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 2022סיכום אסיפת ענף אקסטרים קאובוי 
 . בזום  20:00 שעהב 11.1.22ב   האסיפה התקיימה ביום ג' ה

 משתתפים שאינם חברים.  3חברי ענף ו  32השתתפו באסיפה 

 מהלך האסיפה: 

 2021בחלקה הראשון של האסיפה הוצג סיכום עונת  .1

 שאלות ודיון לגביהן.   העלאת בחלקה השני של האסיפה הוצגו ההצעות להצבעה וניתן זמן ל .2

 בחלקה השלישי של האסיפה התקיימה הצבעה באמצעות גוגל פורמס.   .3

 להלן סיכום תוצאות ההצבעות:

 שינוי מבנה ליגת האקסטרים  .1

 : 2022לדרוג אלופי  שלושה מסלולים יתקיימו כי בעונה הקרובה על ידי הועדה  הוצע

על   ו האלופים יוכתר  הליגהאליפות  ב.  (5)תחרות    תחרויות ליגה + אליפות   4באקסטרים קאובוי: יתקיימו    ליגת אליפות   .4
תואר המנצח: אלוף ליגת אקסטרים , ישנה חובת השתתפות באליפות.  5תחרויות מתוך    4בסיס ניקוד מצטבר של  

 .  2022 קאובוי
 זכאות להשתתפות: אליפות ישראל באקסטרים קאובוי: תתקיים בתחרות השישית של העונה. ארוע  .5

. תואר המנצח:  5מתוך    תחרויות   3מינימום השתתפות ב  ו  השצברו בתחרויות הליג  הרוכבים בעלי הניקוד הגבוה  50% 

 .  2022 באקסטרים קאובויהאלופים אלוף 

ליגת אקסטרים   מנצחיהתחרויות יוכתרו כ  4מדורגים בניקוד מצטבר של  תחרויות ליגה,    4ליגה אינטרנטית: יתקיימו   .6

אלוף  ולהתמודד על תואר    אליפות ישראלבארוע  זכאים להשתתף  יהיו    1-3מקומות  ב  . המדורגים  (1-3  ית )מקום אינטרנט

 י יהיה זכאי לכניסה אחת בלבד. באם צמד יהיו מדורגים גם בליגה וגם בתחרויות האינטרנת, אז .האלופים

   מסלול. והמקצים המשתתפים בכלהכללים  ,הועדה תפרסם בתחילת העונה את הכשירויות  .7

 

 
 צבעה: ה התוצאות 

 קולות  28: בעד  .א

 קולות  1: נגד  . ב

 קולות 2: נמנע .ג
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 איזון כלכלי בעונה הקרובה  .2

מספר אפשרויות לגיוס הכספים. אפשרות ראשונה  הוצגועקב עליית מחירים בתשלומים למארגן בעונה הקרובה, 

₪ למקצה. אפשרות נוספת היא להשאיר את מחירי המקצים כפי שהיו   30עד  את מחירי המקצים  העלאת היא 

  ות.בכל תחרבעונה החולפת, ולגייס את הכספים הדרושים ע"י צמצום כמות הפרסים 

 הצבעה: תוצאות ה

 קולות 5: העלאת מחירי המקצים  .א

 קולות  26: הורדת כמות הפרסים  . ב

 קולות 0: נמנע .ג

 

 שיפוט ישראלי  .3

   :פירוט

לאור התמשכות מגיפת הקורונה, צפוי כי גם בעונה הבאה מרבית התחרויות יתבססו על שיפוט ישראלי. עד כה  

, לעבור לשופט ישראלי יחיד בכל תחרות  הוצעשופטים, דבר המייקר מאוד את עלויות התחרות.  2שפטו בכל תחרות 

 וזאת עד לחזרת שיפוט חו"ל. 

 : הצבעה ה תוצאות

 קולות  22שופטים:  2  –השארת המצב הקיים  .א

 קולות  8מעבר לשופט יחיד עד חזרת שיפוט חול:  . ב

 קולות 1: נמנע .ג

 

 תקנון ענף האקסטרים קאובוי  .4

 : פירוט

 בעד או נגד החלתו.   עוקבלנשלח לכלל חברי הענף בקבוצת הווטסאפ. בהצבעה זו יש  תקנון הענף

 הצבעה: תוצאות

 קולות  27: בעד  .א

 קולות  0: נגד  . ב

 קולות 4: נמנע .ג
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