
 תקנון אקסטרים קאובוי 

1. EXCA זה הינו הארגון היחיד המוכר הקובע את החוקים בספורט. 

 מכיר רק בתחרויות המאורגנות ונשפטות לפי חוקיו. EXCA -ה .2

 הבטיחות של הרוכב וסוסו תמיד בראש סדר העדיפויות. .3
 .אקסטרים קאובוי הוא ספורט רב תחומי המצריך מהרוכב לשלב מהירות והורסמנשיפ/סגנון .4

 ידי ההתאחדות לאקסטרים קאובוי.-הספר מכיל חוקים וקווים מנחים שאומצו על .5
 כל המשתתפים צריכים לחתום על טופס שחרור מאחריות. .6

 ילדים ונוער צריכים שהוריהם או אפוטרופוס חוקי יחתום בשמם.

 בינואר זה הקו המנחה לגיל המשתתף למשך כל העונה. 1 -ה .7
 בונוס". –ל "טיים במנע מהרוכב לקדקות י 8 -מסלול שימשך מעבר ל .8
, בכל שאר רוכבים שונים – פעמים במקצה 3סוס אותו מותר לרכב על במקצי הילדים והנוער  .9

 .לאותו מקצה המקצים מותר לסוס להיכנס פעם אחת בלבד

 רוכב שנכנס עם כמה סוסים ישלם את כל הנדרש לכל סוס בנפרד. .10
 סמארט". – תמיד יהיה לפני מקצה ה"ריידפרו -מקצה נונ .11

 ומעלה.  55הינו מקצה לגילאי  –סמארט"  –"רייד 

 ומעלה. 55פרו רגיל גם אם גילם -פרו יכולים לרכב בנונ-נונ

 ( תמיד יהיה המקצה האחרון בכל יום תחרות.PROהמקצה הפתוח ) .12

 רוכבי כל המקצים רשאים להיכנס למקצה הפתוח עם הסוסים שלהם. .13
 הגדרות לחוברת שיפוט: .14

 .Shell – חוקים יגידו

 .Should –הנחיות עבודה 

 

 הגדרות מקצים

 ילדים – Young Guns –יאנג גאנס  .1

  שנים. 7-11גילאים 

 .יכולים לרכב במקצי הנוער באישור הוריהם 

 .יכולים לרכב עד שני סוסים במקצה 

  מכשולים למקצה. 8מקסימום 

 1-2מכשולים  דרגת קושי. 

 Youth –נוער  .2

  שנים. 12-17גילאים 

 סוסים במקצה. 3כב עד יכולים לר 

  מכשולים. 13המסלול יכיל 

  1-4דרגת קושי מכשולים. 

 ומעלה Novice  - 18 –נוביס  .3

  המסלול מתוכנן לרוכבים מתחילים שחדשים בספורט. מטרת המקצה לתת הזדמנות שווה

 למתחרים חדשים.

 .רוכבי הנוביס רשאים לרכב מקצים ברמת קושי גבוה יותר 

 ות, הועדה המקצועית תדון בכל רוכב נוביס אם הוא יכול להישאר בסופה של כל עונת תחרוי

 במקצה הנוביס או "לעלות למעלה".

 .רוכב "שהוצא" מהנוביס יכול לבקש להישאר בנוביס 

  מכשולים. 10המסלול יכלול 

  1-3דרגת קושי מכשולים. 
 Intermediate –אינטרמדייט  .4

 סיון בענפים יאובוי אך עם קצת נטרים קסמקצה זה מיועד לרוכבים מתחילים בספורט האק

 פרו.-אחרים. הם רוכבים טובים מדי לרכב בנוביס אך עדיין לא מספיק טובים להיכנס לנונ

 פרו.-נשאר באינטרמדייט או עולה לנונ רוכבבסוף עונת התחרויות תחליט הועדה אם ה 



  מכשולים. 13המסלול יכלול 

  1-4דרגת קושי מכשולים. 
 Non-Pro –פרו -נונ .5

 שאינם מתפרנסים מאימון סוסים, פונים ופרדות.18ם מנוסים מעל גיל רוכבי , 

  מכשולים. 13המסלול יכלול 

  1-5דרגת קושי מכשולים. 
 Pro –פתוח  .6

  18רוכבים מעל גיל. 

 סוסים, פונים ופרדות. רוכבים המתפרנסים מאילוף ואימון 

 .רוכב רשאי להיכנס עם מספר בלתי מוגבל של סוסים 

 למקצה הפצ'וריטי. רשאי להיכנס רוכב 

  על מנת לרדת מדרגת "פתוח– Pro שנים. 5" הרוכב צריך תקופת צינון של 

  מכשולים. 13המסלול יכלול 

  1-6דרגת קושי מכשולים. 

 לא יכולים לרכב במקצים נמוכים יותר כמו נוביס או  רוכב חכםפרו או -רוכבים הרשומים בנונ

 .אינטרמדייט
 Ride Smart –רוכב חכם  .7

 55פרו מעל גיל -נרוכבי נו . 

  מכשולים. 13המסלול יכלול 

  1-5דרגת קושי מכשולים. 

 Futurity Division –פצ'וריטי  .8

  בלבד. 3+4גילאי סוסים 

  12רוכב חייב להיות מעל גיל. 

 .המקצה הוא חלק מאליפות העולם 

  בשנת התחרויות בה הוא מבקש להשתתף. 4-ו 3הסוס חייב להיות בגילאים 

 באוגוסט. 1ועמד הסוס צריך להיות מ 

  100$איחור בהרשמה יגרור קנס של. 

