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ישיבת ועדת מערבי – 22.3.18
משתתפים חברי ועדה :הרבי דקניט (יו"ר) ,רותם וינברג ,אלי קרא ,קאיה אחישר.
משתתפים שאינם חברי ועדה :תום מוטליס (רכז ענפים).
מיקום :חוות  ,LD Trainingאודים.
נושאים לדיון:
 .1תחרויות בחוות גרין פילדס
 .2תוכנה – עדכון הנהלה
 .3תקציב
 .4שיבוץ תחרויות שבוטלו
 .5אישור תרומה לפרס "אלוף האולאראונד"
 .6הבהרה לגבי תכנית התמריצים
 .7בקשה לתמיכה – ענף אקסטרים קאובוי
 .8דיון בבקשות ספורטאים לקבלת המלצות הוועדה המקצועית כמועמדים לספורטאי פעיל/מצטיין:
דיון ומסקנות:
 .1הרבי עדכן לגבי אי קיום תחרויות בחוות גרין פילדס בהסכמה דו-צדדית עד לסיום בניית המתקן.
בדוח בדיקה נקבע כי יתקיים סיור במתקן  45יום לפני מועד התחרות הבא וכי קיום התחרות מותנה
באישור המתקן בעת הסיור.
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 .2לשאלת חברי הוועדה ,הרבי עדכן בקצרה על סטטוס הנוכחי של פרוייקט המיחשוב ועל התקדמות
התהליך.

 .3חברי הוועדה דנו בתקציב לשנת  2018ועודכנו שכרגע ישנה עמידה ביעדים התקציביים .בנוסף ,דנו
חברי הוועדה בהקצאת תקציב משנה נוכחית לקיום תחרות  CRI*3 .– FEIבשנת  .2019המטרה
היא הנגשת הדירוג לאליפות העולם הבאה שתתקיים באירופה דרך תחרויות בינלאומיות בארץ.
הנושא יידון בשנית בדיון החצי שנתי בהתאם להתקדמות ביצוע תקציב.

 .4לאחר דיון בין חברי הוועדה והתייעצויות עם מאמנים בענף ,הוחלט כי בעקבות תחרות נוער מס' 2
שבוטלה ,יתקיים סדר תחרויות הנוער הבא להמשך העונה:
-

תחרות מס'  ,22-23.6 :2דאבל קיי (במקום נוער )3

-

תחרות מס'  ,31.8-1.9 :3גרין פילדס (תלוי באישור מתקן) (במקום תחרות נוער )4

-

תחרות מס'  ,21-22.9 :4דאבל קיי (במקום נוער )5

-

תחרות מס'  :5אליפות נוער  +ערב נוער –  ,12.10דאבל קיי

בנוגע לתחרויות קאטינג ואקסטרים קאובוי ,הוחלט על סדר התחרויות הבא:
-

תחרות מס'  ,15-16.6 :2דאבל קיי

-

תחרות מס'  ,14-15.9 :3דאבל קיי

-

תחרות מס' ( 5-6.10 :4הוקדמה) ,דאבל קיי

-

תחרות מס'  :5אליפות קאטינג ואקסטרים קאובוי –  ,2-3.11דאבל קיי

 .5קורס ההכשרה במכון וינגייט מעוניינים לתת חסותם ולתרום אוכף לנוער .מבקשים שהוועדה תאשר
להעניק את האוכף כתואר חדש – "אלוף האולארואנד" ,שייתנן למי שצבר את מס' הנקודות הרב
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ביותר במקצי האולאראונד (פלז'ר ,טרייל והורסמנשיפ ,עד גיל  18בלבד) .חברי הוועדה תומכים
ברעיון ואופן חישוב הפרס המדויק יאושר ע"י הוועדה ויפורסם בהמשך .כמו כן ,לבקשת התורמים
מאושר העמדת שלט פרסום על גדר המגרש בתחרויות נוער ואיזכור הפרס והחסות על ידי הקריין
בכל יום של תחרות נוער.

 .6הבהרה לגבי תכנית התמריצים  -יש תנאי של השתתפות ב 3מתוך  5התחרויות במקצוע אקסטרים
קאובוי כשיש חובת השתתפות באליפות  .בריינינג ,כל יום תחרות נספר בנפרד לכן ישנה דרישה
להשתתפות ב 5מתוך  10ימי התחרות הקיימים כיש חובת השתתפות באליפות.

 .7הוגשה בקשה מטעם ועדת ענף האקסטרים קאובוי לתמיכה בסך  ₪ 5,000עבור קליניקה בסוף
עונת התחרויות עם שופטת האליפות מחו"ל .הבקשה אושרה ע"י חברי הוועדה.

 .8להלן הספורטאים אשר הגישו בקשה עבור ספורטאי פעיל /מצטיין והתייחסות הוועדה לגביהם:
פלג לוגסי – בשנת  2017סיים במקום הראשון מתוך שלושה-עשר מתחרים במקצה ריינינג ירוקי עד 18
באליפות נוער .עומד בקריטריון מנהל הספורט ועומד בקריטריון הוועדה.
הוועדה ממליצה לאשר את בקשת הספורטאי.
עדי קרא – בשנת  2017סיימה במקום השני מתוך תשעה מתחרים במקצה ריינינג נוער באליפות בוגרים.
עומדת בקריטריון מנהל הספורט ועומדת בקריטריון הוועדה.
הוועדה ממליצה לאשר את בקשת הספורטאית.
חבר הוועדה אלי קרא לא השתתף בהמלצת הוועדה לעניין בקשת הרוכבת.
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יותם מושלין  -בשנת  2017סיים במקום השני מתוך שלושה-עשר מתחרים במקצה ריינינג ירוקי באליפות
בוגרים.
עומד בקריטריון מנהל הספורט ועומד בקריטריון הוועדה.
הוועדה ממליצה לאשר את בקשת הספורטאי.
פרידן טל  -בשנת  2017סיימה במקום השלישי מתוך שנים-עשר מתחרים במקצה הורסמנשיפ עד 18
באליפות נוער .לא עומדת בקריטריון מנהל הספורט ועומדת בקריטריון הוועדה.
הוועדה אינה יכולה להמליץ על אישור בקשת הספורטאית.
הילי כהן – בשנת  2017סיימה במקום החמישי מתוך שבעה מתחרים במקצה קאטינג נוער באליפות.
לא עומדת בקריטריון מנהל הספורט ,עומדת בקריטריון הוועדה.
הוועדה אינה יכולה להמליץ על אישור בקשת הספורטאית.
משי פיניש – בשנת  2017סיימה במקום הרביעי מתוך שלושה-עשר מתחרים במקצה ריינינג ירוקי עד 18
באליפות נוער .לא עומדת בקריטריון מנהל הספורט ועומדת בקריטריון הוועדה.
הוועדה אינה יכולה להמליץ על אישור בקשת הספורטאית.

רשם :תום מוטליס
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