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 2023ליגת  – האקסטרים קאובויענף 

 1מס'  אינטרנטית תחרות אקסטרים קאובוי

 )טווח זמן שליחת סרטונים( 8-29/3/23 

 ארה"ב ,  Jennie Sawyer Wentworth וונט'וורט'סוייר ג'ני שופטת: 

 הרבי דקניט  נציג ועדה:   iexca.committee@gmail.com – הלית פרס רוש  : מזכירת תחרות

 סדר המקצים ודמי רישום: 

  

 מסד 
 מקצה  

דמי  

כניסה  

)₪(   * 

תשלום  

 IEFל  
 הערות 

   IEF 90 90 – פתוח מוגבל - א.ק.  1

   IEF 90 90 – פתוח  - א.ק.  2

   IEF 90 90 - 18נוער ירוקי עד  - א.ק.  3

   IEF 90 90 – פתוח סוס נוביס  - א.ק.  4

   IEF 90 90  –ירוקי בוגרים  - א.ק.  5

   IEF 90 90  -  15נוער ירוקי עד  - א.ק.  6

   IEF 90 90  -  12נוער ירוקי עד  - א.ק.  7

  IEF 90 90  -  18נוער עד  - א.ק.  8

  IEF 90 90  -  15נוער עד  - א.ק.  9

  IEF 90 90  -  12נוער עד  - א.ק.  10

  IEF 90 90  –סוס נוביס נונ פרו  - א.ק.  11

  IEF 90 90 – נונ פרו  - א.ק.  12

  IEF 90 90 – + 40נונ פרו  - א.ק.  13

 ₪.  110 : דמי כניסה מאוחרים  9/3/23מיום*

ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה, שומרות לעצמן את הזכות לבטל את התחרות מכל והוועדה המקצועית 

 .יוחזרולא כספים ששולמו למארגני התחרות ה –במקרה ביטול  בלתי צפויה.סיבה 
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 רישום ותשלום: 

לפי קובץ אקסל המצ"ב. בכל שאלה או בעיה    iexca.committee@gmail.comרישום לתחרות יעשה במייל בלבד לכתובת 

 . 050-4690560 : בוואטסאפ הלית פרס רוש ניתן לפנות למזכירת התחרות 

 מעבר לטופס המצורף: תשלום יש לבצע בקישור 

חברי ענף  " עדכונים ודוחות יתפרסמו בקבוצות הוואטסאפ של ,הנחיות מיוחדות, הבהרות לשאלות חוזרות, פרסומים 

 . 9.3.23מועד אחרון לשאלות לוועדה יהיה יום ד'   ."2023 קאובוי   האקסטרים 

 .ובדף התחרות שבאתר ההתאחדות ענף האקסטרים קאובוי  תוצאות וסרטונים יפורסומו בדף הפייסבוק של  

 ₪.  110עלות מקצה  9.3.23מיום ה'  , 29.3.23-9יהיה בין התאריכים: לתחרות מאוחרת הרשמה מועד אחרון ל

   . ולא יתקבלו סרטונים לאחר מועד זה  התחרות נסגרת  0001:-ב 29.3.2023-, ה'ד ביום 

  בלבד, לא ע"ג טופס ההרשמה   iexca.committee@gmail.comטיוב ולשלוח קישור למייל -את הסרטונים יש להעלות ליו 

 .  באנגלית   והמקצהמספר הסוס   , יש לשמור כל סרטון עם שם הרוכב  .00:01בשעה  3.2392.ה ' דמיום  יאוחר 

 

   .8/3/23יום רביעי  החל מדמי רישום מאוחר לסוסים )להתאחדות( יחויבו 

 חוקים וכשירויות:

הוועדה תאכוף את חוקי מנהל הספורט להרשאות מאמנים ומדריכים. רוכבים   - אכיפת רשום מאמנים לפי רוכבים  .1

נדרשת   18,מעל גיל   2תעודת מדריך רמה  המספיק 18הרשומים עם מאמן ללא תעודה מאושרת מתאימה )עד גיל 

תעודת מאמן( לא יוכל להיכנס למקצה. רוכב שיכנס למקצה עם מאמן לא כשיר לגילו יפסל ותוצאתו לא תספר לדרוג  

 המקצה ולאליפות. על מנת למנוע אי נעימות, אנא ודאו שהרישום של רמת המאמן מעודכנת במזכירות ההתאחדות. 

