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 ענף אקסטרים קאובוי 

 227.27.מתאריך  14פרוטוקול 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 27.7.2022מיקום: זום. 

 נושאים לדיון 

 . #3סיכום תחרות ליגה  .1

 .#3סיכום תחרות ליגה אינטרנטית  .2

 . #4הערכות לתחרות ליגה  .3

 הערכות לקראת ארוע "אלוף האלופים"  .4

 דיון והחלטות

 בחוות דאבל קיי: 30/6-2/7/22 בשהתקיימה  #3סיכום תחרות ליגה  .1

 

 (.  310קודמת  כניסות )תחרות  314, עם היתה תחרות מוצלחת 

 בזרימת  צר עיכוב נוסוס בכניסה חמקצה ו אירוע של רוכב שלא היה לו מספרמלבד  ללא אירועים מיוחדים

   .המקצים

 רוכב ללא  ה. עיכוב יוביל לפסילה.  להכנס למקצה בלבד יש דקה אחת  לרשות הרוכבים הועדה מזכירה כי

 ם קנס. ושלבת  חוייב למקצה בכל זאת אך י  מספר יכול לבחור להכנס

  הוחלט להמשיך זאת גם בתחרויות    ע"י נציג הועדה סייע ויצר סדר.בעת הליכות המסלול התרגום המרוכז

   הבאות. 

 

 :#3סיכום תחרות ליגה אינטרנטית  .2

 

   השיפוט היה מוצלח מבחינה מקצועית אך היו מורכבויות טכניות רבות. להבא, הועדה תברר גם את

  כולות הללו טרם סגירת השופטים לליגה האינטרנטית. הי

  התחרות האינטרנטי  דחיית סגירת הרשמה של  עקב הצמידות לתחרות הליגה הרביעית, הוחלט על

 . בקבוצת הוואטסאפ של הענףו . הודעה על כך תצא בהזמנה לתחרות30.8הרביעית ל 

 

 :4היערכות לתחרות הליגה מספר  .3

 

כה הוטרינרית בנוגע להפסקות  )התחרות תחול באוגוסט( ומגבלות הלש יץשל הק עקב עומס החום  ▪

הפסקות צהריים  , ע"מ לאפשר חמישי בבוקרהתחרות כבר ביום להתחיל את  הצהריים הנדרשות, הוחלט  

 ארוכות.  
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 .בגלל אורך ההפסקה והחום ,ותשהם אינם לדרוג לאליפ ,הוחלט לוותר על מקצי הפרות ▪

 

 : (7-8/10/22) "אלוף האלופים"ארוע היערכות לקראת   .4

 

 לכן, הארוע יהיה יומיים בלבד. כניסות.  200על סמך הדירוג המצטבר, התחזית היא כי באליפות יהיו כ  ▪

ישראלי לאליפות, נוסף על שופטת  שופט  .שני לתחרות שיפוט: נערכה הצבעה והוחלט להוסיף שופט  ▪

 ום למקצה. המימון יהיה מתוספת תשלהחו"ל. 

 :לאלופים פרסים ▪

 אוכפים.  – EXCA,  ונונ פרו EXCA, פתוח IEFנוביס סוס  ,   EXCAנוער מקצים ל .1

 .הזמנההרבי עדכן שיצאה  .לכל האלופים ולפטוריטי יוענקובאקלים  .2

   .IEXCAאפשרות להזמין דורבנות ממותגות ף האלופים יבדק לאלו .3

 .  1-3כוסות גדולות למקומות  –אלוף האלופים עם לוגו הענף.  אלופי ליגה יוזמן גביע : גביעים .4

ופי  וטקס חלוקת פרסי אל  של האליפות ויכלול ארוחת ערבבערב ( 6/10) חמישיערב ענף: יתקיים ביום   ▪

 +אינטרנטית(. הליגות )רגילה

  

 

 רשמה: אלה אביטל 
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