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 ענף אקסטרים קאובוי 

 3.20202.9  מתאריך 21פרוטוקול ישיבת ועדה מספר 

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

 הלית פרס רכזת ענף נוכחים שאינם חברי ועדה:  

 אין נעדרים: 

 9/2/2023 זום.מיקום: 

 

 לדיון נושאים 

 ומקצה ללא מתג.  10בקשות לפתיחת מקצים: עד גיל  .1

 תלמידים הנבחנים בבגרות בתחרות השנייה.  .2

 ליגה וירטואלית  .3

 פרסים  .4

 שיפור תפאורת מגרש  .5

 שופטים   .6

 מקצה פרות  .7

 

 דיון והחלטות

 ו מקצה ללא מתג.  10בקשות לפתיחת מקצים: עד גיל  .1

 :10, ירוקי עד גיל 10לילדים עד גיל  לפתיחת מקצה   ביהמאמן דגן יעקפניה של    - 10עד גיל  מקצה 

לול לגרור מצב של חוסר  ע והדבר (  10בלבד עד גיל  3)רשומים בדיון עלה שאין מספיק מתחרים למקצה 

במהלך   היה נוכחות מספיקה לפתיחת המקצהת לגרום לעוגמת נפש לילדים במידה ולא  רצף תחרויות ו 

   .הליגה

 . 12ירוקי ועד   12עד  וגם  (11)עד גיל  YOUNG GUN ם מקצה לא לפתוח את המקצה היות וקיי הוחלט 

שתתף  לה מתחרים שאיתם דברה 4-5שיש רצון של  כתבה של אנה סורקין, בפנייתה  - מקצה ללא מתג

   .במקצה ללא מתג

ויהיה פתוח לכל רוכב   שבעונה הקרובה המקצה יתקיים לאורך הליגה אך לא יכנס לאלוף האלופים הוחלט 

 . כמקצה בפני עצמו אחרי מקצה הירוקי בוגריםישי וירוץ ש, המקצה מתוכנן להתקיים ביום בוגר

 . 2פניה על בגרות באנגלית ביום חמישי של תחרות  : בגרות .2

כמו   אותו יוםלקבל אישור להתחרות בסוף  מראשבגרות באותו היום יפנו להם תלמידים שיש  ש הוחלט 

 שומרי שבת. 

 ליגה וירטואלית  .3

 ויפורסם בתחילת מרץ.   ים מהם יוגרל מסלול נבחרמסלולים, ישנם כבר מספר מסלולים מוכנ

התחרות הוירטואלית  הראשונה תתחיל בתחילת מרץ, אותה תשפוט השופטת ג'ני וונט'וורט'. שופטים  

. מחכים עדיין  4או  3שיכולה בתחרות  פינסוןשניה וטרייסי הנוספים שאישרו שיפוט כריס רידן בתחרות  

 שהשופט ריק סנדרס יחזיר תשובה. 
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מספר ספונסרים אפשריים. הכוונה לנסות לסכם עם ספונסר אחד  השבוע נפגשו הרבי ואשיר עם  :פרסים .4

 .  כזההגענו להבנה סופית עם חסות לכל העונה. טרם 

 . שאר התורמיםול נתקדם לנותני חסותשאיתו   יתקציבמפתח  מסמך עם רבי יבנה ה

צבע לפי   לאלופים יהיההוחלט לעבור לגביעים בחיתוך לייזר על פי מודל ההצעה של עופר. : גביעים

למקומות ראשונים להגדיל ולאלופים לשנות בסיסים כדי ליצור גביע מפואר  , (ארדוזהב, כסף ) מקומות

 יותר. 

 

הרבי ואשיר ביקרו במקום שמייצר פסלים מפיברגלס, עלות המוצרים יקרה גם  שיפור מראה המגרש:  .5

 גם השינוע מהווה בעיה. , בעיה נוספת היא אם סוס יפגע במוצר להשכרה

 לקנייה.  לגייס תרומה לשתי דמויות בינוניותנתנאל ינסה :  החלטה

 

 ופטים: סוכם לשבץ את השופטים בסדר הבא:ש .6

 ניקול + קליניקה  -1תחרות 

 ( רשחלי / אלדד / -שופטים ישראלים )אור 2 -2תחרות 

 שופט מחו"ל  -3תחרות 

 מקנדה  דיוויד  -4תחרות 

 חו"ל  שופט  -5תחרות 

 שופט ישראלי+ שופט מחו"ל  -6תחרות 

 . עם כיתוב מתאיםגביע  לתת מגן הוקרה לשופטים -לשופטים: מתנת הוקרהמתנה 

 

 י מקצים: ראנץ רופינג וקאטל סורטינג. נדובר על ש   מקצה פרות: .7

פעם אחת באופן המסורתי: בתוך זמן קצוב כמה    -הוחלט לקיים בכל תחרות באופן שונה -ראנץ רופינג

ך לתפוס את הצבע שהוגדר  שיותר תפיסות ובפעם שלאחריה באופן אתגרי: צבע על העגלים והמתחרה צרי

 לו. 

 

 הלית פרס רוש )רכזת ענף(. רשמה: 
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