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    האקסטרים קאובויענף 

  2021/11/61 מה 4מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

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

  . סוף פלטקביץ'נוכחים לא חברי ועדה: 

      שיחת זום. מיקום:

  20:30  16.11.21תאריך: 

  :לדיון והחלטות נושאים

הועדה מצרה על כך שההנהלה בחרה שלא לאשר את אופן טיפולה של  : החלטת הנהלה לגבי המדריך אמל אגבריה .1

של ), והספק הגדול האם פעולת האימון הועדה בתלונה. חברי הועדה בדעה שמקרה זה, אופי התלונה (עדות שמיעה

לאור החלטת ההנהלה הועדה מנועה    פניה לבית הדין. הצדיק מלא ולדעתה היתה פעולה הפוגעת בסוס, המדריך 

   מלהתערב יותר בנושא וכל פניה בנושא תועבר למנכ"ל.

  

הביאה לפרישתו של  : החלטת ההנהלה לא לקבל את המלצת הועדה ולמנות את איתי שביטחבר ועדה חמישי מינוי .2

הביעו אכזבה מהחלטת חברי ההנהלה שפוגעת במוטיבציה של חברים וותקיים שתרמו  איתי מהצוות. חברי הועדה  

, כיבד את  על מעשיו דה חד פעמית לקח אחריות מלאהעי רבות לענף וכעת זוכים לחוסר אמון. מה גם שאיתי במ 

יצויין כי הוא התמודד בבחירות  החלטת בית הדין (שילם את עונשו) ומרגיש נענש בשנית על ידי חברי ההנהלה.  

חברי הועדה  התמנות כחבר נבחר.  יכול היה ל האחרונות וחוקית לא נפסלה מועמדותו על ידי ועדת הביקורת ו

ומבקשים מההנהלה לשקול בשנית  בהחלטתו ונוכל להעזר בו ובנסיונו לקידום פעילות הענף מקווים שאיתי יחזור 

 את החלטתה. 

 

:  הועדה מודה לחוות דאבל קיי על שיתוף הפעולה המלא והטוב שניתן להצלחת הארוע.  2021יכום אליפות ס .3

חיובית וספורטיבית בכל הוספת המקצים המיוחדים (מקצי בקר ומקצה אקסטרים ללא אוכף) תרמו רבות לאוירה  

ימי התחרות. הרתמות צוות נבחרת רטורנו בהכנת הכיבוד (על האש) ואופן הביצוע ראויים לציון לשבח וחברי  

הועלה הצורך לשנות את טקס האליפות שהינו ארוך ומתיש ויש   הועדה קיבלו המון משובים חיובים מהחברים.

נות אולי להקדים את מועד אסיפת ענף ולהתחיל בטקס  לשקול לשנות את המתכונתו לשנה הבאה. אחד הרעיו

 רשמי של חלוקת פרסים לאלופים. הנושא יידון באחת הישיבות הבאות. 

 

 :  2022הכנות לעונת  .4

   לקראת העונה הבאה סוכם שיש להיפגש עם חוות דאבל קיי וחוות פוטנציאליות לקיום ארועי ליגה על מנת

  . 2022למתכונת הפעלה ושיתוף פעולה ל לנסות להגיע להבנות מוקדמות 

  הועלו מספר הצעות שמקובלות על צוות הועדה:

   תחרויות ליגה ותחרות שישית שתוגדר ארוע "אליפות ישראל באקסטרים קאובוי".  5לערוך 

 לתחרויות הליגה   להוסיף מקצה לסוסי צעד  

 והשני "אלוף ישראל באקסטרים".  ם" לשנות את שיטת הליגה לשני מסלולים. הראשון "אלוף ליגת האקסטרי

  תחרויות אינטרנטיות (ליגה נפרדת).  4בנוסף יערכו  
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תחרויות של הליגה. האלופים יכרזו בתום   5כניסות מתוך  4לצבירת    0-15אלוף הליגה יקבע לפי ניקוד מצבר לפי  

יקבע בארוע גמר   ויקבלו את התארים בארוע האליפות או במתכונת כפי שיקבע בעתיד. אלוף ישראל 5תחרות 

כניסות בליגה.  3הרוכבים בניקוד הגבוה ביותר ואשר השתתפו בלפחות   50%האליפות כשזכאים לעלות לגמר יהיו 

  ). EXCA) יוכלו לעלות לגמר של אותו מקצה (לא מקצה 1-3האינטרנט (מקום  וידאו/כמו כן, אלופי ליגת 

סוכם כי יוכן דף מפורט לגבי שינוי שיטת הליגה אשר יוצג כהצעת הועדה לאישור האסיפה הראשונה של ענף  

 רים קאובוי. טהאקס

  

 בפגרת הקיץ) סוכם:  תחרויות וידאו 4כהפקת לקחים מהתוכנית הנסיונית שנערכה השנה ( :ליגת וידאו (אינטרנט) .5

  יש לאתר מזכירת תחרות קבועה שתפעיל את הליגה מרגע פרסום, רישום, העסקת שופטים, גבית כספים ופרסום

  תוצאות. סוכם כי יצא קול קורא לגיוס רכזת ליגת הוידאו.

  דמי הכניסה. תוך העסקת המזכירה יהיה מ 

  

סוכם כי הרבי ירכז את הכנת טיוטא לתקנון הענף וזאת במטרה להביא לאישורו באסיפת הענף    :תקנון ענף .6

 הראשונה.

 

 ענף מערבי ועם מנכ"ל ההתאחדות. בתאום עם  אסיפה מועד בהקדם ע וקב באחריות הרבי ל: מועד אסיפת ענף  .7

  

  הרבי דקניט : םשר

  