 .סוסים מכל גזע יכולים להתקבל 

 .אין צורך בתעודות לסוסים 

  סוסים ללא תעודות צריכים לעבור מבחןCoggins מנת לקבוע את גילם.-על 

 .בארץ, רופא התחרות מבצע בדיקת שיניים 

  חזרה.בסוס שנפסל מתחרות לא יקבל את כספי ההרשמה 

 יג ו/או בעל הסוס חייבים להיות חברים בארגון.כל מצ 

 .סוס המועמד לפצ'וריטי יכול להתחרות רק במקצה סוס ירוק 

 Green Horse Division –סוס ירוק  .9

 .מקצה לסוסים בכל גיל שחדשים למקצוע האקסטרים קאובוי 

  12הרוכב חייב להיות מעל גיל. 

  מכשולים. 10המקצה יכלול 

  בלא יהיה מעקב על הניקוד- EXCA. 

  1-3דרגת קושי מכשולים. 

 הורס" באליפות העולם.-אין מקצה "גרין 

 .סוס שמתחרה במקצה סוס ירוק לא יכול להתחרות בשום קטגוריה נוספת/אחרת 

 

 ארגון תחרות

 יום לפחות לפני תאריך האירוע המיועד. 30יש לשלוח בקשה לקיום אירוע  .1

 דמי חבר שנתיים למועדון. 265$ .2
 .EXCA -יא המועדון חייב להיות חבר מלא בהמארגן ו/או נש .3



 על כל כניסה. 10$מקבל  EXCA -ה .4

 מהכסף )דמי רישום לתחרות( חוזר לרוכבים בפרסים. 50% -ש EXCA -המלצה של ה .5

חייבים להזמין את הבאקל דרך  EXCAאו שכתוב עליו  EXCAעם לוגו   Buckleאם נותנים כפרס באקל  .6

 )אין יוצאים מהכלל(. EXCA -ה

 התחרות. סוף ימים מ 5תוך  EXCA -צאות דפי השיפוט צריכים להישלח לתו .7

 .EXCA -התוצאות לא יפורסמו עד שהניקוד והכסף יגיע ל .8

 

 Safety –בטיחות 

 מצופה מכל המתחרים להתחרות בהתאם ליכולתם האישית. .1
 אחת. רוכב שנפל מסוס יכול להמשיך להתחרות בתנאי שתפס את סוסו ללא עזרה חיצונית תוך דקה .2
 .אם הסוס עזב את המגרש הרוכב נפסל .3
 לתחרות. תקין דרששים להביא את הסוס במצב בריאותי נרוכבים נדר .4
הורים או אפוטרופוס של ילדים מתחרים צריכים להיות על המסלול לא כדי לאמן אלא למטרות  .5

 בטיחות.

מש בבלוק או ירד במהלך המקצה וצריך לעלות יכול להשתאשר רוכב צעיר, נוער או רוכב חכם  .6

 עזרה מאדם נוסף אסורה.בחזרה לסוס, מנת לעלות -חבילת חציר על

 הורה לוקח על עצמו את האחריות על ילד מתחרה.  .7

 

 מסלולי אקסטרים קאובוי

 הקשה ביותר(. 6הקל ביותר,  1) 1-6ת קושי שונות מ והמסלולים יהיו בדרג .1
 מכשולים. 8( יכלול Young Gunsמסלול ילדים ) .2

 מכשולים. 10( יכלול Noviceס )מסלול נובי .3

 מכשולים. 13בכל שאר המקצים המסלול יכלול  .4

 מכשולים. 14אליפות יכלול המסלול  .5
 הועדה המקצועית מחליטה על מספר המכשולים. .6

 

 רמת המכשולים

 .1-2ילדים  .1
 .1-4נוער  .2

 .1-3נוביס  .3
 .1-4אינטרמדייט  .4
 .1-5פרו -נונ .5
 .1-6( Proפתוח ) .6

 .1-6פצ'וריטי  .7

 ך להתפרסם שעה לפני התחרות ללא מספר דרגת הקושי של המכשול.המסלול צרי

 

 ידות לקפיצותמ

  )ס"מ. 56 –קפיצת מכשול קבוע )לוג/גזע 

  "ס"מ. 91.5קפיצת מכשול "נופל 

  ס"מ. 137קפיצה מגובה לקרקע 

 



 הגדרות כלליות

 כל המכשולים חייבים להיות בנויים בטיחותיים לסוס ולרוכב. .1
 Rרמות עם אות לפי  םהמכשולים מסומני .2

R1, R2, R3, R4, R5, R6 

 כל רוכב צריך להיכנס למקצה בהתאם ליכולתו האישית ויכולת סוסו. .3

 אם רוכב מרגיש שאינו יכול להתמודד עם מכשול מצופה ממנו להמשיך הלאה למכשול הבא. .4
 שניות לימיט )הזמן מתחיל שהרוכב מגיע למכשול(. 30לכל מכשול  .5
 רק והרוכב צריך להמשיך למכשול הבא.שניות השופט שו 30-בסוף ה .6
שניות  30שניות אם נראה לו שיש התקדמות )מתחיל  30 -שופט יכול לתת לרוכב להמשיך לנסות מעבר ל .7

 מחדש(.

