
 

 3.23.7ישיבת ועדת דרסז' מיום סיכום ת 

 מיקום: זום 

 איילת סבא )רכזת ענף( , זיו דור מיכאל ויזל, מור דנה, )יו"ר ועדה(,   קסנדרין שוורץמשתתפים: 

 גל כהן  נעדרים:

 מאיה מליניאק.מוזמנים: 

 סדר יום הישיבה: 

 :קליניקת שיפוט ובניית פריסטייל לנוער .1

 הקליניקה תתקיים בכיתת לימוד, במתכונת של צפייה בוידאו, ללא רוכבים מדגימים.

 ₪.  50הוחלט כי עלות הקליניקה למשתתפים תהיה 

 באחריות רכזת הענף:

 תיאום כיתת לימוד  .א

 תשלום לשופטת, כיתת לימוד.   –בדיקת עלות הקליניקה  .ב

 פתיחת קישור לתשלום עבור השתתפות בקליניקה בלוגליג .ג

 

 : בדאבל קיי 5סיכום תחרות דרוג  .2

בעקבות מזג אויר חריג ולא בטיחותי התחרות נדחתה משעות הבוקר לשעות אחה"צ, שינוי הזמנים 

 הביא לביטולים רבים.  

 רוכבים שבחרו שלא להתחרות, התחרות תחשב להם כקריטריון לאליפות )תחרות רביעית בלבד(.

ירוג  בעקבות הביטולים הגיעה בקשה מהשטח לאפשר לרכב בתחרות הקרובה מקצה רגיל כד

 לאליפות ולא רק מקצה מוסיקלי כפי שפורסם. הועדה לא רואה לנכון לאפשר מקצה רגיל כדרוג.  

בנוסף, הביטולים הרבים הביאו לפער גדול בין ההכנסות הצפויות להכנסות בפועל והועדה נאלצה 

 ₪ כתמיכת מארגן. 7,000להשלים סך של 

 

 :אליפות ישראל .3

 עדכנו:יו"ר הועדה ורכזת הענף 

 יש ספונסר לגביעים ורוזטות לאליפות. .א

וסטוארד   ארבעה כוכבים.  FEI, שופטת מאסטוניה שתיהן שופטות הוזמנו שופטת מדנמרק .ב

 מגרמניה. 

. התחרות תתקיים בימי חמישי ושישי בשעות הערב ושבת נבנה לוז לשלושה ימי האליפות .ג

 בשעות הבוקר. הועדה אישרה את הלוז.

 



 

הועדה מעוניינת להעניק קובנים כפרס למקום הראשון בכל הרמות )כולל אלופי ישראל ומנצחי 

 הרמות(

 

 :תוכנה .4

מטפלת בנושא התוכנה כולל עלויות. יו"ר הועדה עדכנה שכרגע יש שתי דרכים לפעולה:  יו"ר הועדה 

לוגליג ובלבד  והשנייה לעבוד עם  Black Horse Oneאחת היא לשלב את העבודה עם אפליקציית  

 שיענו על כל הצרכים של ענף הדרסז'.

 

 עונה הבאה:  .5

 האליפות תקבע לסוף מאי או תחילת יוני.  .א

 דרוגים ואליפות.  11בלוז יקבעו  .ב

 עם שיפוט חו"ל כבר הוזמנו ושובצו שופטים.תחרויות שנקבעו כתחרויות לחלק מה .ג

 

 קריטריונים לחיילים:  .6

 החוקים. מצורף הנספח המעודכן לספר 

 

 תיקון לספר החוקים:  .7

 - של ספר החוקים 4בפרק  7.3שינוי סעיף 

(,  4הועדה החליטה לשנות את הסעיף הנ״ל כך שספורטאי שהיה רשאי לעלות רמה בצמד קיים )עפי פרק 

 יהיה רשאי לרכב ברמה הגבוהה גם בצמד חדש, ללא צורך במבחן בדיקה.  

 נוסח הסעיף המעודכן: 

דירוגו של צמד חדש, נקבע לפי דירוגו האישי של הספורטאי. ככל שהספורטאי מורשה לרכב ברמה   . 7.3" 

 )בצמד קודם(, יהיה מורשה לרכב ברמה העוקבת גם בצמד חדש"  8עוקבת כמפורט בסע' 

 

 

 רשמה: איילת סבא 

 

  

 


