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 ענף אקסטרים קאובוי 

 14.6.22מתאריך  13פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

 נוכחים חברי ועדה: הרבי דקניט )יו"ר(, סוף פלטקביץ', עפר זוהר, נתנאל קוסקס, אשיר קול 

 נוכחים שאינם חברי ועדה: אלה אביטל )רכזת ענף( 

 נעדרים: אין 

 21:00 14.6.2022מיקום: זום. 

 נושאים לדיון 

 . #2סיכום תחרות ליגה  .1

 פנית שרון להב.  .2

 פנית אמל אגבריה.  .3

 פנית יהל אפלבאום.  .4

 פנית בן ליפשיץ. .5

 פנית דניאל דקניט.  .6

 . #3פרסים לתחרות  .7

 הרצאה תזונאית סוסים.  .8

 .#2סיכום תחרות אינטרנטית  .9

 דיון והחלטות

 בחוות דאבל קיי:   9-11.6שהתקיימה ב  #2סיכום תחרות ליגה  .1

,  אף על פי שהשופטת נבחרה לאור המלצות שהועדה קיבלה : המסלולים היו מגוונים ומוצלחים. שיפוט -

לאור נסיונה בשיפוט וכמתחרה באירופה, במהלך התחרות התגלו תקלות שיפוט רבות מהמקובל ועל כן  

 .להזמינה בשנית עדיפות נמוכהשתהיה בסדר הוחלט 

עם השופטת, שהתרשמה מגודל התחרות, רמת  של חברי הועדה  בסוף התחרות התקיימה שיחת סיכום  -

הרכיבה והסוסים וכן רמת המתקנים והשירות. יחד עם זאת, השופטת העירה את תשומת ליבנו לכך שלא  

ם בזמן הערבים ובין לבין וכן את  ראתה בשום מקום בעולם את כמות העבודה של הסוסים במגרשי החימו

. היא המליצה להקפיד יותר על התנהגות הולמת כלפי  )במגרש החימום( תדירות השימוש בציוד שאינו חוקי

המלצת השופטת הוא הקפדה על זמן מנוחה לסוסים ואי שימוש בציוד שאינו חוקי כמו מושכות  הסוסים.  

   חצות במגרשים.  גרמניות. על כן, הועדה מחדדת כי אין לרכב לאחר

: הועדה ביקשה מדאבל קיי להתקין רמקולים גם במתחם התאים שיאפשרו  רמקולים במתחם התאים -

 . הועדה מבקשת מדאבל קיי לטפל בנושאלשמוע את הקריין גם שם, אך הנושא טרם טופל. 

יכום  : השילוב עם הקאטינג היה טוב והפרה את שני הענפים. חשוב להקפיד על הס שילוב עם הקאטינג -

 במקורה.  חממיםבנוגע למגרשים ושרוכבי הקאטינג לא מת

 : יש צורך להסדיר את הליכות המסלול ותרגום המסלולים.  הליכות מסלול -

 הוחלט על הנוהל הבא:  

גיע בכל יום כרבע שעה טרם הליכת המסלול, להכיר את השופט ולחבר אל השופט אדם שהוא  ינציג הועדה   -

 .  דרכודבר רק י  שופטהמסלול וההמתורגמן של הליכת  
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 אם אין מתורגמן משוריין מראש, נציג הועדה הוא שמתרגם.  -

 :בזמן הליכת המסלול -

 השופט מדבר ומסביר ליד כל מכשול, המתורגמן מתרגם.   .א

 בסוף ההליכה יש זמן מרוכז לשאלות ולאחר מכן אין אפשרות לשאול עוד.   .ב

בזמן ההליכה למכשול הבא אין עוד הסברים או דיבורים )קבוצה גדולה, פוטנציאל שחלק יפספסו את   .ג

 הדברים(.  

נציג הועדה ירשום את דבריו בקבוצת   –אם במהלך היום השופט יבקש להוסיף מידע בנוגע למסלול  .ד

 .  ל הענףש הווטסאפ

 

 פניית שרון להב בבקשה לריצה חוזרת עבור בנה:  .2

ולא באמצעות  של הרוכב באמצעות המאמן בזמן התחרות תעשה  ועדהנציג  ל  הפנייהראשית הוזכר כי נכון ש

להציע ריצה חוזרת  יכול השופט שרק מתייחס לאפשרות   EXCAספר החוקים של ה  הורים/ הרוכב עצמו.

