושא עבר  .5

 

 

 

 

 

 

 



 
6.  

 

נקודות   2שווה  1.30נקודת דירוג אחת ב   .1 סולם ניקוד 

 בסולם הניקוד 

 

 נקודות  20=   1.30מקום ראשון באליפות   .1 לתחרויות שיא ניקוד 

 נקודות  15=  1.30מקום ראשון בגביע ב  .2

  10=   1.30באליפות או גביע ב  2/3מקום  .3

 נקודות 

 נקודות   5=  1.30באליפות/גביע ב  4/5מקום  .4

 נקודות  10=   1.20מקום ראשון באליפות   .5

 נקודות  8=  1.20מקום ראשון בגביע  .6

 מקום   .7

  6=   1.20פות או גביע ב באלי  2/3מקום  .8

 נקודות 

 נקודות   4=  1.20באליפות/גביע ב  4/5מקום  .9

 יורו דמי הרשמה 100מאושר  –בינ"ל תקצוב סמינר שופטים  .7

 לדיון בהנהלה  .8

 

 : קרן שמר רשמה


