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   האקסטרים קאובויענף 

 2202/12/72 מה 2023סיכום אסיפת ענף האקסטרים קאובוי 

 

 שבאודים.  LDחוות ב 19:00בשעה  27.12.22האסיפה התקיימה ביום ג' ה ב 

 בהמשך. פתמצורבעלי זכות הצבעה. רשימת הנוכחים חברי ענף   22השתתפו באסיפה 

 

 : המהלך האסיפ

 

 .2022לקה הראשון של האסיפה הוצג סיכום עונת  בח .1

,  שאלותניתן זמן לכל הצעה  ל  .הצעות( 9) הענףתקנון  ועדכון  הועדה לשינויהצעות בחלקה השני של האסיפה הוצגו  .2

 . והצבעה  דיון

 . התקיים דיון והצבעההמאמנת דניאל דקניט.  של עדכון תקנון  ל הוצגה הצעה  .3

 .נושאים לדיון לקבלת עמדת החברים  2הועדה העלתה  .4

 

 :סיכום ההצעות ותוצאות ההצבעהלהלן 

 . הליגה   אלוף כתנאי לתואר (אליפות )  5ביטול חובת השתתפות בתחרות  .1

"בכדי להיות ממוקם באליפות הארץ חייבים להשתתף במינימום של מספר  ינוסח מחדש ל:   7.7.4סעיף  - פירוט: 

 תחרויות דירוג לאליפות הארץ שהתקיימו בפועל פחות אחד". 
 21 -א. בעד  
 1 -ב. נגד  

 0 –ג. נמנע 
 

 . " מדירוג לאליפות DQ" ופסילה "0פסילה " .2
 

לא מבדיל בין פסילה בגלל שגיאת מסלול לפסילה בגלל דם, מתג לא חוקי או עבירת   EXCAם של ה ספר החוקי פירוט: 

כפסילה    DQיוסף לתקנון הבהרה אלו מקרים הם  .Disqualification (DQ)-כ משמעת אחרת. שניהם מוגדרים בגליון 

 .  " למקצה בודד 0מלאה אי המשך השתתפות בכל התחרות ואי ספירה לניקוד מצטבר ופסילה שנותנת ערך "

  דף השיפוט את מלל בשל המקצה. השופט יתבקש לרשום בגדרה זו איננה משפיעה על החלטת השיפוט הבהרה: ה

 . DQהסיבה ל  

 22 -א. בעד  
 0 -ב. נגד  

 0 –ג. נמנע 
 

 . )ללא מעבר מכשולים(  " לכניסה למקצה ויציאהDQפסילה " .3
 

פירוט: לאור פסיקת בית הדין קודמת וראיית מעשה זה כה מעשה לא ספורטיבי, רוכב שיכנס וייצא מהמקצה ולא ינסה  
 " מכלל התחרות וריצה זו לא תספר לדרוג האליפות. DQיפסל כ " –כלל לבצע את המסלול 

 2  -א. בעד  
 13  -ב. נגד  

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

 21 -א. בעד  
 0 -ב. נגד  

 1 –ג. נמנע 
 

 יתה. תואר מנצח כ .5
 

 פירוט: כלל מקצי הירוקי )בוגרים ונוער( יוכרו בתואר "מנצח כיתה" ולא "אלוף" כיום. להם יהיו סגן וסגן שני. 
 13 -א. בעד  
 6 -ב. נגד  

 3 –ג. נמנע 
 

 . 12הגבלת כניסה במקצי גיל עד  .6
 

אין מחויבות לצמד אחיד לאורך העונה  . ועדיין  יוכלו להיכנס רק פעם אחת במקצה 12פירוט: רוכבי המקצים עד גיל  

 . כולה

 19 -א. בעד  
 1 -ב. נגד  

 2 –ג. נמנע 
 

 . דורג לאליפות לפי צמד )רוכב+סוס(י  YOUNG GUN EXCAמקצה  .7

לא יכולים להיות מוגבלים לכניבה אחת בלבד   EXCAמקצי ו  12ינוי הגבלת הכניסה למקצי גיל עד כתוצאה מש פירוט: 

