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    האקסטרים קאובויענף 

  02/09/2021 מה 2מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

  (יו"ר).  הרבי דקניטעופר זהר, אשיר קול, , נתנאל קוסקס, : חברי ועדה נוכחים

  . איתי שביט, סוף פלטקביץ'נוכחים לא חברי ועדה: 

      שיחת זום. מיקום:

  21:00 2.9.21תאריך: 

  נושאים:

ומידות לדודי   , שרטוטיםרשימת מכשולים ויעביר ואשיר   עופרגרין פלידס מבקשים לבנות מכשולים למסלול מלא.   .1

 מרדכי.  

 :  28.8.21-26תאריך   –סיכום תחרות בדאבל קיי  .2

מצוין.  ), אווירה היתה מצוינת ושת"פ עם המגרש המארח היה 233התחרות הגדולה ביותר מבחינת כמות כניסות ( 

לאורך התחרות חזרה על עצמה אי הקפדה על קוד לבוש בהליכת מסלול וכן איחורים אליה. על השופטים להקפיד 

. רוכבים שיגיעו ללא לבוש מתאים לא יכנסו  במיוחד של המאמנים/מדריכים בעת הליכת המסלול על קוד לבוש סביר

 בר לשופטים בתחילת התחרות על ידי נציג הועדה. מסר זה יוענוער ניתן כובע מצחייה. ל להליכה: לבוש תצוגה. 

 טיפול בתלונות לגבי שיפוט:   .3

  יש להגיש אותה לנציג הועדה בזמן אמת ע"מ שנציג הועדה   –במידה ולרוכב/ מאמן יש תלונה לגבי השיפוט

 יוכל לטפל בה בזמן אמת לפי שיקול דעתו. 

  בנוסף, במקציEXCA   ישנו חוק בתקנון עם מנגנון מסודר להגשת תלונות (בתשלום). במידה ומתחרה מעוניין

 בנוסף על התלונה עליו לפעול לפי סעיף זה. EXCAלהגיש תלונה במקצי 

  כל רוכב מקצהEXCA  רשאי לפנות ישירות לועדת השיפוט של הEXCA   ללא פניה דרך נציג הועדה כחלק

 . EXCAמזכויותיו כרוכב 

  יש לדון האם יש צורך בקביעת מנגנון הגשת תלונות והקמת  2022כתיבת התקנון ואסיפת הענף לשנת לקראת ,

  ועדת שיפוט.  

 :  מרחק בין שופטים .4

ולוודא שהם יושבים במרחק ) feet 25(מטרים  8על המארגן להקפיד כי מרחק הישיבה של השופטים הוא למעלה מ 

  השני.  אתשאינו מאפשר שמיעה אחד  
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 :  5שיפוט תחרות מספר  .5

. הוחלט לאפשר לו לשפוט בתחרות הבאה כשופט א'. שחר חשובהביעו שביעות רצון מהשיפוט של השופט   חברי הועדה

 . 5נלקן לתחרות   ואור אלי  חשוב  . הוחלט בהצבעה לשבץ את שחרנלקן אור אליהצטרפה לרשימת השופטים בנוסף 

 : אליפות .6

 ימצא או לא ניתן יהיה לארח עקב מגבלות קורונה אז במקביל  פנוי ואם לאל  "חומ שופט  אתרל הוחלט לנסות  

  ישראלים.  שופטים  לשריין 

   פלאקים. ואופציות לבחירת לברר עלויות רכזת הענף נתבקשה  ,להעניק פלאק לאלופים  הבהמשך להחלט 

 :  תחרות קרובה .7

בהמשך לעדכון הרבי על החלטת הנהלה להעברת הגביה בתחרויות על הרישום והמקצים להתאחדות, הוחלט לגייס 

 עסוק בגבייה בזמן התחרות עצמה. ביום ראשון נודיע לרוכבים שבמידה ותהיה הפסקת צהרייםי/ת י שו/ מישהעזרה 

ד יום שני בבוקר אין תשובה מצביה אנחנו  , שני מקצי הנוער יעברו לחמישי כפי שהיה בתחרות הקודמת. אם עארוכה

  .   לאפשר לחוות להתארגן בהתאםמעבירים בכל מקרה ליום חמישי כדי 

  

  שמה: אלה אביטל ר

  


