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   האקסטרים קאובויענף 

 2202/04/13 מה 11מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

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

 . )רכזת ענף( אלה אביטל  חברי ועדה:  שאינםנוכחים 

 סוף פלטקביץ' )עקב לידת בתו(.נעדרים: 

   .זום מיקום:

 .20:30 13.04.22 היום   תאריך:

 :לדיון נושאים

 .7-9.4.22, שהתקיימה בחוות דאבל קיי בתאריכים 1סיכום תחרות ליגה מספר    .1

 :החלטותדיון ו

שר  ות וא ראשית חברי הועדה ורכזת הענף מבקשים לברך את סוף וזוגתו על הולדת בתם ומאחלים בריאו

 למשפחה. 

   :דאבל קייבחוות  #1סיכום תחרות ליגה 

גם במקרה של  באופן מיטבי   ה פעלו ת ,, נשמרה אווירה טובהביותר התחרות בכללותה היתה מוצלחת:  כללי

 .  שינויים בלתי צפויים

התרעם בנוגע לכך שאחד המכשולים החדשים קיים בחלק מן     BR: יובל מחוותשימוש במכשולים חדשים .א

החוות ואצל היתר לא, מה שיוצר חוסר שוויון. המארגן בדק מול השופטת את הסוגייה, ונענה כי זה מקובל  

 של מקצוע האקסטרים הוא התמודדות עם מכשולים שאינם מוכרים.  יוחוקי. חלק מהות

זה מבורך, וכן תואם   –אמנו עליו ביום שלפני התחרות הועדה מאמינה כי הצגת מכשול חדש שלא הת

. ענף האקסטרים הישראלי שואף להתאים עצמו כמה שיותר גם במקצי   EXCAלעקרונות, כללי וחוקי ה 

העולמי. בנוסף, במידה וקיים מכשול חדש שיפתח בערב קודם, זה עלול ליצור   EXCAההתאחדות לנוהג ה 

 וכבים וכן עלול ליצור עומס אימון על הסוסים בערב לפני התחרות.  עומס רב על המכשול, לחץ בקרב הר

  העמידו, ותשמח למכשולי "הפתעה" נוספים ים שהמארגןחדשה  יםמכשול כל הלסיכום, הועדה מברכת על 

 . בהמשך

 

   מתכונת הפעלת מגרש החימום: .ב

היו לא  אף על פי כן,  הופצו בהזמנת התחרות וכן בקבוצת הווטסאפ הענפית.  כללי הרכיבה במגרש החימום -

חשוב לפני התחרות הבאה לתזכר את כללי המותר/ אסור  מעט מאמנים שלא הבינו את הנוהל החדש. על כן, 

במגרש החימום לפני ובמהלך התחרות בקבוצות הווטסאפ, באמצעות הקריין ועוד. בנוסף, החלטת הועדה  

הייתה מוצלחת   –לים למגרש החימום טרום פתיחת העונה שלפיה לאורך שעות התחרות לא מכניסים מכשו

 .  מוכיחה את עצמה ועוזרת לשמירה על בטיחות הרוכבים והסוסיםו

באופן כללי כמויות הרוכבים והסוסים בחימום היו סבירות מלבד ברגעים נקודתיים.  עומס במגרש החימום:  -

מכשולים. בשעות  על הועדה מרוצה משיטת החימום ותמשיך באותו האופן: בשעות התחרות אין חימום 
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מכשולים   ללאשלפני ואחרי התחרות יש חימום עם מכשולים בהליכה וטרוט בלבד, מגרש התחרות פתוח  

 בכלל המקצבים. 

אינם נחשבים   –  ד'ל, לאסו וכ דגהבהרה: מכשול מתייחס אך ורק לכזה המונח על הקרקע. עזרים כמו 

 שלא מפחידים או מפיריעים לרוכבים אחרים.  –מכשולים וניתנים לשימוש ברגישות ובתשומת הלב לסביבה 

 

במידה   ראשונה.התחרות הנסיון  : עם הבנת היקפי המתחרים בעונה ע"ב  שילוב קאטינג בתחרויות אקסטרים .ג

יש צורך  טובת מגרש הקפיצות החדש( שני )הופקע ללתחרות הבאה וחוסר במגרש חימום  ויתווסף הקאטינג 

  התנאי לתחרות משולבת הוא מגרש חימום נוסף.לכן,  לפתוח מגרש חימום נוסף במקום מגרש הקאטינג.  

 . 2לפני תחרות  מערביתה עדה מהו)שי או שריג( ונציג ועדת הקאטינג מ , נציגהנושא יידון עם חוות דאבל קיי

 

:  מומלץ להקדים את תחילת התחרות ביום חמישי בכשעתיים, ולהעביר את הקאטל פנינג  לו"ז התחרות .ד

 יבדק למול חוות דאבל קיי.  לשישי בערב. משבת

 

השופטת הציגה ידע רב, עשתה עבודה  ההתרשמות של חברי הועדה היתה ש : בסה"כ אליסון וואס –שופטת  .ה

מצוינת במסלולים, השיפוט שלה היה עקבי ומותאם. הועדה מרוצה ממנה מאוד ומעוניינת שתגיע לשפוט שוב  

 בעתיד. 

