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 ענף אקסטרים קאובוי 

 2220.10.30מתאריך  16פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

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

 נוכחים שאינם חברי ועדה: אלה אביטל )רכזת ענף( 

 אין נעדרים: 

 19:30 30.10.2022באר יעקב + זום. מיקום: 

 

 נושאים לדיון 

 שנעך בחוות דאבל קיי.  6.10.22 מהארוע טקס האלופים  סיכום  .1

 . שנערכה בחוות דאבל קיי. 7-8.10.22אלוף האלופים מה   #6סיכום תחרות  .2

 סיכום הליגה האינטרנטית.  .3

 אקסטרים. ענף הבקשת שילוב הקאטינג ב  .4

 סטיוארט למגרש החימום. .5

 אסיפת ענף והצעות לשינוי תקנון.  .6

 דה מאלה אביטל. יפר .7

 

 דיון והחלטות

 טקס אליפות: .1

 הרעיון מוצלח, אך ישנם מספר נושאים לשיפור:  . של חלק מערב ענף ללא סוסיםבמתכונת   שניהנערך השנה 

ליד  . אולי במרכז מגרש החימום על במה יעודית כאשר הקהל סביב מקום מוארבתאורה: חייב להיות  -

   שולחנות.

וקדם  בפועל הוא נגמר מ  בגלל חלוקת פרסים לשתי ליגות. מדיארוך חשש שהטקס יהיה יה  האורך הטקס:   -

נאום של נציג ההורים/   שלב. להבא נמהמצופה ונוצרה תחושה של זירוז חלוקת הפרסים על מנת לסיים מהר

 .  וכבוד למנצחים  ביטוי לחשיבות הליגה תתראש מועצה להנהלה ואולי גם מתחרים/   מאמנים/

בו יוכלו הרוכבים והחוות לבצע צילומים באור יום עם הסוסים  קיר צילום: יש להשקיע בקיר צילום  -

לצרף כחלק  עזרה במימון על ידי  )אולי  2023הקיר ישמש למספר שנים ויש לתקצב הכנתו ל  .והפרסים

   ות(.מהחסוי

היתה בינונית. יש לנסות לאזן בין    ו, וכן רמתכיבודההגשת : עבר זמן רב מדי בין סיום הטקס לבין כיבוד -

 בסמוך לסיום הטקס.  הגשההתקציב המוגבל לבין איכות האוכל וכן לתזמן את תחילת ה

 יותר.  גדוליםגביעים: הגביעים לא היו מספיקים כגביעי אליפות. יש לנסות למצוא גביעים  -

 

החלטה: הטקס נשאר ללא סוסים, אבל יוצרים קיר צילום לטובת המנצחים במשך כל היומיים. יש לחשוב על  

 חלופה לגביעים טובים יותר. 

יש לעשות את כל המאמץ שכל הפרסים יגיעו לפני מועד הארוע ולבצע הזמנה של פרסים מחו"ל כבר בחודש  

 . 2023מאי 
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 אלוף האלופיםתחרות סיכום  .2

  2023ב תחרות אלוף האלופים קיום הארוע רק יומיים פגע בכמות הסוסים שהגיעו לתחרות. לכן, הוחלט כי  -

ימים. יומיים היו עמוסים מדי ביחס לעומס על הסוסים וכן תזוזת המקצים בין הימים שהיו בהם   3תתקיים 

   .לאורך כל העונה

 מקצים מיוחדים נוספים.  שלב זה יאפשר ל ם.ימי  3תתקיים   2023ב תחרות אלוף האלופים לכן, הוחלט כי 

מקצים מיוחדים "רגילים" כמו בלי מתג/ אוכף וכו, וכן מקצים נוספים עממיים בהם כל   שלבחשוב ללעתיד   -

אחד יכול לבוא ולהשתתף וכך לעודד מתחרים נוספים להגיע )מקצה זוגות למשל(. יש לבנות את מקצי  

 .  כדי שהמאמנים יחלו בהכנות לקראת הארוע 4מם כבר בתחרות ולפרסם את קיו  האליפות המיוחדים מראש

 למשל. סייחים  תחרות אילוף  –לחשוב על שילוב תחרויות נוספות באותו האירוע  -

 שיפוט: היה מוצלח שהיו שני שופטים, השיפוט היה מאוזן ומקצועי.  -

 ין אלוף האלופים.  יש למצוא גביעים מרשימים יותר וליצור הבדל בולט בגביעים בין אלופי הארץ לב -

 בשנה הבאה.   גם אותו הדבר את לייצר לשאוף  –דורבנות ובאקלים טובים מאוד  -

 

 סיכום הליגה האינטרנטית  .3

מאוד למתחרים שלא יכלו להתחרות בליגה הרגילה. הכוונה  מה , ומתאיוצלחתממאוד ה תהי הליגה  -

מלכתחילה היתה שהליגה האינטרנטית תתן במה בדיוק לרוכבים שכאלו. אף על פי כן, בפועל, היו מעט מאוד  

נראה שחלק מהמאמנים הבינו מאוחר מדי  מתחרים שהתחרו בליגה האינטרנטית בלבד ולא בליגה הרגילה.  

הוחלט לקדם הסברה למאמנים על חשיבות הליגה הזאת וייתרונותיה לפני עונת  . את היתרונות של ליגה זו

2023 . 