 נקודות. 5-ל 2סיון וגישה בין יגם אם רוכב לא עבר מכשול הוא עדיין יכול לקבל נקודות על נ .8

 סיון.יאם היה נ 0תן יהשופט לא י .9
 לג על מכשול ונזכר וחזר זה נקרא "יציאה ממסלול" ויגרום לפסילת המקצה.אם רוכב די .10
 ניות.ש 30ועונש של  0על דילוג מכשול יקבל הרוכב  .11

 

 Scoring and Judging System –ניקוד 

 זה ביצוע ממוצע. 5.5כאשר  1-10הניקוד ניתן בסולם של  .1

 1 -כשול +/מגישה ל .2
 0-8המכשול  .3
 1 -יציאה מהמכשול +/ .4

 הרשום בדף השיפוט הינו שכלול של הכל.הציון 

 הגישה למכשול –  

 רכיבה במושכות משוחררות. .1

 שינוי מקצב חלק ורגוע. .2
 חץ.לנסוס רגוע ושקט, לא  .3

 ללא התנגדויות. .4
 ללא פה פתוח. .5

 ראש. ותקירללא ז .6
 רגליים בדרך למכשול. ללא החלפות .7

 הגעה למכשול בקו הכי ישר שאפשר. .8
 

 עונשים

 רגל לא נכונה. .1
 פה.פתיחת  .2

 מאחור.חלפה לא הל .3
 דרבונים מרובים. .4
 הרוכב "תלוי" על המושכות. .5
 מהר מדי, הסוס מאבד אחיזה. .6
 כבד על הידיים.רוכב  .7

 .והרוכב מהירות לא מתאימה למכשול עד כדי סיכון הסוס .8
 אין רגל ציר בספין. .9

 אובר )הצלבות(.-בספין רגליים קדמיות לא עושות קרוס .10
 

 בונוסים

 רגל נכונה. .1
 יות.מושכות רפו .2
 רגל ציר בספין. .3



 קרוס אובר ברגליים קדמיות בספין, ללא קפיצות. .4

 הליכה לאחור טובה, סוס לא מתנגד, לא פותח פה, ראש נמוך, קצב אחיד. .5
 סוס נשאר מכונס לאורך כל המכשול. .6

 

  המכשול- 

 למטה. 0למעלה או לרדת עד  8והציון יכול לעלות עד  5.5הרוכב מגיע למכשול עם ניקוד  .1
 .בעבר בחייוכבר את המכשול הנתון  יך להראות/להתנהג כאילו עשההסוס צר .2
 מושכות רפויות או רכות. .3
 הרוכב נראה יודע איפה הרגליים של הסוס. .4

 הסוס עם הראש למטה "צד" את המכשול. .5
 הסוס והרוכב נראים רגועים ובעלי בטחון. .6
 

 עונשים

 רגל לא נכונה. .1

 לא החליף מאחור. .2
 דרבונים מרובים. .3
 י" על המושכות.הרוכב "תלו .4

 מהירות לא מתאימה לדרך. .5

 ידיי כבדות. .6
 מהירות שמסכנת את הסוס והרוכב. .7
 אין רגל ציר בספין. .8

 ספין בקפיצות. .9
 ראש למעלה. .10

 פתיחת פה. .11

 בונוסים

 יציאה ושמירה על ליד נכון. .1
 מושכות רפויות. .2

 רגל ציר ספין. .3

 קרוס אובר בספין ללא קפיצות. .4
 ספיד קונטרול. .5
 רציף, ללא התנגדויות. סוס מכונס.הליכה לאחור בקצב  .6
 הסוס מכונס לאורך כל המכשול. .7

 

 יציאה מהמכשול -  

 +.1ל  -1הניקוד נע בין  .1
 יציאה חלקה ורגועה. .2
 הרוכב כבר מסתכל על המכשול הבא. .3

 יציאה ברגל נכונה. .4
 בלנס, קצב, בטחון. .5

 עונשים

 רגל לא נכונה. .1
 פתיחת פה. .2

 לא מחליף מאחור. .3
 דירבון מוגזם. .4
 הפה.תלוי על  .5
 מהירות לא מתאימה למסלול. .6



 ידיים "כבדות". .7

 מהירות כניסה גבוהה ומסוכנת. .8
 רגל ציר בספין. .9

 אין קרוס אובר, קפיצות בספין. .10

 בונוסים

 

Show boating 

לפני  מעודדים יצירתיות אך אין להוסיף דברים למכשול באופן עצמאי ללא התייעצות עם השופט EXCA -ה

 .התחרות )הדבר יוריד נקודות(

 

ssion of a rule ChangeiSubm 

 מעודדים את זה. יש להעביר בצורה מסודרת לועדה המקצועית. EXCA -אם יש לרוכב רעיון, ה

 יש להעביר את ההצעה לועדה המקצועית. –אם מתחרה מעוניין להוסיף מכשול שלו ברשימה 

 

Judges – שופטים 

 פוט.ועמד בהצלחה במבחן השי EXCA -ב שופט צריך להיות חבר .1

 או גבוה יותר. 90%ציון של  –עובר במבחן  .2

 השופט יקבל כרטיס שיפוט. .3
 נחשב לרמה הגבוהה ביותר. 5, 1-5השופטים הם ברמות של  .4

 ההתאחדות מעודדת שופטים להשתתף בקליניקות שיפוט של קרייג קמרון. .5
 שלון.יעלות מבחן חוזר במקרה של כ 20$ .6

 .35$ואז לשלם יום  60ה יש להמתין יאם נכשלים בפעם השני .7
במקומות שהספורט בגדילה וקשה להשיג שופט רשמי אפשר לבקש אישור חריג לשופט שאינו  .8

 מך.סמו

 צריכים להיות שני שופטים לכל אירוע. .9
 לשופט אסור לשפוט משהו ממשפחתו. .10

 מקדם/מארגן אירוע לא יכול לשפוט באירוע של עצמו. .11

 יש לתעד את הניקוד בתחרות. .12

ידע בהורסמנשיפ ולשפוט כל מקצה בהתבסס על הורסמנשיפ טוב בשילוב  שופט צריך להיות בעל .13

 מהירות נשלטת.