  

הקיים שכל חברי הועדה מתחרים אין כל תקשורת )פרט לנציג הועדה בתחרות( עם  במצב : אירוח שופטים .ו

בסוף כל תחרות נציגי הועדה יפגשו לסיכום  . על מנת לחזק את הקשר עם השופטים סוכם כי השופט/ת

יערך סיכום קצר וקבלת משוב מהשופט/ת על הארוע.  .  במשרד של החווה המארחת תחרות עם השופט/תה

  כאות הוקרה מטעם הועדה. הועדה תתקצב קניית שי סמלי ומכתב הוקרה לכל שופט.צנוע שי בנוסף, יוענק 

 סוכם כי לשופטת בתחרות הראשונה ישלח מכתב ושי בדואר.

 

 אירועים חריגים:   .ז

ונכנסה ממש ברגע האחרון, בעת שהכרוז הודיע שהוא   ישיאחת הרוכבות איחרה למקצה הנונ פרו בש .1

לכניסה הבאה. המאמן של אותה הרוכבת כעס מאוד והרים את הקול על נציג הועדה בשאלה  עומד לעבור 

 מדוע לא מודיעים שיש הקדמה בלו"ז.  

הועדה מחדדת: ההודעות מתפרסמות בקבוצת הווטסאפ ועל המאמנים והרוכבים האחריות לעקוב  

ולוודא כי הם מסוגלים להגיע בזמן למקצה. לוח הזמנים המפורסם מראש הוא משוער בלבד,  אחריהן 

של הענף   מעדכנים לגביהם בווטסאפ  דקות ויותר 30חריגים של הקדמה או עיכוב של ואם ישנם שינויים  

 . ועל ידי הכרוז

בדיקה ושיחה  אחר הווטרינר של התחרות, דר. עזמי סמען, זיהה סוס עם צליעה בסיום מקצה והחליט ל .2

 עם המאמן לא לאפשר לסוס להמשיך בתחרות. 

נונ  חובבנים ): הועדה מדגישה שכלל מקצי הירוקי ונונ פרו הם מקצי ירוקי בוגרים העוזר מדריך במקצ .3

 . רוכב ירוקי/ נונ פרו שידריך רוכבים יפסל מהתחרות.(פרו

אך נראה מדריך  בוגרים אביתר לוק אשר רכב בירוקי רוכב התקבלו תלונות בנוגע לבמהלך התחרות  

מהשתתפות במקצה הירוקי והדירוג  רוכב אותו החליטה פה אחד על פסילת הועדה תלמידים.  לפיכך,  
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יום ממועד   30הזכות לערער על החלטה זו בפני הועדה במשך ולמדריך שלו . ניתנת לאביתר שלו מבוטל

 . הפרוטוקול פרסום

 

 גן: בקשות והערות למאר .ח

יש לחבר רמקול גם במתחם התאים, משום שעצם זה שלא שומעים בתאים את המתרחש במגרש התחרות   -

 מוביל לאיחורים ואי הבנות בנוגע ללו"ז.   

 הוא יקריין גם את התחרויות הבאות.  באם  תשמחקריין: יותם מושלין היה קריין מצוין, הועדה  -

המדריך/מאמן הרשום ברישום לתחרות ולא את מי שעומד על הקו.  להקריא את שם ולשים לב על הקריין  -

 ולא את עוזר מדריך/המאמן.  הקריין חייב להקריא את המאמן הרשום

 

על המתחרה מוטלת האחריות לוודא כי המאמן שרשום עליו נמצא בשטח   מאמנים בשטח התחרות: .ט

וסף, על כל מאמן לדעת כי הוא נושא  הרוכב יכול להפסל. בנ  – התחרות. במידה והמאמן אינו נוכח בתחרות 

 באחריות על כל תלמיד שרשום תחתיו. 

  

סכום הקופון, הועדה הצליחה להגיע לרמת פרסים מכובדת ביותר בזכות ספונסרים  ב: למרות ירידת פרסים .י

 .  ןאף יותר  שנצליח לשמר את אותה הרמה גם בהמשך העונה תקווה . אנו  ותו לסייע ולתרוםשנא

לכל מקצה ורשימת תורמים שיש לקריין  על נושא הפרסים  בר למארגן מבעוד מועד דףבתחרות הבאה יוע

 פרסים מעודכן לקריין   יוכןציין אותם. יהקריין  במהלך התחרות ש 

 

 אלה אביטל : מהשר
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