
 

 3.22.7ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום ת 

 מיקום: זום 

 איילת סבא )רכזת ענף( , זיו דורמיכאל ויזל, מור דנה, גל כהן, )יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 אין  נעדרים:

 מאיה מליניאק.מוזמנים: 

 סדר יום הישיבה: 

 :תוכנה .1

 " Black Horse Oneההחלטה לעבור לעבוד עם תוכנת " יו"ר הועדה עדכנה את הועדה על 

התוכנה הנ"ל עובדת עם ההתאחדות ההולנדית ועם ההתאחדות הגרמנית והייתה אחראית על 

 התפעול של ענף הדרסז' באולימפיאדה. הועדה מברכת על ההחלטה. 

 בעקבות העבודה עם התוכנה החדשה עלו שתי שאלות:

 התוכנה הזו ולוגליג? האם יש יכולת טכנית לשלב בין  .א

שתי התוכנות, אבל זה ייקח קצת זמן וצריך לוודא   ןיו"ר הועדה עדכנה שיש יכולת מלאה לסנכרו

 שמעדכנים אותם בדיוק בדרישות שלנו )דירוגים, חוקים ועוד(. 

 האם להחליף את המבחנים האמריקאים למבחנים ההולנדים?  .ב

 רגום המבחנים )חד פעמי(.יו"ר הועדה עדכנה כי ההנהלה הסכימה לשלם עבור ת

להחליף את המבחנים, אלא להשאיר את המבחנים האמריקאים כרגע הועדה החליטה שלא 

ולבדוק איך עובדת התוכנה החדשה. בהמשך, יתורגמו מספר מבחנים הולנדים ויועברו לצוות  

מאמנים שיבחן האם הם מתאימים לרמת הרכיבה בארץ. במקביל יבדקו אפשרויות ויתקבלו 

 ות מחיר לתרגום. הצע

הוועדה הסכימה שבמידה ויוחלט שיש צורך מקצועי להחליף מערכת מבחנים, תתבצע עבודה  .ג

להתאים את ספר החוקים וחלוקת הרמות בהתאם, וכן ייסגר הסכם עבודה עם מתרגם מקצועי  

מהשפה הרלוונטית שיהיה זמין להעביר תרגומים עדכניים באופן תקופתי, כך שתרגום  

 המבחנים בשגרה לא יהיה תלוי בהתנדבות של חבר/ת התאחדות מסוים.

 

 שיפוט:  .2

הלוח תחרויות של עונה  על מנת לשבץ שופטים מחו"ל בעונה הבאה, יש לבנות את  -שופטי חו"ל .א

הבאה בהקדם. שיבוץ שופטים מחו"ל מאוד בעייתי מכיוון שרוב השופטים משובצים לתחרויות  

 כשנה מראש.

 למצוא שופט נוסף.  לנסותמיכאל באחריות כרגע אישרה הגעה לאליפות שופטת אחת בלבד.  .ב



 

רוב השופטים הלאומיים אינם  תוכנית ההכשרה לשופטים לאומיים לא תואמת את השטח. כרגע  .ג

)מבחינת שמירת כשירות ומספר המבחנים שהם שופטים   שופטים  4/5-כשירים לשפוט למעט כ

של  הוועדה מציינת כי הורדהעם זאת שופטים לרמות הגבוהות.    , כמו כן, חסריםבכל רמה(

   גרום לפגיעה משמעותית במקצועיות השיפוט.הקריטריונים הקיימים בספר החוקים עלולה ל

ריונים  עפ"י קריטהמתאימים,  שניים/שלושה שופטים לאומייםפעול לקידום ל תהועדה מעוניינ .ד

תוכנית ספציפית  לבנות , ולשיפוט עתידי של הרמות הגבוהות, שיקבעו בישיבת הועדה הבאה

. באחריות רכזת הענף לבנות רשימה של שופטים המתאימים  ן/שתהיה מותאמת לכל אחד מהם

 לכך.

, זאת מכיוון שכרגע אין שופטים לרמות הגבוהות, הועדה מעוניינת להזמין יותר שופטים מחו"ל .ה

ם  . באחריות קסנדרין לבדוק האללא תוספת משמעותית למחירי עונת התחרויות הסטנדרטית

 זה אפשרי מבחינת התקציב.

 

 קריטריונים לאליפות:  .3

לפחות במבחן קשה אחד.  60%השנה שונו חלק מהקריטריונים לאליפות, ביניהם קריטריון מעבר  

 .   62.5%הקריטריון החדש הינו מעבר של 

 תחרויות דרוג, מעט מאוד רוכבים עומדים בקריטריון הנ"ל.  3רכזת הענף מתריעה כי לאחר 

את הקריטריון הנ"ל בהמשך   הועדה עומדת מאחורי הקריטריון ומקווה שרוכבים נוספים יעברו

 העונה.

 

 גמר ליגה צעירה:  .4

 גמר הליגה הצעירה מיועד להתקיים בחוות אייל.  

בחוות אייל קיימת בעיית תאים. הועדה מבקשת ממארגן גמר הליגה לדאוג לתאים לסוסים 

 המשתתפים בליגה הצעירה, שכן זה חלק חשוב בקיום תחרויות דו יומית. 

 דיון בישיבת הועדה הבאה.גמר הליגה הצעירה יעלה ל

 מאיה מליניאק תהיה אחראית מטעם הועדה על כל הטקסים באירועי שיא. 

 

 עונה הבאה:  .5

 כללים מנחים לבניית הלוז:

 אליפות הארץ –עונה הבאה לא יתקיים גמר גביע המדינה אלא אירוע שיא אחד ב •

 תתקיים תחרות פעם בשלושה שבועות גג. •

 פבר'.  –תהיה פגרה בחודשים ינו'   •



 

 תחרות גמר. )ביניהן דו יומיות(, ובנוסף  תחרויות 11סה"כ יהיו  •

 כל התחרויות יכללו את הליגה הצעירה.  •

 במשך העונה יהיו פעמיים/שלוש תחרויות דו יומיות, כל שאר התחרויות יהיו יום אחד. •

ישפוט תחרות ויעביר קליניקת  בחודש אוקטובר יגיע לארץ מר. כריסטוף אומבך מלוקסמבורג,  •

 רכיבה.

 

 

 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


