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 ענף אקסטרים קאובוי 

 16.1.23  מתאריך 20פרוטוקול 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: 

 21:00 16/1/2023  זוםמיקום: 

 

 לדיון נושאים 

 מעודכן תקנון  .1

 פרסים  .2

 מכשולים  .3

 ספונסרים  .4

 סרטון תדמית  .5

 שינוי סדר מקצים  .6

 

 דיון והחלטות

  :תקנון ענף מעודכן .1

. בסוף  27.12.22שולבו העדכונים והשינויים לתקנון הענף הקיים, זאת בהתאם להחלטות אסיפת הענף מה 

 התקנון הוספו השינויים כנספח.  

 פרסים:  .2

 תחרויות אינטרנטית:   .א

במקום  ממותג להכין כובע  הוחלט.  לאלוף בלבד בשנה שעברה היה חולצות לזוכים, תעודות וגביע

-1מקום  .הפרס יכול להשתנות בין תחרות לתחרות כל פרס. תחרויות 2-)טרמים( ל בקבוקיםוחולצה   

 . יחולק בטקס אלוף האלופים למקום ראשוןגביע . תעודותגם יקבלו   בכל תחרות 3

   תחרויות ליגה: .ב

תצטרך  ת הפרסים עלוושופט שני בחלק מהתחרויות   בגלל שיפוט שופטים מחו"ל  – תקציב מגבלת 

 להיות בהתאם, במידה ויהיה גידול בכמות הכניסות רמת הפרסים יכולה להישמר. 

 כמה עומס יהיה על תקציב הפרסים.  צפויה, קשה להעריךכניסות לכמות עדיין אין מידע ו   היות

לחשוב על פרסים שהרמה תעלה לפי התקדמות הליגה, כלומר בתחרות הראשונה נתחיל  הוחלט:  

 יבחן האפשרות לשיפור רמת הפרסים.תבפרסים פשוטים יותר ולפי התפתחות העונה 

 . ₪ 5000תחיל את העונה בפרסים בסכום נ
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  ,, דורבנותסט הוד וזנב ,ממותג , הודכובעים רקומיםהוחלט לבדוק עם ספקים אפשרויות הבאות:

,  תיק גב ממותג, , חולצה דרייפיט ארוךתיקים לראשיות תצוגה, תיק לשמיכות ,קולר פליז ממותג

   .חדשים  גביעים

 תינתן עדיפות לפרסים שניתן לבצע הזמנה שנתית למספר תחרויות. 

 למנצחי הכיתות: באקלים פשוטים יותר. ו  (135$: באקלים )הליגה  אלופירס לפ

לוגו הענף(.  עם לאלופים דורבנות או משהו מקביל )הרבי הציע ראשיה ממותגת אלוף האלופים: 

 עם לוגו ספונסר.   ווסט רקום לסגניםתיבדק אופציה ל

 צופר אוויר. ומכשולים לתחרויות כמו מצנח  נתקצב מכשולים: .3

הגדרה מחודשת למה מקבל ספונסר: לייצר הבדלה בין תרומה כספית לתרומה של מוצרים   ספונסרים: .4

 שהשווי שלהם יכול לעורר מחלוקת. 

 .מתרומה כספית  שונה כסף תהיה כמות חשיפה במהלך העונה עלות או לפי שווילהגדיר מחדש 

מאמנים מהענף שיספרו על מה זה עושה לתלמידים,   -  יצירת סרטון תדמית לענף סרטון תדמית לענף: .5

 . וחוקי הענף לסוסים ובמקביל סרטונים מתחרויות

, ליצור שאלות ולתכנן את  חוות/ מאמנים בחור, לעורכים פוטנציאליםעופר יקח על עצמו לדבר עם סוכם כי 

 התוכן שרוצים להציג. 

להכניס מקצה פרות  יום חמישי מיום שישי.   ליעבור   intermediate excaהוחלט כי מקצה  :סדר מיקצים .6

 וי.לוודא אם מתאים השינ . הנושא ילובן עם המארגן תחילת התחרותב

 

   

 הלית פרס )רכזת ענף(.רשמה: 
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