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 18, ירוקי נוער עד  15ירוקי נוער עד  ירוקי בוגרים,  פרו,  - נוביס, נוביס נונ 

 ד. צ לכל 360  וסיבוב  הבמה אל  רכיבה .1

 .(ימינה   ופונים דרך   עוברים פעמים  4)  ימינה  פרח  של במסלול(, מ" ס  25 מינימום) lope overריבוע  .2

 . ואות  ומחזירים  מעגלים לשני השניה החבית  על אותו מניחים, מהחבית הדגל  את אוספים .3

 . (הסוס רק, הבקבוקים לבריכת  סנכנ לא  המוביל) בקבוקים בריכת דרך  ימין מצד אותו ומובילים  מהסוס  יורדים .4

 .הסללום מאחורי ממשיכים, אחד לצד מעגלים שני, מקוולטים פלוס .5

 . (החביות בין מטר  עד) חביות בין  אחורה .6

 . (מ" ס 50 מרחק  מקסימום) חביות של זוגות שני) חביות ריסוק .7

 . (פינות  3) הכל מאחורי  לשמאל  חופשית ריצה .8

 . בלאסו חבית  תפיסת .9

 . (הקונוסים בין מטר 2) הסיום   לקו  בטרוט ללוםס .10

  



 12, נוער עד  12ירוקי נוער עד  

 .360 וסיבוב הבמה אל רכיבה .1

 . (ימינה ופונים דרך עוברים פעמים 4)  ימינה  פרח של במסלול(, מ"ס 25 מינימום)  ride over ריבוע .2

 .הדגל את ומחזירים השניה החבית את מקיפים, מהחבית הדגל את אוספים .3

 . בקבוקים  בריכת דרך עוברים .4

 . םהסללו מאחורי ממשיכים, אחד לצד מעגלים  שני, מקוולטים פלוס .5

 . (החביות  בין מטר עד) חביות  בין  אחורה .6

 . (פינות 3) הכל  מאחורי לשמאל חופשית  ריצה .7

 . לסיום הסללום דרך והובלה המטריה יד על מהסוס ירידה .8

 

 



 

 18, נוער עד  15נוער עד  +,  40פרו  - פרו, נונ - נונ פתוח, פתוח מוגבל,  

 . הבמה על הסוס  על  עולים.  הבמה ועל  הזמן מקו  הובלה .1

 . קדימה  ממשיכים בסוף .  פס  בסייד ריבוע   ועושים האחוריות  הרגליים  עם  אחורה יורדים  .2

 . (  שמאלה ופונים   קופצים  פעמים 4)  שמאלה  פרח של במסלול(,  מ" ס  60 לפחות )   קפיצות  ריבוע .3

 . ואות  ומחזירים  מעגלים לשני  השניה החבית  על  אותו   מניחים,  מהחבית  הדגל  את אוספים .4

 . ד צ לכל   סיבובים  שני הבקבוקים  בריכת דרך' לונג ועושים   חבית על   עומדים .5

 . דצ  לכל  מעגלים שני, מקוולטים  פלוס  .6

 . ( החביות בין מטר  6)  סללום  .7

 . (החביות  בין מטר  עד)  חביות בין  8 בצורת אחורה  .8

 . (מ" ס  50 מרחק  מקסימום, חביות  של זוגות  שני )  חביות ריסוק  .9

 . החביות את לסדר  ורצים , אדמה  קשירת .10

 . (  פינות 3)  הכל  מאחורי לשמאל  חופשית  ריצה .11

 . אחורה   בהליכה  וגרירה   בלאסו חבית   תפיסת .12

 . ( הקונוסים בין   מטר 2)   הסיום לקו  בטרוט  וסללום  מטריה פותחים  .13

 

 


