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    האקסטרים קאובויענף 

  09/2021/13 מה 3מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

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

  . ואמל אגבריה (חלקית) איתי שביט, סוף פלטקביץ'נוכחים לא חברי ועדה: 

      שיחת זום. מיקום:

  21:00 13.9.21תאריך: 

  :לדיון והחלטות נושאים

  : 11.9.21-9שהתקיימה בגרין פילדס ב  5סיכום תחרות אקסטרים מספר  .1

   .ההתנהלות של המארגן היתה טובה ורצון לתת מענה לכל פניה. לא היו תקלות של חוסר תכנון או תיאום

 הורגש שיפור משמעותי בהתנהלות בהשוואה לתחרות הראשונה.  

   .סוכם בין המארגן לבין הועדה שעד האליפות יורחב קאדר המכשולים וכי המארגן מחויב לכך 

 שופט ראשי. החל מיום שישי המסלולים היו  חשוב כושחר נלקן  אלי  ה אורשיפוט: זו הפעם הראשונה בה שפט

. רמת השיפוט בשישי  למתחרים  מתאימים ומאתגרים יותר והורגשה רוח חדשה ושונה שיצרה אתגר ועניין

 ובשבת היתה טובה וראויה.  

: באחד מערבי התחרות נצפה המאמן אמל אגבריה כשהוא  )1מספר (תלונה דיון בעניין אירוע חריג שדווח לועדה  .2

"משכיב" סוס כחלק מאימון במגרש התחרות החשוך. המקרה הביא לפניות שונות לועדה, בע"פ ובכתב, בהקשר  

 לרווחת הסוס והומניות הטיפול בו.  

שנה. אמל קיבל  עוד בתחרות עצמה התקיימה שיחה בין נציג הועדה לבין אמל ובה הובהר שהתנהגות שכזו לא תי

  את הטענה, לקח אחריות ואמר שלא יחזור על התנהגות שכזו. 

בו בכובד   . הועדה דנהמנהל חוות הרי יהודה מאוהד חדש לאחר התחרות קיבלה הועדה מתכתב תלונה בנושא

כחלק מהדיון צורף לישיבת הועדה המאמן המדובר. הובהר לו כי אנו רואים את המעשה כחמור ולא תקין,   ראש.

והבהיר שמבין שהדבר לא נכון לבצע    התקיים דיון משמעותי בין הועדה לבין המאמן והוא לקח אחריות והתנצל

   .במיוחד במהלך ארוע תחרות ובחשכה. בנוסף הבהיר שמעשה כזה לא יחזור על עצמו בעתיד

  בית הדין. למיידית מבחינת הועדה זו היתה שיחת אזהרה ובמידה והמקרה ישנה, הטיפול יועבר  -החלטה 

המנכ"ל   .ת החלטת הועדהלא קיבלו א  לההחברי ההנ, 1 מספר תלונה לעיניין , 25.10.2021ון הנהלה מה בדי

  התבקש להעביר תלונה לבית הדין של ההתאחדות.

על ידי  : לאחר התחרות האחרונה הועבר מכתב פניה לועדה  )2מספר (תלונה לועדה  הדיון בעניין תלונה שהגיע  .3

והיה צורך   עם סוס צולע EXCAפתוח נכנס למקצה  לכאורה ש  ן אשיר קולבנוגע למאמהרוכבת אנה סירקין 

 . (ירדו משיחת הזום) בדיון בחלק זה פולא השתתוהרבי שהינו רוכב תחת אימונו  הינו חבר ועדה אשיר ש. להפסיקו

הסמכות לעצור מקצה או למנוע מרוכב  EXCAלאחר בחינת הטענה , הוועדה מדגישה כי על פי חוקי ה  – החלטה

  להכנס, הינה בידי השופטים/ווטרינר התחרות בלבד.  

  -(לרבות ניקוד), ישנה דרך פנייה מוסכמת ל ים בכל עניין שהואבמקרים שישנה טענה לגבי שיקול הדעת של השופט 

EXCA.  ראה ספר החוקים )exca - https://extremecowboyassociation.com/rulebook.htm.  
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  חברים.   4נערך בסוף המפגש בהשתתפות  2הדיון בתלונה  

 .יופץ מכתב תשובה לפונים המצטט את פרוטוקול הישיבה והחלטת הועדה

אמל אגבריה ביקש לדבר בפני הועדה ושמסריו יועברו לשופטים בנוגע למסלולים לרוכבים   -ומדריך חבר ענף   .4

מיד בתחילת המסלול  וקשה : בקשתו היא שלא לשים מכשול מורכב )YOUNG GUNו    12(עד  הצעירים בתחרויות

כבר בתחילת המסלול. בנוסף, ליצור מסלולים שאינם מורכבים וכוללים אלמנטים    ת הילדיםע"מ לא לתסכל א 

מוכרים בהם הילד צריך גם לשנן ולזכור את המסלול המורכב וגם להוביל את הסוס. במקצי הצעירים או הירוקי  

 . רב לנסות ליצור מסלול עם דרך פשוטה ולא מסולסלת או לא ברורה הדורשת שינון

 כימה להעביר בקשתו לשופטים כהמלצה כששיקול הדעת הסופי הינו של השופט בלבד. הועדה מס – החלטה

 אליפות:  .5

  דורגו שופטים ישראלים מועדפים.  –במידה ולא  עדיפות לשופט חול 

  בטיפולו של הרבי אש"ח) 11, באקלים (בטיפולה של רכזת ענף ₪) 7500: פלאקים (לאליפות  פרסיםתקצוב.  

 נתנאל.  בטיפול  –ע"ב מתנדבים , ₪ בלי עבודה 4000 –(פרודוקטים בלבד)  בערב ענף ארוחה

  .חולצות: טרם נסגר 

  יצא גוגל דוקס.   – לבחירת הקהל  –ם, בלי מתג/ בלי אוכף ימקצים מיוחדים: חביות נוער, חביות בוגר 

 חביות נוער.  היום מקצה. בסוף 13:00ונוער (כמו שהיה). להתחיל ב   18פתוח מוגבל, פתוח, נוער    - לו"ז: חמישי 

  ערב ענף יערך בחמישי בערב.   

 חביות בוגרים.  מקצה  –בסוף היום הדתיים בבוקר.   הפטוריטי אחרי מקצמקצה  ז רגיל, "לו  -    שישי   

 מקצה בלי מתג/ אוכף לפי מה שיבחר.  האליפות יערך אחרי הפתוח ולפני טקס  -    שבת   

  . במגרש התחרות בקוד לבוש מלא עם סוסים  אליפות יערך טקס   

  :ש"ח 300ומעלה.  18גיל מעל מחירי מקצים יחודיים: בלי מתג/ אוכף . 

השאיפה הינה לא יותר   יסגר אחרי הפגישה של הועדה עם המארח + נסיון להשיג חסות/ שוברי קנייה.:  חביות

    "ח לכניסה.ש 100מ 

   .הזמנה לאליפות תצא לאחר פגישה בין נציגי הועדה למארגן 

  

  שמה: אלה אביטל ר

  


