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 ענף אקסטרים קאובוי 

 3.20201.80  מתאריך 91פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

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

 . איןנוכחים שאינם חברי ועדה:  

 עקב מחלה.  הלית פרס רכזת ענףנעדרים: 

 . 21:00  08/01/2023  –  זום.מיקום: 

 

 נושאים לדיון 

 . 2023שופטים לעונת זימון קביעה ו .1

 . מחו"ל עם מאמן   ותקליניק .2

 . מכשולים חדשים .3

 ליגה אינטרנטית. קביעת לוח תחרויות  .4

 ה ופרסום קול קורא לארגון תחרויות. הכנ .5

 מקצים חדשים.  .6

 . תקצוב וארגון פרסים .7

 ספונסרים גיוס  .8

 גיבוש  יבער .9

 יון והחלטותד

למתכונת שיבוץ  מעמיק דיון   לאחרבנושא שופטים, להחלטת אסיפת ענף בהמשך   :שופטים ה וזימוןבחיר .1

 : , הוחלט2023ל שופטים 

 בחלק מהתחרויות שופטים ישראלים בצוישו . 

  .חלק מהתחרויות יהיו עם שופט יחיד 

 2, תחרות  היחיד  תפטשו  הירסקורן )קנדה(ניקול   – 1: תחרות מני קליניקות ישובצו כשופטיםמא –  

 שופט יחיד.  ילי )קנדה(קואויד  ד  – 4, תחרות +שופט ישראליוורליק )ארה"ב(מייגן 

 שופטים  שני  –( םאלוף האלופי) 6תחרות ו ופעם חו"ל( ישראלי  פעםיחיד )שופט  – 3,5יות תחרו

לפניה  נוכחים שמוסכמת על כלל הקבל רשימה של שופטים בסיוע הרבי ת רכזת ענף  .)חו"ל+ישראלי(

 .3,5,6לתחרויות לצורך שיבוץ 

 ימי תחרות כרשם    3כי שופט חדש יתבקש להיות  . נקבעלשיפוט יש שני מאמנים שבהליך הסמכה

נסיון של מספר תחרויות כשופט שני  צבירת טרם שיבוצו כשופט שני בתחרות. רק לאחר  לשופט חו"ל 

 ראשון. יחיד/ישקל שיבוץ כשופט 

  מארה"בפטים למספר שו פניה שה עת בדומה לשנה קודמת  –שיפוט תחרויות אינטרנטיות . 

  מחו"ל: קלינקה .2
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  םימי  2חופשת פסח תעביר ניקול בהעביר קליניקה. ל  נתנו הסכמה עקרונית יליקואויד ד ו הירסקורן ניקול

נקבע כי   ,לנוער למקרה של עודף ביקוש השתתפות(. 10-12)עד  למאמניםאחד ם( + יום משתתפי 20לנוער )עד 

 .(12ואחרונים עד  13-15, 16-18  ל יהיה העדפה להשתתפות )קודם עדגיב יורדקריטריון  

אחרי קליניקה  תסוכם כונת . מתציע לנונפרו, נוער ומאמניםהכוונה להימים.   4תהיה  קליניקה של דויד 

 ראשונה. 

ידון  יוצג ו.  שח 600  עד העלות תהיה לנוער כשהמטרה לסבסד לנוער כך שתקציב יבנה   –והמחרה תקציב 

 בישיבה הבאה. 

   :מכשולים חדשים .3

 הקרובה.   תחרויותה עונת בולים חדשים מכש לנסות לשלבהוחלט 

 צופר אויר  .1

 מצנח נגרר  .2

 שום עם המארגן( יי ניתן ל  איךבמכלאה )יבדק   פרות .3

 : לוח תחרויות ליגה אינטרנטית .4

לחוות לקבוע מועד  רוש כמה שניתן את טווח הזמן של הגשת סרטונים לשיפוט כך שתהיה גמישות וחלט לפה

.  30/8/2023יהיה  4ומועד הגשה אחרון לתחרות    15/2/2023יהיה ראשונה  לתחרות  פרסוםצילומים. מועד  

 . 20/1/2023הלוח יפורסם עד    שבועות בין תחרות לתחרות. 5 -+/ ההגשה בטווח המועדי  4ננסה לפרוש את 

 :קול קורא לארגון תחרויות .5

מתן זכיון להצבת  ו . תינתן דעת למינימום כניסות20/1/2023עד ה  ופרסום קול קוראהכנת  באחריות הרבי  

 דוכנים לספונסרים. 

  :מקצים חדשיםבקשות ל .6

. תשומת לב  דר שלא לדרוג לאליפותיוגמקצה ש בכלל התחרויות.  אקסטרים ללא מתגלפתוח מקצה  ה פני .1

 לירוקי ולנוביס.  רויותיבספירה לכשיכלל כי מקצה זה  

במידה  מקצה זה. עם הכללים ל לחברים פורסם חוזר פרו. הוחלט כי י-פניה לפתוח מקצה פטיוריטי נונ  .2

תקיים בארוע  . המקצה יספונסרים לפרסים/ותכניסות אזי ננסה לגייס תרומ 3של מינימום ותהיה דרישה 

 אלוף האלופים. 

פרות במכלאה בפרק  ה תפיסת מירב  - Ranch Roping (with Breakaway)נוסף  מקצה בקרפניה לפתיחת  .3

 זמן קצוב. 

 . לפחות כניסות  3במידה ויהיה רישום של   ו יפתחאלו  יםהוחלט כי מקצ 

 .באהישיבה היידונו ב 7-9סעיפים , קב התארכות הישיבהע .7

 

 (. יו"ר) רבי דקניטה: םרש  
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