 -שופט צריך לשים לב ל .14

 בלנס 

 קצב 

 תנועה 

 ידיים רכות 

 מושכות רפויות/רכות 

 שימוש בעזרים וישיבה 

  שליטה במהירות –ספיד קונטרול 

 רגל כונה בכניסה וביציאה ממכשול 

 ים ולקחת בחשבון את גזע הסוס.שופט צריך הבנה והכרות עם גזעים שונ .15
 שופט לא ינקד נמוך יותר גזע שאינו אוהב או גבוה יותר גזע שהוא אוהב. .16

 שופט יכול לבקש ממתחרה לראות את המתג איתו הוא רוכב ולפסול סוס עם פה מדמם לאחר מקצה. .17
 שופט רשאי לפסול סוס על התעללות. .18
 שופט רשאי לפסול מתחרה על שימוש באלכוהול וסמים. .19



 אסור להשתמש באלכוהול וסמים במהלך יום התחרות. עד לסיום רשמי של התחרות. .20

 בסמכות השופט להוציא סוס מתחרות אם נראה לו שהסוס לא במצב גופני תקין. .21
בכמה מקצים השופט יכול להרחיקו ממקצה ספציפי או מכל  ם לתחרות כמה שלבים או רוכב שמציגא .22

 התחרות.

 במהלך השיפוט. לשופט אסור לדבר עם אף אחד .23
ראן )ריצה נוספת( במידה והייתה הפרעה מחוץ למגרש שגרמה -שיקול דעת השופט לתת רי .24

למתחרה שלא יוכל להציג את סוסו כראוי. המתחרה חייב להמשיך ולסיים את המקצה, לקבל ניקוד 

 ואז לגשת לשופט לבקש ריצה נוספת.
 הריצה הנוספת תתקיים בסוף המקצה.

 כל טפסי השיפוט לפני הגשה. על השופט לחתום על .25
. במידה והטענה הייתה מוצדקת יקבל 50$אם למתחרה יש טענות לשופט עליו למלא טופס ולשלם  .26

 הרוכב אם הכסף בחזרה.
יועבר מתפקידו ותישלל ממנו סמכות  EXCA -שופט שיעשה מעשה או יגיד דבר שיפגע בארגון ה .27

 השיפוט.

 

Tack – ציוד 

 סטרליווסטרן או או –ציוד חוקי  .1
 לא חוקי שימוש ב: .2

 אקמור מכני 

 דאון-טיי 

 מרטינגל 

 בנד-נוס 

 ביט-גג 

 קוואסון 

בנד. )מותר להשתמש בבוסליטו עם -כמו נוס –בוסליטו יחשב לא חוקי אם הוא בא ללא מושכות  .3

 מושכות(. 4 –מושכות בנוסף למתג שלם 
 .(Get down rope)אסור להשתמש בבוסליטו עם חבל ירידה  .4

 וקי.ח –אקמור רגיל  .5
 מותר לרכב ללא מתג. .6
 מותר לרכב ללא אוכף. .7

 

 סדר כניסות והגרלת סדר כניסות

 על סדר כניסותיש שלוש אפשרויות להחליט  .1
 מחשב. –הגרלה אלקטרונית  .1

 הגרלה אקראית. .2
 לפי סדר הרישום. .3

 ת. למעט אם קיבלו אישור מיוחד מהשופט.ואסור לערער על סדר הכניס .2
 כשמגיע תורו הרוכב יפסל מהמקצה. מן. אם הוא לא מוכןרוכב צריך להיות מוכן למקצה בז .3

 

 הליכת מסלול

 הרוכבים ילכו עם השופט את המסלול. .1

 אסור להכניס סוסים להליכת מסלול. .2
 אסור להתאמן במגרש במהלך האירוע. .3
 השופט יסביר את המסלול במהלך ההליכה. .4

 רק לרוכבים מותר לשאול שאלות במהלך הליכת המסלול. .5



 לדעת את המסלול וסדר המכשולים לפני הכניסה למקצה.ב באחריות הרוכ .6

אחת לכל המקצים, באחריות כל מתחרה להבין  למותר למארגנים לעשות רק הליכת מסלו .7

 מה הוא צריך לעשות.
 באחריות המארגן להוציא מפה לכל מסלול ולהעביר למתחרים.

את הזמן הנמוך  המנצח יהיה זה שעשה תוצאה זהה בין שני מתחרים, –במקרה של תיקו  .8

 יותר.

Timing  - זמן 

 האירוע ישתמש בשעון עצר אלקטרוני או לחילופין בשני סטופרים. .1
 ידי סטופר נוסף.-לקחו עלישניות י 30 -ה .2
 לכל מקצה יהיה שעון עיקרי ושעון גיבוי. .3

 

Dress Code – לבוש 

 לבוש ווסטן או אוסטרלי חובה. .1

 מקובל. – מחויטג'ינס צבעוני או  .2
 חובה. –פתרת עם שרוולים חולצה מכו .3
 .EXCA -חולצה על לוגו או ספונסר מותר בתנאי שקיבל אישור של ה .4

 ים חובה.מכנסחולצה בתוך ה .5
 אסור לרכב בנעלי ספורט. –מגפי רכיבה בלבד  .6
 כובעים: קסדה, כובע בוקרים או כובע אוסטרלי. .7

 אסור כובעים אחרים.

