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   האקסטרים קאובויענף 

 2202/01/23 מה 8מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

 )יו"ר(.  הרבי דקניט ,  סוף פלטקביץ' עופר זהר, אשיר קול, נתנאל קוסקס, : חברי ועדה נוכחים

 . )רכזת ענף( אלה אביטל  חברי ועדה:  שאינםנוכחים 

 אין נעדרים: 

   .זום מיקום:

 .20:30  23.01.22ד יום  תאריך:

 :לדיון נושאים

 . מוכרות לספורטאי מצטייןתחרויות  .1

 ליגת אינטרנט.  .2

 מקצים.  ליגה רגילה בקשות לשינוי .3

 :החלטותדיון ו

 : מצטיין/פעילרטאי ספו .1

לא תיחשב לשם צבירת הישגים   (וידאו)ליגת האינטרנט הוחלט כי , 2022תחרויות ב לאור הוספת מסלולי  -

 . וף האלופיםישראל ואל  וףלקבלת ספורטאי פעיל. חייל ספורטאי פעיל יחשב רק על בסיס הישגי אל

 

 :  ליגת האינטרנט .2

 תחרויות.  4ותכלול  2022תתחיל באמצע חודש מרץ הליגה 

 ₪.   100-110 עלות כניסה למקצה: -

 10  -רזרבה פרסום ו  ,40 –ענף לפרס קופון  , 60  – )כולל שיפוט( ל ארגוןניסה מוערכת עלפי כ  ההוצאה -

 פרסים: יופקו פרסים ממותגים לליגה האינטרנטית. הצעות מחיר באחריות אלה.   -

 למאמנים לגייס מתחרים לליגה.  לוגו לשם סיועו  פרסום: יופק פלייר ייעודי  -

.  על פי רשימה שתועבר לה לשופטים בחו"ל באחריות אלה לפנות מחו"ל.  גייס שופטיםלהשאיפה  יפוט: ש -

 . לשופט  שכ"טדירוג ר לאלה ולהעבילייצר  באחריות הרבי  –יש ליצור דירוג שכר לשיפוט  

רכז את בנית  לנתנאל באחריות   .לשופט + תרגום לאנגליתמסלולים: הועדה תבנה את מסלולי התחרות  -

 מנה.עד פרסום ההז יםהמסלול

 

 :  ת האקסטריםליג .3

 מקצים: 3.1

 סדר המקצים ישאר כפי שהיה בעונה החולפת מלבד השינויים הבאים: הוחלט כי 

,  Youth EXCA, 18, ירוקי נוער עד IEFפתוח מוגבל, פתוח  ) קצה רייד סמארט יועבר לסוף יום חמישימ -

Ride Smart EXCA .  מקצים( 5סה"כ  . 

 יתווסף מקצה לסוסי צעד ביום שישי לאחר מקצה ה"דתיים".   -

 Young -יום שבת אחרי ה ישובץ ב IEF  נונ פרו -סוס נוביס יפתח מקצה חדש   ,בהמשך למספר בקשות -

Gun. 
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  ארים:ת 3.2

הגבוה ביותר )ציון שופט בלבד לפי  המצטבר גם זוכי הציון    בסיום הליגה יוכתרו בנוסף לאלוף וסגניו -

 .רוכב ולצמד סוס  לכל התחרויות ,Time Bonus -ההניקוד יהיה ללא  ה צמדים(.

 : 2022שמות התארים לעונת   -

 .ליגת הוידאו  מנצח –לליגת האינטרנט 
 .שראליאלוף   –לליגה הרגילה 

 . לופיםהא אלוף   –אליפות ארוע הל

 גרש חימום:מ 3.3

 :הוחלט  חות הרוכבים והסוסיםומשיקולי בטיים במגרש התחרות אור נסיון העבר ועומסל

מספר  פתוח לחימום ללא מכשולים. יהיה מגרש התחרות   ביום חמישי בבוקרהתחרות: עד תחילת  -

ת. מקצב  הליכה וטרו מקצבי  ניתן יהיה לרכב במגרש החימום רק ב מכשולים יפרסו במגרש החימום בלבד.

 קאנטר יתאפשר רק במגרש התחרות ללא מכשולים. 

 .מבוקר התחרות ולאורך כל היום לא יהיו מכשולים במגרש החימום -

לאימון בכל   המכשולים יוצאו ממגרש התחרות והוא ישאר פתוח למשך שעתייםבסוף כל יום תחרות  -

 .  המקצבים

 

 אלה אביטל : מהשר
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