 . EXCAדורג לפי צמד כמו שאר מקצי י  YOUNG GUN EXCAשל הרוכב, אזי מקצי 

 21 -א. בעד  
 0 -ב. נגד  

 1 –ג. נמנע 
 

 . חוקי השתתפות בתואר אלוף האלופים ישולבו בתקנון .8
ישולבו   2022חוקי השתתפות ותנאי לתואר כפי שהוגדרו על ידי הועדה ב סעיפי כחלק ממיסוד ארוע שיא זה, פירוט: 

 . 2023בתקנון הענף מ 

 21 -א. בעד  
 0 -ב. נגד  

 1 –ג. נמנע 
 

 . 5תחרויות מתוך  3השתתפות ב יוגבל רק למינימום   12קצי גיל עד למ  השתתפות בתואר אלוף האלופים .9
 15 -א. בעד  
 6 -ב. נגד  

 1 –ג. נמנע 
 

 . כשירות רוכבים וסוסים בליגה האינטרנטית )וירטואלית(הצעת המאמנת דניאל דקניט:  .10
פירוט: הליגה הווירטואלית נועדה לעודד השתתפות של רוכבים חדשים או רוכבים חסרי ניסיון תחרותי. דירוגים בליגה 

יכים להשליך על הליגה העליונה, ולכן צריכה להיות הפרדה בין הליגה העליונה לליגה הוירטואלית. עם זאת,  זו לא צר
רוכבים המדורגים בליגת העל )הליגה הרגילה( לא יוכלו להשתתף בליגה הווירטואלית במקצים שאינם תואמים את  

הליגה הווירטואלית אבל אין את אותה השלכה הדירוג שלהם. במילים אחרות, יש השלכה של הדירוגים בליגת העל על 
 למקצה סוסי נוביס. על כשירות כמו כן, אותו כלל יחול  מהליגה הווירטואלית לליגת העל. 

 . 2022ל ההצעה תערך הצבעה לגבי תחולת השינוי מליגת באם תתקב  10.1
 : 10תוצאות הצבעה לסעיף  

 20 -א. בעד  
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 0 -ב. נגד  
 0 –ג. נמנע 

 : 10.1תוצאות הצבעה לסעיף  
 20 -א. בעד  
 0 -ב. נגד  

 0 –ג. נמנע 
 
 
 

 ת להמלצות לועדה: והצבע
 

 : 2023לעונת  שופטים  .11
, הועדה מבקשת לשמוע את דעת החברים. האם עוברים לשופט אחד או שניים/  2022לאור הנסיון השיפוטי של פירוט:  

 שופטים ישראלים מול שופטי חול. 
 החברים מתבקשים לבחור בין החלופות הבאות )חלופה אחת(: 

 
 0 -  שופט אחד מחו"ל א.  
 2 -  שופט אחד מחו"ל+שופט ישראלי ב.  

 0 -  ג. שניי שופטים מישראל 
 17  – ד. להשאיר להחלטת הועדה לכל תחרות 

 

 . קנס על איבוד כובע  .12
  מוצע כי נפילת כובע מרגע כניסה למקצה ועד מעבר קו הזמן יגרור  פירוט:  לאור ריבוי העפת הכובע על ידי רוכבים 

 ₪ לטובת קופון ענף. איבוד כובע יסומן על ידי הרשם בגליון השיפוט ויוזן בתוכנה לצורך חיוב.  20תשלום קנס של 
 9 -א. בעד  
 10 -ב. נגד  

 1 –ג. נמנע 
 

 רשם: הרבי דקניט 
 
 

 אסיפת הענף:  נוכחים ב 
 

דקניט דניאל, דקניט הרבי, הלוי אילה, ויינברגר בן, זהר יניב, זהר עופר,  מנד זהר,  ברזילי אלון, גוטרמן רקפת, דיא
יעל, סלע ענבר יסמין, עזריה הדסה, קול  קוסקס סורקין אנה, סלטיאן  סופר עדן,  חליחל ווליד, כהן משה, נידרמן שי, 

 . משה-ישעיה בן  , שביט איתי, שכטמן שרון, אלישיב נתנאלאשיר, קוסקס 
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