 צ'אפס ודורבנות מותר. .8

 

 EXCA-חובות של חבר ב

 ות חבר זו זכות ולא חובה.להי .1
 יש את הכוח להטיל סנקציות חינוכיות על רוכב, מאמן, שופט או מועדון. EXCA -ל .2

 ספורטמנשיפ חובה בכל זמן. .3
 על מי שלא מתנהג בהתאם עד כדי השהיה או ביטול חברות. 450$קנס של  .4
 אי אפשר להפעיל סנקציות על רוכב לפני שהועדה המקצועית דנה עליו. .5

 אי על בטיחותו ובטיחות סוסו.רוכב אחר .6

 

 יםייתבעילדברים שנחשבים 

 איום או התנהגות אגרסיבית לרוכב אחר או לכל בעל תפקיד בתחרות ולאחריה. .1
 חבלה ברוכב אחר, סוסו או ציודו. .2

 אי תשלום חובות לאגודה. .3
 תחרות תחת השפעת סמים או אלכוהול. .4

 ורך האירוע.עוזרים, מארחים אסור להשתמש באלכוהול לא ,למארגנים .5
 סימן רשום או בזכויות יוצרים. EXCAשימוש ללא אישור בלוגו אסור  .6

 תחת החוקים. EXCAרוע ישלון בביצוע איכ .7

 

Fraternization – "הסתחבקות" 

o .רוכבים לא "יסתחבקו" עם השופט וההנהלה עד לסיום האירוע 



Word Point Qualifying Event 

 .לא יותר מאירוע אחד בסוף שבוע .1

 הגבלת כמות הרוכבים באירוע צריכה להתפרסם באתר חודש מראש. .2

 האירוע יכול להתקיים עם אליפות אזורית. .3
 מקסימום שני שופטים לתחרות. .4
 . 2-שמשתמשים בשני שופטים הניקוד של שני השופטים מצטבר לסכום אחד ומחולק ל .5
יות הוא פסול והמתחרה שנ 30-60כל מתחרה מוכן לתורו, אם קוראים למתחרה והוא לא מגיע תוך  .6

 הבא נכנס.

 

EXCA Regional Championship 

 כל אזור יעשה אליפות אחת. .1
 בכל זמן בשנה לפני האליפות. EXCA -ידי ה-התאריכים והמקום לאליפות יאושרו על .2

 באליפות מחוזות יהיו של שבעת הקטגוריות.  .3
 יכול להשתתף במחוזות. EXCA -כל חבר ב .4

 ראשון משתתף". –"ראשון נרשם  –שתתפים לפי נוסחה כל מחוז יגביל את כמו המ .5
 .3בכל תחרות מחוזות לפחות אחד מהשופטים חייב להיות ברמה  .6
 )הניקוד הכי גבוה( של המחוז.  High-Point -יזהה את ה EXCA -ה .7

 הניקוד הוא ניקוד מצטבר שנתי.

 חובה להשתתף באליפות מחוזות כדי לזכות באליפות השנתית. .8
o ידי הוועדה המקצועית )כמו מוות במשפחה וכו'...(-ל ידונו עלמן הכל םיוצאי 

 

EXCA World Championship 

 .EXCA -ידי ה-המקום והתאריך יקבעו על .1

 בניקוד העולמי. 60%כדי להיות מועמד לאליפות העולם צריך להיות מדורג בטופ  .2

ת. הסוס החלופי לא ידי אישור וטרינר שהסוס לא יכול להתחרו-החלפת סוס לאליפות תאושר רק על .3

 יכול להיות כזה שכבר זכה באליפות העולם בשלוש שנים האחרונות

 

Horses – סוסים 

 סוסים יכולים להיות מכל גזע. .1

 אין הגבלת גיל או מין. .2
 .EXCA-במקרה ויש הגבלת גיל במקצה, המקצה צריך לעבור אישור של ה

 כל המקצים צריכים פיקוח ואישור וטרינרי.  .3
 כים אישור וטרינרי לפני המקצה.כל הסוסים צרי .4

 

Welfare of the Horse – רווחת הסוסים 

 כל סוס צריך לקבל יחס של כבוד. .1
 כל יחס שנראה התאכזרות או התעללות או לא אנושי יגרום פסילה מידית של הרוכב. .2
 שם ידונו במקרה.  EXCA -כל פסילה כזאת צריכה להיות מדווחת למארגן התחרות, שמחויבת לדווח ל .3

 

 



Lameness –  צליעות 

 שופט ווטרינר התחרות רשאי לפסול סוס על צליעה. .1

 צליעה עקבית בטרוט. .2

 נדנוד ראש, קיצור צעד. .3
 לא נושא משקל על הרגל בעמידה או בתנועה. .4

 

Insurance – ביטוחים 

 .EXCA -ידי ה-או בעל המקום מכוסה בביטוח צד שלישי לצופים על המארח .1

 יום לפני מועד התחרות.  14אירוע המארגן מזמין את הביטוח ל .2
 .EXCA -המארגן חייב להיות חבר ב .3

 

Membership Fees – דמי חברות 

 לכל החיים + באקל. 650$ .1
 .575$חבר קיים צריך להוסיף  .2
 לשנה לכל המקצים. 65$ .3

 לנוער וילדים. 45$ .4
 למשפחה. 105$ .5

 לחבר לא מתחרה. 25$ .6

 למועדון רכיבה. 265$ .7
 .EXCA -מכל מתחרה עוברים ל 10$ .8

 

 הטבות לחברים

 כרטיס חבר. .1
 The Brave Horseעיתון  –חדשות  .2

 .EXCA -הנחה בקניות בחנות ה .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מכשולים

 

 חץ וקשת .1
o  עמידה רמהR3 

o  טרוט רמהR4 

o  קנטר רמהR6-R5 

o ולירות למטרה. הרוכב צריך להרים/לאסוף חץ וקשת 
o  חיצים. 2לכל רוכב מקסימום 
o לת חציר או כל דבר בטיחותי אחר.המטרה חייבת להיות מוצמדת לחבי 
o .בהליכת מסלול הרוכבים יכולים להתנסות בהכרת הקשת 
o  שופט, מתחרים, קהל. –הירי יהיה תמיד למרכז המגרש. הרחק מכל מי שיכול להיפגע 
o .הרוכב נשפט על תנועה חלקה ושליטה 
o  :קליעה גרועה, חוסר קואורדינציה, חוסר שליטה בסוס.עונש בניקוד 

