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 ענף אקסטרים קאובוי 

 7.12.2022  מתאריך 81פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

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

 הלית פרס רכזת ענף נוכחים שאינם חברי ועדה:  

 אין נעדרים: 

 07/12/202221:00 זום.מיקום: 

 

 נושאים לדיון 

 .לימודיםחופשת תקופת לתחרות ליגה  שנות מועדבקשה ל .1

 . מחו"ל  קליניקה עם מאמן .2

 . 21/11/2022מה   סיכום ועדת הדרכה .3

 ועדת חיילים.  .4

 דיון והחלטות

ל לשנות מועד של אחת מתחרויות  לשקו  , דניאל דקניט, בהמשך פניה של המאמנת  :2023תאריכי תחרות   .1

השנה כבר  הליגה לתקופת חופשת לימודים. לאחר בדיקה בגלל אילוצים של מועדי תחרויות של ענפים אחרים,  

להערך  תחרויות בזמן חופשה ו  2הועדה תקח זאת בחשבון שילוב  2024עונת ל  .לא יהיה ניתן לבצע שינויים

 א לשבץ תחרות בזמן חגים )שבועות, יום עצמאות(. נציין כי בעבר פנו מאמנים וביקשו ל בהתאם.

קליניקות עם מאמן מחו"ל. אחת בתחילת העונה והשניה בסמיכות    2הועדה שואפת לבצע מחו"ל:  קלינקה .2

וזאת עקב לוח   2023תחילת אפריל לסוף העונה. עד כה פניות למאמנים לא העלו אפשרות הבאת מאמן ל

 קלינקות שלהם כבר תפוס.  

בסוכות.  תחרות אחרונה אפשרות הגעה ל ( אישר 2)שופט רמה  מקנדה  David Cowleyלי אודיוויד ק המאמן

  לבדוק. סוכם : קליניקת שיפוט יום לפני וקליניקת נוער יום ועוד יום לבוגרים לאחר התחרותכולל קליניקה

 .  1/7/2023ב   4תיאום קליניקה לתחילת החופש הגדול אחרי תחרות מספר  אפשרות 

 . (2023פסח ) לקליניקה לתחילת העונהנוסף סוכם כי ננסה למצוא מאמן    אפשריים נוספים: מאמנים

של  תאריכים פוטנציאלים לשפוט וקליניקה בתחילת העונה קמרון או קול  י הארטלתאם עם לי  :2024לעונה 

2024  . 

 וורליק: קליניקה של מייגן  -סיכום וועדת הדרכה .3

מציע גם  לבני , עמרי לכלל הענפים  קליניקה כללית בנושא הורסמנשיפהובן שהמאמנת מגיעה להעביר 

סוף עדכן כי מייגן יכולה להגיע לארץ ולשפוט בתחרות השניה או השלישית בלבד.   קליניקה לאקסטרים.

 מועדים שלא מתאימים לקליקה.  

   הועדה תשמח לבצע תחרות עם מייגן ובתנאי שעלות הבאתה מארה"ב לא נופלת על התחרות.  ,מבחינת שיפוט

הרבי ידבר עם  "ל/ישראלי. סוכם כי חו שיפוט  לקבל החלטה סופית יש להמתין להחלטות אסיפת ענף לגבי כדי 

 .הבין בדיוק מה בכוונת ועדת הדרכה לקדם בנושאעמרי, כדי ל
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 ספורטאי מצטיין:  –חיילים  .4

 טהר קרפ, כליל קרפ, יובל כהן. פניות:  3נתקבלו 

 סגנית לאלוף האלופים של נוביס נונ פרו.  –מועמדים העונים לתנאי סף של מנהל הספורט: טהר קרפ 

 מועמדים שלא עונים לתנאי הסף: כליל קרפ. 

 המועמדת יובל כהן ללא תחרויות בענף האקסטרים וללא כל הישג. הועדה החליטה שלא יכולה לדון בפניתה. 

 . טהר קרפ –ן סף להמליץ על הספורטאית שעמדה בקריטריו החלטת הועדה:

והוא שווה ערך לתואר אלוף הליגה לקריטריון ספורטאי    2022ם הינו תואר חדש מ כללי: תואר אלוף האלופי

 פעיל/מצטיין.  

 הלית פרס רוש )רכזת ענף(. רשמה:   
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