שגרם להרעה קיצונית   מאוד חריג ולא להיפך. אם השופט מתרשם שקרה אירוע חיצוניוהבחירה נתונה לרוכב 

 ריצה חוזרת.  בסוף המקצה שלו במצב שהשפיעה על הרוכב/ הסוס, הוא יכול להציע 

נציג הועדה צפה בוידאו ולא התרשם כי יש צורך בריצה נוספת.  בזמן התחרות   – לגבי הריצה הנ"ל  ת ספציפי

אינם מתרשמים, בהסתמך על הסרטון,  גם הם ו  וצפו בסרטוןאת הפנייה  ובדקבדיעבד  הועדהחברי רוב בנוסף, 

 ריצה חוזרת.  לבקשפניה חריגה שהצדיק כי אירע משהו חריג מספיק  

 :פניית אמל אגבריה בנושא הליכת המסלול ובנושא "בחינת" השופטים טרם זימונם ארצה .3

 הועדה הבינה כי קיימת בעיה בנוגע להליכות המסלול ועל כן מעכשיו תפעל לפי הנוהל שהוגדר מעלה.  

לבחון שופט על  ולא נהוג שיפוט: הועדה מזמנת שופטים ע"ב המלצות וע"ב זמינותם להגיע ארצה. לא מכובד  

חרויות בהן שפטו פה  עבודתו טרום התחרות, ולכן הדרך היחידה היא לזמן בעתיד שופטים ע"ב תפקודם בת

 )למידה מנסיון(. 

 :  על הדרך שבה מדריך פונה ומערב רוכבי נוער פניית יהל אפלבוים .4

 .בהמשךמדגישה את דרכי הפנייה אליה כמפורט  מסכימה הועדה 

  המייל באמצעות –לאחר/לפני התחרות פניות  ו בתחרות לנציג הועדה ישירות כל פניה במהלך התחרות תופנה  

לנהל דיונים ברוח   והמדריכים הועדה מבקשת מהמאמנים. (iexca.committee@gmail.com) של הועדה

כל פניה תקבל   .קבוצות וואטסאפ/טובה ומקצועית מול חברי הועדה ולא באמצעות הרשתות החברתיות

 התייחסות ותפורסם בכתב לכלל החברים. 

 : במהלך התחרות פניית בן ליפשיץ בנושא התיידדות עם השופטת .5

הועדה מבקשת להזכיר לכלל המתחרים כי אין לנהל שיחות עם השופט מלבד אמירת "שלום" מנומסת. כל  

 .  בתחרות  פניה/ שאלה לשופט צריכה לעבור באמצעות נציג הועדה

לנהל שיחות עם המתחרים במהלך התחרות פרט  תפקיד נציג הועדה הוא לעדכן את השופט כי לא מקובל  

 לבעלי התפקידים השונים.
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 :הפרות לדרוג נונ פרו ופתוחמקצה  לפצלפניית דניאל דקניט   .6

 על מנת להפוך את מקצי הפרות לתחרותיים יותר, הוחלט על הצעדים הבאים:

יר את התחרותיות: דירוג  הוחלט לפצל את הריצה לשני דירוגים שונים בקאטל פנינג ובסורטינג, כדי להגב

 פתוח ודירוג נונ פרו.  

   לכולם. פתוח –דרוג פתוח  רק כששני הרוכבים הם נונ פרו/ נוער. – דירוג נונ פרו 

 לדירוג הנוסף.השני הועדה תממן את הגביע  לתחרות הקרובה 

 .  דרוגים( 2)ריצה אחת  גם בפתוח יות מדורגים₪ לזוג כדי לה 100מתחרי הנונ פרו יכולים להוסיף 

 :3פרסים לתחרות   .7

 למקום שלישי. קבלור בסימן שאלה.    –יהיו פרסים מביי פליי 

  ₪25. סה"כ  150 –₪. מקום שני  300 –מקומות הראשונים והשניים. מקום ראשון ל רכוש פרסיםהועדה ת

 .MT Halters -הנחה מ 50%כניסות ב  12אושרה תמיכה ורכישה של ראשיות ל מקצים כולל סוסי צעד. 

   הרצאת תזונאית סוסים: .8

דמנויות מסוג זה  משרד ההתאחדות הציע הרצאה של תזונאית סוסים ללא עלות כספית. הועדה מברכת על הז

או בזמן שלא יפריע   ועל כן התזונאית תוזמן להרצות בתחרות הבאה, ביום שישי בערב, לאחר מקצי הפרות

 להתנהלות לו"ז התחרות. 

 :2סיכום תחרות אינטרנטית   .9

כניסות ובאופן כללי התנהלה היטב הן מבחינת ההרשמות והן מבחינת זמני העברת    100התחרות כללה  

היו מורכבויות בתקשורת עם השופטת ועל כן הוחלט שלא להזמינה לשפוט בעתיד תחרויות  התוצאות.  

 אינטרנטיות.

 

 רשמה: אלה אביטל 
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