 

 חורהליכה לא .2
o  רמת קושיR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o פיט(. 10-6מטר ) 8מטר עד  3 -הליכה לאחור תהיה מ 
o  תנועה זורמת, קו ישר, כינוס, רצון ללא התנגדות.לראות השופט מחפש 
o  :חוסר שיתוף פעולה של הסוס, ידיים כבדות, ראש גבוה וחוסר בקווים ישרים.עונש בניקוד 

 

 העליה / יריד –שיפוע הליכה לאחור ב .3
o .תנועה זורמת 
o .קו ישר 
o  תוריד ניקוד.  מסלולמהכל יציאה 
o  :על ראש גבוה, התנגדויות, חוסר זרימה.עונש בניקוד 
o ידיים רכות.  הסוס צריך להראות לא מתנגד והרוכב עם 

 

 רכיבה ללא אוכף .4
o פרו ופתוח )פרו( בלבד.-נונ 
o .הרוכב יוריד את האוכף במקום ייעודי במגרש 
o ש בחבילת חציר או בבלוק עליה.בעליה לסוס מותר להשתמ 
o .רוכב צריך לרכב מסלול מסוים מוגדר בהליכה, טרוט או קנטר 
o  עליה שקטה ומסודרת, בלנס טוב, שליטה במהירות, מושכות רפויות. בונוס:נקודות 
o קושי בעליה לסוס, חוסר שיווי משקל, חוסר שליטה, חוסר מהירות, ידיים תלויות על עונש בניקוד :

 המתג.

 

 ה בזוגות ללא אוכף רכיב .5
o  רמהR6 .בלבד 

o .הורדת האוכף במקום ייעודי 
o  חציר.חבילת עליה לסוס אפשרית בעזרת בלוק או 
o .)הרוכב ירכב לנקודה מסוימת ויאסוף רוכב נוסף )תהיה עוד חבילת חציר או בלוק 
o  בלנס, רוגע, מקצב המאפשר לרוכב הנוסף ישיבה רגועה ונוחה.בונוסנקודות : 
o  :קושי בעליה, ידיים כבדות, חוסר שליטה.עונש בניקוד 



 

 קפיצת חביות .6
o  רמהR6 ,R5 ,R4 

o .חביות שוכבות על הרצפה 
o  מנת ליצור רוחב.-חביות על 3-4בין 
o  ,ניקוד: קפיצה מרצון, קו ישר, מושכות רפויות, נראות הקפיצה )התרשמות השופט(, גישה אתלטית

 קפיצה ונחיתה של הסוס.
o  מטרים. 9 -מטרים ל 7כשולים עם מרחק של בין מ 3-4אפשר ליצור רצף קפיצות 
o קו ישר, חוסר הססנות, בלנס ופוזישן של הרוכב, מרכז המכשול, ידיים קדימה בקפיצה נקודות בונוס :

 ובנחיתה, צעד שווה בין המכשולים.

 

 הקפת חביות )מירוץ חביות( .7
o  רמהR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o שנבחר. אחרמסלול " או כל 8של מירוץ חביות או " מסלול 
o .ניקוד: הקפה צמודה, זרימה בתנועה, רגל כונה, החלפת רגליים, קווים ישרים, שליטה במהירות 
o מעגלים גדולים, מעגלים לא מדויקים, רגל לא נכונה, חוסר בקווים ישרים, חוסר עונש בניקוד :

 מהירות, שימוש לא נכון במושכות.

 

 Blindfold and Lead Your Horse –הובלת סוס בעניים מכוסות  .8

o פרו ופתוח )פרו( בלבד.-נונ 
o .אפשר לעשות ממסכת זבובים 
o יה. אפשר להוביל דרך מכשול.ימכסים את העיניים של הסוס ומובילים אותו מנקודה אחת לשנ 
o .השופט רוצה לראות סוס שהולך ללא היסוס 
o .המכשול נועד להראות אמון 
o מהרגע שהסוס לא רואה. המכשול נשפט 

 

 Branding –דינג נבר .9

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .ירידה מהסוס וסימון סוס אחד בצבע 
o נתנו לביצוע שקט ואתלטי.ינקודות י 
o טיי.-סוס בגראונד 
o  לא מקצועי. –נקודות ירדו על ביצוע מצ'וקמק 

 

 Bridge –גשר  .10

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o אינצ'(. 24ס"מ ) 60הגשר מורם מהרצפה לא יותר מ 
o חה, מהירות בטוחה, ללא היסוס, ראש נמוך, מושכות רפויות.ניקוד גבוה על חציה בטו 
o רוב, עקשנות, ירידה או עליה לא במקום הנכון, מהירות לא בטיחותית, ראש גבוה, י: סעונש בניקוד

 ידיים כבדות.

