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   האקסטרים קאובויענף 

 2202/20/17 מה 9מספר    - 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  17.02.22ד יום  תאריך:

 :לדיון נושאים

 . גיוס תרומות וספונסרים לתחרויות .1

 צלם רשמי לתחרויות ליגה.  .2

 . פרסים לליגות ולאליפות .3

 . קופוניםקביעת גובה  .4

 :החלטותדיון ו

 :ספונסרים .1

  –הוחלט לצאת למהלך לטובת גיוס תרומות מחוות ומעסקים רלוונטיים לענף. בתמורה למתן החסויות/ תרומות 

 מסמך יופץ בין החברים.הועדה יצרה מדרג תמורות מסודר. 

 אחריות לריכוז הנושא: נתנאל קוסקס.  

 בניית מדרג התמורות: הרבי.

 :צלמ/ת לתחרויות .2

 בשנתיים האחרונות הוחלט להמשיך את העסקת צלם/צלמת לארועי הליגה + האליפות. לאור הנסיון המוצלח 

הודגש כי יש חשיבות שאלבום התמונות יעלה לאתר בסמיכות לתחרות. סוכם שהרבי ואשיר יסכמו עם הצלם  

 הסדר מחייב לעונה. 

 :  פרסים למנצחים .3

 לקו בליגה.  התקיים דיון בנוגע לכמות וסוג הפרסים שיחו ליגת האינטרנט: 3.1

 בכל אחת מהכתות באליפות.   1-3הוחלט כי יחולקו תעודות לכלל המדורגים במקומות  .א

 .  1-3דירוג סופי של ליגת האינטרנט: גביעים פשוטים למקומות  .ב

יתר הפרסים יקבעו/ יבחרו לאחר סגירת ההרשמה וקבלת אינדיקציה על היקפי המתחרים וההכנסות.    .ג

 בקבוק/ גומי ללאסו.   –מקום ראשון כובע, שני חולצה/ תיק לאסו ממותג, שלישי   -אפשרויות מובילות 

 באחריות אשיר לברר לגבי תיקי לאסו ושליחת קישור לאתר מוצרים ממותגים.  

   גילה:ליגה ר 3.2

 .יחידות  20-21אלופי הליגה: באקלים )כפי שחולקו בשנים האחרונות(. מדובר בכמות של כ  .א

 .ליח' כולל משלוח( 200$: דורבנות )עד עלות של )מנצחי ארוע האליפות( אלוף האלופים .ב

   ₪ לטובת ערב ענף שיתקיים באליפות.  6000הוחלט להקצות  .ג
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נוביס סוס,    -יחולקו כפרס לאלופי הכיתות הבאות ש בשלב זה לאור מגבלת התקציב השאיפה : אוכפים .ד

. במידה ונצליח לגייס תרומות נוספות יוקצה אוכף חמישי  EXCA, נוער EXCAנונ פרו  ,EXCAפתוח 

 לפטיוריטי.  

שך יוחלט על  ₪ לטובת פרסים לכל אחת מהכיתות בהן לא יחולקו אוכפים. בהמ  1000הוחלט בנוסף לשמור  .ה

 פרס עבורן.  ה

אש"ח לפרסים לכלל סגני האלופים של הליגה. בהמשך יוחלט אילו פרסים    10הוחלט בשלב זה לשמור   .ו

 לקנות בתקציב זה. 

ובהתאם להתקדמות    לאחר תחרות ראשונה והשלמת גיוס הספורנסרים יבנה דף תקציב לפי סדר עדיפויות 3.3

 הליגה.

 

 קופונים בליגה הרגילה:  .4

מחיר  הוחלט להעלות את + והיותו דרוג נוסף במחיר מופחת, 40בהמשך לפנית המארגן על מיעוט כניסות למקצה 

   לטובת  דמי מארגן.. +40 נונ פרו מקצה( ל100)ל  ₪ 20ב דמי הכניסה 

 .  למול המארגן מנגנון קביעת גובה קופון לתחרות בהתאם למסמך ארגון תחרויותק ובד יהרבי 

 

 אביטל אלה : מהשר
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