 . ענף האקסטריםקים תחת חוקי ה"אקסטרים קאובוי" מפורסמים באתר ההתאחדות בדף חו .2

. יורשו להתחרות רק חברי ההתאחדות  צילום המקצהלוודא תקינות חברות ורישום סוסים בהתאחדות לפני  נא .3

הלאומית לספורט הרכיבה אשר שילמו את מלוא מיסיהם, עברו בדיקות רפואיות וסוסיהם רשומים בהתאחדות  

   .שמתחרים בחוות האם לסוסים חיסונים   אין חובת דווח  . כנדרש

אחרי    תשומת לב כל הרוכבים מופנית לאמנה בעניין טיפול ורווחת הסוס, הכוללת הגבלות על סוסות בהריון וסוסות .4

סוסות בהריון של ארבעה חדשים ומעלה או סוסות עם סייחים שעדיין לא נגמלו יורשו להתחרות אך ורק עם   :המלטה

סוסות בהריון בחודש תשיעי ומעלה וכן סוסה לאחר המלטה עד חודש לאחר    .אישור מיוחד של הווטרינר המטפל

 . המלטה לא יורשו להתחרות ללא קשר לאישור ווטרינרי 

 האחריות המלאה על הרוכבים והסוסים היא שלכם.  – מאמנים ומדריכים  .5

 .אין הועדה המקצועית ו/או ההתאחדות אחראים לכל נזק או פגיעה בחווה בה מצולם המקצה .6

 הנחיות לתחרות האינטרנטית:

 תארים ופרסים: 

 .  של הליגה הרגילה   2022התחרות האינטרנטית לא נכללת בחישוב לדרוג אליפות ישראל  . א

 .  ( 1-3)מקומות  הכתות והם יזכו בפרסים. בסוף העונה יוכרזו אלופי הליגה האינטרנטיתבכל תחרות יוכרזו מנצחי  . ב

mailto:ief@netvision.net.il
mailto:iexca.committee@gmail.com
https://loglig.com/Activity/Form/26987?seasonId=1438
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הליגה   . ג האלופים  האינטרנטית  אלופי  אלוף  במקצה  להשתתף  זכאים  מקצה  ובא יהיו  סוס  תו  באירוע  ואותו  שיערך 

 .  2023האליפות בגמר עונת 

 

 : ...., קוד לבוש ועודהנחיות צילום 

 

 .המסומנת בתרשים בכל מסלול צילום המקצים: הצלם צריך לעמוד בנקודה  . א

הסרטון חייב להיות מצולם ברצף )ב"טייק" אחד( וללא שום עריכה בתמונה. השופט יונחה לפסול רוכב במידה ונמצא   . ב

 .כי הסרטון עבר עריכה

 איכות הצילום צריכה להיות ברמה שתאפשר לראות את הרוכב והסוס במלואם בצורה ברורה לכל אורך  . ג

צילום בשעות חשיכה מחייב תאורה מספיקה לאפשר זיהוי ברור של המכשולים,  . טיוב - ביוהמסלול ובאיכות לפרסום  

 הסוס והרוכב. 

 .אסור להוסיף מוזיקה לסרטונים ואסור להדריך את הרוכב לאורך המקצה. מותר וכדאי לעודד  . ד

 .    iexca.committee@gmail.comאת הסרטונים יש להעלות ליו טיוב ולשלוח קישור למייל ע"ג טופס הרשמה  .ה

 .  באנגלית יש לשמור ולהעלות כל סרטון עם שם הרוכב   . ו

 ת ובקבוצת הוואטסאפ של הענף. תרשימי המסלולים ופרוט המכשולים יפורסמו באתר ההתאחדו .ז

 אפשר קסדה או  18-חבישת קסדה חובה, מעל גיל   18-וקי )עד גיל על המתחרים להיות בלבוש תצוגה מלא וח  . ח

 י(. כובע בוקרים/אוסטרל

 על הסוסים להיות מוצגים בציוד חוקי בלבד. הנחיות מראש יפורסמו האם נידרש להציג מתג למצלמה. לכל סוס  .ט

 .יוצמד מספר ברור )כמו בתחרות רגילה( 

 .שר שיפוט הגון שופט יהיה רשאי לפסול מקצה שהצילום שלו לא יאפ . י

 .הניקוד יהיה רק על מסלול המכשולים והורסמנשיפ )ללא בונוס זמן(  . יא

 שניות. במקרה של חריגה מזמן מקסימלי  30דקות וכל מכשול עד  8על המסלול להתבצע במסגרת של עד  . יב

 .השניות לאותו מכשול  30למכשול ינתן ניקוד רק על 

 המקצה כמה פעמים שירצה, לתחרות יישלח רק סרטון אחד לא כל מתחרה יכול להתאמן כרצונו ולצלם את  . יג

 .ערוך לפי בחירת הרוכב

 No Score (SCRACH) .  רשםיישאר רשום במקצה וי - מתחרה שנירשם למקצה ולא ישלח סרטון  . יד

 

 תודה ובהצלחה לכולם!

 הועדה המקצועית, ענף אקסטרים קאובוי
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