 

 Broken Jump –קפיצה שבורה  .11

o  רמותR6 ,R5 ,R4 

o .אפשר להגיע ברגל ימין או שמאל 
o תרגיל.ת החלפה אחת בלפחו 



o הגעה ברגל נכונה, מושכות רפויות, מעברים נקיים )קפיצות(, החלפת רגליים איפה ות בונוסנקוד :

 שצריך.
o רגל לא נכונה, מעבר לא נקי, מעגלים לא ישרים. עונש בניקוד : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cache Hoist –הנפת מטמון/שק  .12

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o כל" במחנה(.הרמת חפץ מהרצפה בעזרת חבל )מדמה "הרמת או 
o .מתקרבים לחבל ומושכים והחפץ עולה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carry Saddlebag’s –תיקי אוכף  .13

o  רמותR5 ,R4 ,R3 

o .העברת חפץ מרשרש 
o .נקודות ירדו על סוס פחדן או מהסס 



o .נקודות ירדו על חוסר דיוק 
o .נקודות ירדו על עצירות לא יפות 

 

 מעגלים גדולים וקטנים, מהירים ואטיים. .14
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o כך מהיר.-שני מעגלים קודם איטי ואחר 
o .רגל נכונה 
o .ספיד קונטרול 
o .)החלפות רגליים בסימפל או פליינג )לפי דרישה( דרך האמצע. )פליינג ייתן ניקוד גבוה יותר 
o איטי(, סוס לא נשען, מושכות רפויות.-נקודות זכות: הבדל בקצב )מהיר 

 

 טיפוס על תחנת רוח .15
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .אפשר לבצע גם על סולם 
o  .רוכב מתקרב לסולם עובר מהסוס לסולם 
o .הסוס ממתין 
o .הרוכב מצלצל בפעמון 
o .הרוכב חוזר לסוס 
o .הכל נעשה בלי לגעת בקרקע 

 

 Cow Sort –הפרדת פרה  .16

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  המסומנות בצבע או לפי מספר.פרות הרוכב צריך להפריד פרה מעדר 
o הרוכב גם לפתוח ולסגור שער במכלאה. דרשיבמצבים מסוימים י 
o  :על השתוללות בעדר ויצירת לחץ מיותר על הפרות.עונש בניקוד 
o  סוס רגוע ושקט, נכנס לעדר ללא חשש, מסתכל על הפרות, זז ומזיז את הפרות בצורה בונוסנקודות :

 מקצועית.

 

 מעבר וילון  .17
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  על הסוס.הרוכב חייב לעבור את הוילון ברכיבה 
o .המכשול חייב להבנות בצורה בטיחותית 
o .נקודות בונוס: מעבר ללא היסוס של הסוס בלופ עם מושכות רפויות 
o .עונש בניקוד: כניה לא ישרה, כניסה לא חלקה, היסוס, קפיצה דרך הוילון, חוסר בלנס, חוסר שליטה 

 

 

 Daisy Chain –סלאלום שרשרת  .18

o .בקונוס האמצעי תמיד הקפה ליד שמאל 
o .בקונוסים החיצוניים תמיד הקפה ליד ימין 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעבר עצים .19
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .מעבר מכשול טבעי הקיים בשטח כמו עץ או ענפי עצים שנפלו על הדרך 
o .המעבר יתבצע בטרוט או הליכה בהתאם למכשול 
o  :סוס המראה צעד בטוח, ראש נמוך ורגוע.נקודות בונוס 
o  :לא מתייחס למכשול, פוגע בו ומועד.סוס עונש בניקוד 

 

20. Doubling 

o קאו הורס. -באק על הגדר כמו ב-רול 
o  פעמים. 2-5בין 

 

 מרוץ דגלים )דלי על חבית( .21
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .שולפים דגל מתוך דלי על חבית ומעבירים לחבית הבאה 
o .ניקוד גבוה לסוס שעושה הכל חלק בלי לעצור 

 

 מעבר עשן .22
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .מעבר דרך מכונת עשן 

 

 Free ride –הקפה מהירה  .23

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .אחד המכשולים החשובים 
o .הזדמנות להראות מהירות עם שליטה 
o .התרגיל יכול לבוא בכל שלב של המקצה 
o .אפשר לשלב מכשולים בדרך כמו קפיצות או חביות. הרוכב צריך להראות שזה לא מאט אותו 
o  :דיים רכות, מושכת רפויות, מהירות בשליטה, סוס יציב על הליד.יבונוס בניקוד 



 

 Ground tie –טיי -גראונד .24

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o מת בזמן שהסוס מחכה לו. משאירים את הסוס במקום מסוים, הרוכב מבצע פעולה מסוי 
o .אפשר בתוך מסגרת קוולטים או על במה, או סתם במגרש 
o  :ל הרוכב.שה יבשלב העליכולל  ,סוס זזעונש בניקוד 

 

25. Hey Carry 

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o ל העברת באלת חציר.שם הרוכב מבצע משימה ינתייב –טיי -הסוס בגראונד 

 

 Hay Maze –מבוך חציר  .26

o רמות R6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o  .המבוך בנוי מחבילות חציר עגולות או מרובעות 
o .רמת הקושי של המבוך לפי המקצה 
o  בלנס, סוס רגוע בתוך המבוך.על מעבר חלק ללא היסוסו ירדו א יינתנונקודות , 

 

 Hay Ring –טבעת חציר  .27

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  מטר. 1.80הטבעת בנויה מחציר בקוטר מינימאלי של 
o .אפשר לשלב שתי טבעות להגברת רמת הקושי 
o  כניסה חלקה ורכיבה במעגל רציף ללא שבירת מקצב.ו ירדו על ינתנו אינקודות 

 

 Key Hole –חור מפתח  .28

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o באק ולצאת.-ריך להיכנס, לעצור, רולהסוס צ 

 

 הובלת הסוס במים עד הבטן, הובלה מהקרקע. .29
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .הובלת הסוס במקצב המבוקש 
o .מושכות רפויות 

 

 Log Pull –גרירת לוג  .30

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  קשור ללוג.מוכן ובתחילת המקצה החבל יהיה 
o .החבל יהיה ממוקם באותה צורה ובאותו מקום לכל המתחרים 
o .הרוכב יכול לבחור אם לעשות דאלי או למשוך את הלוג ללא דאלי 
o גבוהה יותר. עבודה בדאלי מראה על מיומנות 
o .הלוג יכול להיות קל או כבד 
o רגועה בקצב להיות בטיחותי, סוס מושך בצורה : מרחק הלוג מהסוס צריך על ו ירדונתנו אינקודות י

 אחיד, תנועה בקו ישר, סוס לא נלחץ מגרירת חפץ.