יתרונות הליגה: יצירת רצף פעילות של הענף לאורך כל העונה, גם בפגרה וכן לאפשר לרוכבים שלא יכולים   -

 לצאת לתחרויות בחוץ לקחת בזה חלק.  

 ת "באוויר".  יש להתחיל את התחרויות מוקדם יותר ושכל הזמן תהיה תחרו -

 בליגה האינטרנטית.  רק הועדה תנסה להוזיל את עלות המקצים וכן את דמי החבר למי שמתחרה  -

 ניתן לשלב גם שופטים מאירופה, אוסטרליה וקנדה.ל.  "שיפוט: ממשיכים עם שיפוט חו -

 בכל תחרות.   ןו על עצמר שלא יחז –חלופות לחולצות הוסכם שיש לחפש  פרסים: התעודות היו מצוינות,  -

לפני פתיחת הליגה הרגילה. לחשב את מועד הנחת הרישום להתאחדות   +כחודשאת הליגה לפתוח החלטה:   -

 למול פתיחת ליגת האינטרנט. 

 

 שילוב הקאטינג בענף האקסטרים .4

ההמלצה  . נערך דיון בין החברים ומובילי הקאטינג פנו בבקשה להעביר את תחום הקאטינג תחת האקסטרים

הטיעון שנסיון העבר מראה שאין כל חפיפה בין  לענף האקסטרים.  את הקאטינג: לא לצרף  אסיפהפה אחד ל

מזה שנים  היות והם מתנהלים זה לקאטינג. לדעת הרבי   אהענפים. אין יתרון לגודל כי כל התקציב יועבר כהו 

רוכבים   30בים )עדיף להם להיות ענף נפרד )גם באם כיום הקאטינג כולל מספר לא גדול של רוכעצמאית, 

 ומחציתם פעילים(. 
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 מגרש אחורי:  ב סטיוארט .5

  על חברי הועדה וכן ירשם בהזמנה לתחרותבשנה הקרובה  התפקיד יוטל בהעדר מוסמכים לענף האקסטרים, 

 .  בעל התפקיד

 תיבנה תכנית הנחיות )תקנון( לבעל התפקיד שיופצו לכלל חברי הענף ויתלו במקום מרכזי במהלך התחרויות.  

 

 : לאסיפה הקרובה מטעם הועדהוהצעות לדיון שלא לתקנון, הצעות לשינוי תקנון  .6

אלוף  . היות וטקס האליפות מתקיים בתחרות כתנאי לתואר אליפות #5ביטול חובת ההשתתפות בתחרות  -

 . 5הרוכב בתחרות   השתתפות/האלופים אין צורך לחייב נוכחות

 עד שבוע טרם מועד הטקס.   – יש להעביר בכתב לועדה מסיבות מוצדקות בקשות לאי השתתפות בטקס  -

דם, מתג לא חוקי  בגלל  לא מבדיל בין פסילה בגלל שגיאת מסלול לפסילה EXCAספר החוקים של ה  פסילות:  -

. יוסף לתקנון הבהרה אלו  Disqualification (DQ) -שניהם מוגדרים בגליון כ .או עבירת משמעת אחרת

כפסילה מלאה אי המשך השתתפות בכל התחרות ואי ספירה לניקוד מצטבר ופסילה שנותנת   DQהם  מקרים

 .  " למקצה בודד0ערך "

לא תספר לדרוג  וריצה זו  פסל מכלל התחרותי –  ולא מבצע כלל את המסלול כנס ויצא מהמקצה  ירוכב ש -

   האליפות.

איבוד   לקופון ענף. ₪ קנס 20תשלום של   –יגרור נפילת כובע לאור ריבוי העפת הכובע על ידי הרוכבים מוצע כי   -

 כובע יסומן על ידי הרשם בגליון השיפוט. 

 יוכר לתואר אלוף.   –תחרויות  4כניסות למשך  3כל מקצה שנפתח ויש בו לפחות  -

 להם יהיו סגן וסגן שני. כיתה".  "מנצחתואר ל )בוגרים ונוער( יוכרוי הירוקי תה: כלל מקצ יתארי מנצח כ -

 פעם אחת במקצה )אין מחויבות לצמד אחיד לאורך העונה כולה(. רק כנס ייוכלו לה  12רוכבי המקצים עד גיל   -

 הענף.  תקנוןויעלו להצבעה כחלק מסחו וינ  "אלוף האלופים "תואר וחוקי  -

. הנושא יועלה  עוברים לשופט אחד או שניים/ שופטים ישראלים מול שופטי חולשופטים: יש להחליט האם  -

 להצבעת החברים באסיפה הקרובה. 

 .ויופץ לחברים 6לשינוי התקנון כמפורט בסעיף הועדה  הצעות  מסמך  ינסח -

 .  מרכז הארץ או בהעדר מקום במכון ווינגייטב ת בחווה , יום ג', פרונטלי27.12.22האסיפה תתקיים ב 

מודים לאלה על תקופת עבודתה עם   ,הענףבשם כלל חברי גם  חברי הועדה עם סיום תפקידה של רכזת הענף,  .7

בכל הנושאים סייעו רבות לקידום הענף. במיוחד שלקחה  יוזמותיה הקמת הענף ו   קשורהעזרתה בכל הועדה.  

 !!!  ותחרויות האינטרנטיות מאלף ועד תליגת על עצמה את ארגון 

 . מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך דרכה כולנו

 

 שמה: אלה אביטל ר
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