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   2023לשנת  2מספר עית  וועדה מקצו סיכום ישיבת 

   הענף לרכיבה מערבית

 

 07.2.2023תאריך 

 זום מיקום: 

 , שריג ברוש , שרי השאש: ברק גיבורי, דודי לזר, קרן עופר החברי ועד נוכחים

 י מרדכ מוזמנים: אילאיל ושי קנטי, צביקה כנעני, דודי 

 

 :  ה פגישנושא ה

 .  2023חרויות לאחרונה לעונת תארגון תחרויות שפורסם לקול קורא ל רויות מארגני תח הערות 

 ס.  תף עם חוות דאבל קיי וחוות גרין פילד השיחה התקיימה במשו 

 

 נושאים שעלו לדיון:  

 :  כללי 

 ימים(.   2/3התחרות ) לתחרות, ללא תלות בכמות הימים בהם מתקיימת  ₪  1500: בוגרים /גן לתחרות נוער קופון מאר .1
 .  רות, ללא תלות בכמות ימי התחוועדה המקצועיתאותם ישלם המארגן ל ₪  3000יעמוד על  םבתחרויות בוגרי  NRHAון קופ .2

 .  )חמישי עד שבת(   ימים  3י , תחרויות בוגרים ימשכו על פנשבת( -)שישי ים ו יומיר יימשכך התחרויות: תחרויות נוע מש .3
 :  2023מחירי תאים לעונת  .4

 .  ₪  125ושת בימים הראשונים: מחיר לתא ליום בשל

 .  ₪  100 מחיר לתא החל מהיום הרביעי והלאה )כולל(:

 קולו בלבד.  ת ולשי גן התחרויורה מול מאר רת על ידי המתחבבוקר אלא אם תואם אח  07:30: שעת פינוי התא 

  ת ענף/רת רכז י בים מתקדמים של בחמצאים בשלמנכ"ל ההתאחדות, אורי חכם, נ: הוועדה המקצועית יחד עם נףרכזת ע .5

 .  לענף המערבי

 

יעה התעניינות באירוח תחרויות  בל קיי הב . חוות דא רים ק מתחרויות האקסט רחות כחל מתארויות  התח : תחרויות קאטינג 

 .  תחרויות קאטינג/אקסטרים קאובוי  2023 ח בשנתרהקאטינג בעוד חוות גרין פילדס איננה מתכננת לא

 

 :  חרויות נוערת

מנת לקצר את ימי התחרות  וזאת על   אראונד במגרשים נפרדיםמו במקביל למקצי האול יתקיי, 2023בעונת מקצי הריינינג  .1

.  . שתי החוות אישרו שיש להם את היכולת הטכנית לבצע זאת. 2022נת ל שש  ויות נת התחרשהיו ארוכים מידי במהלך עו

תהיה אחראית להזמין ולשלם לשופט הישראלי  עית . הוועדה המקצו ריינינג יתקיימו בבקרים של יום שישי ושבתמקצי ה

שעות בתלות בכמות הכניסות    3-4ך לשיפוט ביום של מקצי הריינינג . זמן מועראת מקצי הריינינגהשני שיוזמן לשפוט  

 תוכננות.  המ
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  150-170)מחירים נוכחיים  נוער  לכל מקצה ₪  10מחירי המקצים יועלו ב צבעת חברי הוועדה הוחלט פה אחד כי לאחר ה .2

 מקצים אלו.  ב  ₪  30עלה ל התאחדות יופון , גובה הק₪ 160-180, יועלו בהתאמה ל ₪
של    סמיכותקבות ה, ובע 2023ויות נוער בשנת חרמארגנת חדשה שתגיש את מועמדותה לארגון תתהיה חווה במידה ולא  .3

,  17-18/3/2023כים , בתארי1ספר רות נוער מ חלט טנטטיבית שחוות דאבל קיי תארח את תח, הו1ר תחרות נוער מספ

קו בין  חול תחרויות י. שאר ה19-20/5/2023כים רישמתקיימת בתא   3ר ר מספח את תחרות נועתארן פילדס וחוות גרי

 (.  9/2/2023המארגנים לאחר מועד הגשת הקול קורא )

 רים:  תחרויות בוג

ר כניסות  ספ יש מדה ו, במיימים ליומיים  3 ך התחרות מאת מש ות לשנות א ניתן בסמיכות לתחרת ל מסיבות טכניו י הוחלט כ .1

ן אנו צופים מיעוט משתתפים,  ם. בתחרויות בהימי 3פני  ו על רסיתפכל התחרויות חלט שהו  פית ולכןספצינמוך לתחרות 

כגון  כלול בתחרות זו ה ביחד עם המארגן ישקלו ל, והימים צפויים להיות קצרים יותר הוועדכגון תחרות אחרי הדרבי 

 ים.  , וגיבוש חברקה, העשרותקליני

 נאים הבאים:  הת יהיה על פי  רויות לשלושה ימיםלהארכת התח במארגנים תמיכת הוועדה  .2

a.  רגן  ך בעלויות הנוספות של המא, הוועדה תתמוגבלפתוח לא מו סות למקצה ניכעם (, יחד )לא כולל   כניסות 300עד

   ₪  5000בעלות של 

b.  פות של המארגן סך בעלויות נותתמו (, הוועדה לא )כולל כניסות ומעלה 300מ  . 
  ₪ 100, רגן למא  ₪  200ן: כדלקמ ק בין המארגן להתאחדותליחו  ₪  300על ה פתוח לא מוגבל שעומד  למקצדמי כניסה  .3

 .  קופון ענף

 .  תאים  130ל אים ת  150כמות תאים שעל המארגן להעמיד בתחרות יעודכן מ  .4
 ( קוצר זמן מפאת   09:00עה בש  8/2/2023נושא זה נידון ב ) פייד טיימים:  .5

a.  בעבור   מעוניינים לשלם  המתחרים שאינם גרש פתוח לטובת על שעתיים מקפיד  התחרות יש להיום לפני תחילת

 הפתוח.  המקצועית מתי לתזמן את המגרש , להחלטת הוועדה 22:00ל   10:00בין השעות   ,רכיבה במגרש 
b. חר שהמארגנים טענו שזהו מרכיב חשוב בהכנסות של המארגנים  , לאף יום תחרותם בסויתאפשרו פייד טיימי

ף  ות סבירות על אתוח בשערוכבים זמן מגרש פר לפש רויות תאה שהחלוקה של התח תחרויות, בתקוובמהלך  

 . חרות ף יום תבסו קיומם של פייד טיימים 

 עוד היום.   2023נת חרויות לש תיעודכנו בקול קורא לעדכון   טות מעלהההחלכל 

 ני התחרויות שהשתתפו בפגישה.  מארג, ושני עיתהוועדה המקצושל תם  , התקבלו בהסכמשסוכמו מעלהל הנושאים כ

 .  ן פורה ועל קיום דיו  פגישהבתפות שתהמארגנים על ההם לשני מודיאנו 

 

 רשמה: קרן עופר  
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