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   האקסטרים קאובויענף 

 2202/50/11 מה 12מספר    - מקצועית פרוטוקול ישיבת ועדה 

 )יו"ר(.  הרבי דקניט , אשיר קול,)חלקי( עופר זהרנתנאל קוסקס,  סוף פלטקביץ, : חברי ועדה נוכחים

 . , מטר דניאל מחוות נוף הגלבוע )בחלק הדיון הראשון()רכזת ענף( אלה אביטל  חברי ועדה:  שאינםנוכחים 

 . איןנעדרים: 

   .זום מיקום:

 .21:00 11.05.22 היום   תאריך:

 :לדיון נושאים

 . על פסילה ממקצה ירוקי ערעור –אביתר לוק   .1

 . 1סיכום תחרות אינטרנטית מספר  .2

 . כשירות הרוכב יוסי דקל למקצה הפתוח מוגבל .3

 בשרונה.  #2פרסים לתחרות הליגה  .4

 . אוכפים לאליפות .5

 . שיפוט אליפות וקליניקה עם שופט מארה"ב .6

 :החלטותדיון ו

מטר דניאל, המאמן של אביתר,  בעניין פסילת דירוגו של הרוכב אביתר לוק:  11החלטת הועדה מישיבה מס'  .1

רכבה  שבגינה נפסל דירוגו  . התלמידה המדוברתאביתר אינו מדריך ספורטיבי, מטרפי   ביקש לדבר בפני הועדה. על

לאחרונה החלה   .החברתיהחוג כשאביתר הינו המדריך כי, הפנימיה שהחווה תחת המוסד החינובמסגרת פעילות 

ביתר לא הכירו את החוק המתייחס למקצה ירוקי כאל מקצה נונ פרו ועל כן בזמן  . הן מטר והן אלהתחרותהילדה 

בנוסף, אביתר העביר הצהרה כתובה בנוגע לכך שאינו  בחימום.  לסייע לה  לנסותאביתר  ל  א התירהתחרות הו

 .  מדריך ספורטיבי

אביתר שאינו מדריך ולא ידריך לאורך העונה הקרובה  מקבלים את ההצהרה שהעביר  חברי הועדה חלטה:ה

 מבוטלת.  13/4/22לאור זאת, החלטת הועדה מה ומתירים לו לשוב להתחרות במקצה הירוקי.  הדרכה ספורטיבית

 :1 אינטרנטית מספרסיכום תחרות  .2

של  רמת הצילום מארה"ב, וכן   Tracy Pinsonשיפוט איכותי של השופטת כניסות,   131עם   הסתיימההתחרות   -

 היתה טובה.  המקצים 

 ימים ממועד העברת הסרטונים.   10תוך תוצאות יש לשאוף לפרסם  :השיפוט תוצאות -

 להקפיד על רישום שם הרוכב ומספר הסוס ככותרת הסרטון.  יש : זיהוי הרוכבים והסוסים -

הוחלט שמהתחרות השלישית יופרד מועד ההרשמה ממועד שליחת הסרטונים. הקנס   :ביטולים והרשמה מאוחרת -

מקצה ששולם ובוטל לאחר מועד העברת  ₪.  50יעמוד על   )עד מועד העברת הסרטונים( על רישום מאוחר או ביטול

 הסרטונים לא יזוכה.  

 אמן מורשה עבור כל מתחרה.  כמו בליגה הרגילה, גם בתחרויות האינטרנטיות ישנה חובה לרשום שם מ :מאמנים -

חלוקת   ותעודה.אינטרנטית  יקבל חולצת ליגה  3-1: כל אחד מהזוכים במקומות  תעודות וחולצות –פרסים  -

   הקרובה. הרגילההליגה ת הפרסים תתבצע בתחרו
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 :למקצה הפתוח מוגבל יוסי דקלכשירות הרוכב  .3

מקצה פתוח מוגבל. הנושא נבדק  התחרות באינו כשיר ל  לפיהן הוא ,יוסי דקלבנוגע לרוכב הועדה קיבלה פניות  -

 .  1מס  אינטרנטיתמהתחרות ה וגם   1מס'  ת הליגהבתחרו וולכן השתתפותו ודירוגו יפסלונמצא מוצדק 

 האחריות לבדיקת הכישרות ועמידה בהן מוטלת על הרוכבים. מובהר שוב ש  -

נתנאל קוסקס אחראי לריכוז הפרסים. הוא יעביר רשימה מסכמת לועדה בימים    :#2פרסים לתחרות הליגה  .4

 הקרובים.  

 כך שיהיו כוונה להזמין אותם בהקדם מתוך   הצעת מחיר נוספת אחראי להביאאשיר כי  סוכם  :לאליפות אוכפים .5

 . מםוניתן יהיה לפרס  (5)לפני תחרות ספטמברבתחילת מוכנים 

ישנו רצון   ,על רקע היתרי הכניסה לארץ ללא מגבלות קורונה שופט מארה"ב:עם קליניקה ו 5תחרות שיפוט  .6

נערך תחשיב כלכלי ראשוני על פיו ניתן לצאת לדרך   .והעברת קליניקה 5תחרות  להביא שופט מארה"ב לשיפוט 

קליניקה  ו  שיפוטלגבי  אשיר יעביר רשימת שופטים לבדיקת התכנות ראשוניתולבחון הבאת שופט אמריקאי. 

 .  18-19.9 מיד אחריה, בתאריכיםשתתקיים 

 

 אלה אביטל : מהשר
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