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 ענף אקסטרים קאובוי 

 228.30.מתאריך  15פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

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

 נוכחים שאינם חברי ועדה: אלה אביטל )רכזת ענף( 

 סוף פלטקביץ', נעדרים: 

 21:00 30.8.2022מיקום: זום. 

 נושאים לדיון 

 25-27.8.22מה  #4 סיכום תחרות ליגה   .1

 . שיפוט בתחרויות הליגה .2

 .יהל אפלבוים פניית .3

 .לקראת ארוע "אלוף האלופים" .4

 אלוף הליגה. קריטריון ל .5

 . מקצה סוסי צעד .6

 גביעים לאלופים.  .7

 רכזת ענף.  .8

 

 יון והחלטותד

 בחוות דאבל קיי:  25-27/8/22שהתקיימה ב  #4סיכום תחרות ליגה  .1

אוירה טובה, כמות הכניסות קטנה  היתה תחרות מוצלחת, למרות מזג אויר חם מהרגיל והפסקות ארוכות,   ❖

 .  בקודמות( כתוצאה מביטול מקצי הבקר 314-310לעומת  259) יחסית לתחרויות הליגה הקודמות

  שיפוט: לאור אי שביעות מהשיפוט ובעיות שעלו במהלכו, הועדה ממליצה שלא להזמין את השופט בשנית ❖

 .  בעתיד הקרוב

י הועדה  נציגהועדה ממליצה ושואפת לבצע את הליכות המסלול ותרגומן באופן מהיר ויעיל יותר.  ❖

 עשות את המיטב שהתרגום וההליכות יהיו זורמות ללא הפסקות בין לבין.מתבקשים ל

אירועים מיוחדים: בתחרות זו שני עוזרי מאמנים שהו במגרש החימום כאשר אינם חברי התאחדות   ❖

זאת בניגוד לנוהל המגדיר שבמגרשים רשאים לרכב בזמן תחרות רק חברי התאחדות מתחרים  ו פעילים

ורוכבים רק  אמנים המיש להקפיד כי במגרש החימום נמצאים  ם שהועדה מבקשת להזכיר למאמניעילים. פ

 התאחדות מתחרים.  חברי

 

 : שיפוט בתחרויות הליגה .2

אל הועדה  של רוכבים ומאמנים לאור מורכבות השיפוט בתחרויות האחרונות )שיפוט חו"ל( ופניות רבות 

לעונת  רונה האח ליגהות ההתחר כפתקרון בניים ל. עתידשיםוט לנערך דיון על איך לשפר את רמת הבנושא זה,  

ם  . התקציב לכך יגיע באמצעות הקטנת כמות הפרסילשופטת מצרפת  הוחלט להוסיף שופט ישראלי,  2022

 בתחרות בכחמישים אחוז. 
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 : יהל אפלבויםהמדריכה   פניית .3

יש להפנות   EXCAרכיבה עם אזניות עבור רוכב עם מוגבלות: לפי חוקי פנתה אל הועדה בנוגע לאישור  יהל

העביר בקשה  תחרות יש לאת הבקשה לשופט בתחילת כל תחרות ולנהוג לפי החלטתו. לכן, בתחילת כל 

 . תו יש לנהוגולהציג את המקרה, ועל פי החלט מסודרת

 להכין אישור מתורגם לאנגלית בנוגע למצב, נציג הועדה יעבירו לשופט לאישור.  הרוכב יתבקש נוהל ההגשה: 

 

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

אשר  יומיים ולא שלושה, הוחלט פה אחד שבמקצים של חמישי  ימשךשאירוע אלוף האלופים  משום ❖

רק באירוע זה, ועל מקצי  ו חד פעמי זאת באופן עוברים לשישי, לא יספרו למניין הכניסות המותרות לסוס. 

   .ותיספרו במניין הרגיל של יום תחר  סוסי פטוריטי המתחרים ביום שישיכניסת . בלבד הליגה למוזמנים

 כניסות ביום זה.   3א יעשו יותר מ לם שאר המקציב ❖

 

 : יםאלופאלוף הקריטריון ל .5

 ף האלופים. אלו, מוצגים בהמשך הקריטרינים לדרוג לארוע בהמשך לשאלות שהופנו לחברי הועדה

 לצמד.  תחרויות 3מינימום  הוא   מקצהלכניסה לסף  קריטריון  ❖

רוכבים.   10  של מינימוםו חציון העליון של המדורגים בכל מקצהב צמדיםותר לקבוצת הת  מקצהכניסה ל ❖

 .  יכנסוכולם   –מדורגים רוכבים  10במקצים שיש בהם פחות מ 

  אף הםרשאים להשתתף יהיו הליגה האינטרנטית מקצי  מקומות הראשונים של ב גיםרהמדוהצמדים  3 ❖

 כול להשתתף רק פעם אחת במקצה.סוס יכש  .באותו מקצה

 

 : מקצה סוסי צעד .6

הוחלט  רך העונה נוספו אליו צמדים. לכן,  בתחילת העונה לא היו במקצה זה די כניסות לפתיחתו אך לאו

בו   פרסיםהשבמידה ויפתח מקצה סוסי צעד גם בתחרות הבאה, הוא יחשב כמנצח כיתה באלוף האלופים. 

 שכן לא חושבו בתקציב המקורי.   צנועים יותר יהיו

 

 :  גביעי אליפות .7

מקום ראשון   –הוחלט להזמין גביעים לאלוף האלופים, מנצחי הליגה ולליגה האינטרנטית )באינטרנטית 

 בלבד(. הגביעים שיוזמנו יהיו שונים האחד מן השני. 

 

 :  כזת ענףר .8

הודיעה כי תסיים את תפקידה בתום עונת התחרויות הקרובה, לאחר האליפות. הוחלט כי יפורסם בקרוב   אלה

 ה.  /ת ענף חדש/ רא לאיתור רכזקול קו 

 

 רשמה: אלה אביטל 
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