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 ענף אקסטרים קאובוי 

 2220.11.01מתאריך  71פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

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

 , אילאיל קנטי נוכחים שאינם חברי ועדה: אלה אביטל )רכזת ענף(

 אין נעדרים: 

   1.11.2022זום. מיקום: 

 

 נושאים לדיון 

 . עם המארגנים מחוות דאבל קיי 2022עונת  סיכום  .1

 

 דיון והחלטות

 : בחוות דאבל קיי  2022סיכום ארועי תחרויות  .1

הועדה ביקשה להיפגש על מנת לקבל משוב מטעם המארגן על העונה האחרונה להפקת לקחים לקראת   -

 . התקיים דיון פתוח והחלפת דעות.  2023הכנת  עונת  

מבחינת הקשר עם  בהיבט התנהלות המתחרים ומוצלחת מבחינת המארגן מאוד העונה היתה  -באופן כללי  -

 . ונציג הועדה בתחרות  הועדה 

האלופים: יש לוודא שהתחרות האחרונה, אלוף האלופים, אינה קטנה מדי מבחינת כמות   אלוףארוע  -

ולהבטיח   כניסות. במידה וכן, אילאיל מבקשת לתקצב אותה בנפרד כך שהמארגן לא יספוג הפסדים

 . כניסות 200למארגן מינימום 

רשמים קלדן   2מעבר ל  מחייבת  EXCAשופטים. התוכנה של ה  2יש קושי רב בהתנהלות ארוע עם שיפוט:  -

נוסף שיזין את השופט השני בין המקצים. המשמעות קושי בתכנון לו"ז מדוייק מראש, פרסום תוצאות  

  קיימת. רגילה לשמור על שופט אחד בכל תחרותבעיכוב משמעותי. מבחינת המארגן יש העדפה ברורה 

כרטיסי   ן שופט שלא דובר אנגלית.ויש לשקול לא להזמי מורכבות לעבוד עם שופטים שאינם דוברי אנגלית 

יש חשיבות לשבץ שופטים כמה שיותר  עד מאוד בחלק מהשנה )אוגוסט, חגים וכו(.  ויקרים  נהיו  הטיסה  

מוקדם על מנת לקבל גמישות בהזמנת כרטיס הטיסה ומחיר סביר. כמו כן מבקשת לשקול המשך שימוש  

וסבר כי הנושא יועלה להצבעה באסיפת ענף  . הגם בשופטים ישראלים כשיש חשיבות לשמור על כשירותם

 הקרובה. 

.  ושיתף פעולה באופן מיטבי עם נציג הועדה  היה מוצלחהתחרות ששובץ השנה  וטרינר  חברי הועדה ציינו כי  -

 במגרש החימום.  סטיוארטאפשרות להסמיכו כ ה תבדק

הדבר מקל על   בים.של ארגון הפרסים על ידי המתנדטובה הההתנהלות  אילאיל ציינה לטובה את פרסים:  -

 תהליך חלוקת הפרסים. 

 

 קנטי על ארגון התחרויות לאורך העונה ועל שיתוף הפעולה הפורה.  משפחת הועדה מודה ל

 

 רשמה: אלה אביטל 
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