 



 Mail Box –תיבת דואר  .31

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o אפשר לבצע גם העברת דואר. 
o פאס.-ת בונוס: סיידנקודו 

 

32. Moguls – גבעת חול 

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  חול או כל חומר דומה.גבעות חול בנויות 
o .הגבעות יכולות להיות בגבהים שונים 
o דרישההות או לרכב בניהן לפי הרוכב צריך לטפס את הגבע. 

 

 הזזת כדור גולף מקונוס אחד לשני .33
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .כדור גולף ממוקם על קונוס 
o .ככל שהקונוס נמוך יותר התרגיל קשה יותר 
o .במקצי הילדים ונוער הקונוס צריך להיות גבוהה 
o ביצוע אתלטי, רגוע, סוס שלא נלחץ מרוכב שמתכופף. על בונוס בניקוד 

 

 Leading Horse –הובלת סוס  .34

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o טרוט או קאנטר.יכה, ה בהליהובלת סוס מנקודה אחת לשני 
o .הובלה על חבל/מושכות רפויות 
o .הראש של הסוס צריך להיות באזור הכתף של המוביל 
o על סוס שצריך למשוך, סוס שעוקף את המוביל. עונש בניקוד 

 

 קורה –גשר צר  .35

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o ס"מ. 50-ה מקורב צרה לא תהיה צר 
o ס"מ. 50-קורה צרה לא תהיה גבוה מ 
o .בונוס בניקוד על סוס שעובר את הקורה בצורה רגועה, ראש נמוך, ללא היסוס 

 

 פתיחה וסגירה של שער .36
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o יתנגש או יגע בגופו בשער.מבלי שהסוס  פתיחה וסגירה חלקה של שער 
o .הפתיחה והסגירה צריכה להיות שהסוס גרוע, נינוח, סבלני ותחת שליטה מלאה של הרוכב 
o  קשר עם החבל במהלך התרגיל.לרוכב אסור לאבד 
o ולא מחייבות את הרוכב במאמץ של השענות מחוץ לאוכף על להראות לא מאולצות  תהפעולות צריכו

 מנת להגיע לשער/חבל.

 

37. Pallet Pull 

o  רמותR6 ,R5 ,R4 

o .משיכת עץ )פלטה( ועליה דלי מים בלי שהמים ישפכו 



 

 הרמת רגליים לסוס .38
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o רגל אחת, שתיים, שלוש או ת עצירה הרוכב יתבקש לרדת מהסוס ולהרים קודבמהלך המסלול בנ

 ארבע. 
o  ,הרוכב נשפט על: ירידה, התנהגות סביב הסוס, צורת הרמת הרגליים, עמידת הסוס והתנהגותו

 עליית הרוכב חזרה לסוס.

 

39. Pin Wheel – מעבר "שעון" קוולטים 

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o  וארבעה קוולטים מסביב.קונוס במרכז 
o  את הקוולטים במעגל בקאנטר ברגל נכונה ללא נגיעה בקוולטים.צריך לעבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גרוצ'ה או קוולט על שתי חביות –מחוג  .40
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .שי חביות ומקל מונח על שתיהן 
o פאב או ברכיבה, שהצד השני של המקל נאר בסייד  –סף צד אחד ומקיף את החבית השניה הרוכב או

 על החבית.

 

 

 

 

 

 

 בוט-לבשת איזיה .41
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 



o קודה הבאה בוט ברגליים קדמיות ולרכב לנ-לסוס איזימת, להלביש מסוי הרוכב נדרש לעצור בנקודה

 בוט.-ישם הרוכב מוריד את האיז

 

 

 רכיבה בקו ישר .42
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o  שהקו ארוך יותר, יותר טוב.ככל  –רכיבה בקו ישר 
o .אפשר לשלב סיבוב סביב חבית וחזרה בקו ישר 
o ון, סוס ישר, תנועה רציפה של אותו בקצב הנכשאר יהתרגיל בודק את היכולת של הסוס והרוכב לה

 קו.
o ."סוס ישר "באף ועד זנב 

 

 צר בין באלותמעבר  .43
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .התרגיל בא לבחון מעבר מסדרון צר 
o .החבילות חציר יכולות להיות מסודרות בקו ישר או בעיקול 

 

 באק-רול .44
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o באק צריך לעשות בקאנטר.-את הרול 
o  מעלות שהסוס יושב על הרגליים האחוריות. 180השופט מחפש לראות 
o באק על רגל נכונה חדשה.-הסוס צריך לצאת מהרול 
o  באקים כדי שהרוכב יוכל להראות את התרגיל.-רול 3-5צריך שיהיו בין 

 

 תפיסת עגלים בלאסו/סוס בלאסו .45
o  רמותR6 ,R5 ,R4 

o  .מכלאה בטיחותית 
o .אוכל ומים לפרות 
o .)אפשר להשתמש בעוזר לפתיחת השער )תלוי ברמה 
o .חבל יסופק בשער, או חבל אישי 
o 2 לכל רוכב.יסיונות נ 
o 30 .שניות לכל זריקה 
o .בשריקה הרוכב יוצא למכשול הבא גם אם לא סיים לזרוק 
o עובר למכשול הבא.  ניסיונות הרוכבאם החטיא את שני ה 
o :רכיבה לא רגועה בעדר, חוסר מיומנות בעבודה עם חבל, החטאה. עונש בניקוד 

 

 סרפנטינה .46
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o ים, חביות או כל דבר אחר לסימון. סכמו סלאלום אבל עם שתי שורות של קונו 

 

 

 



 

 

 

 סייד פאס .47
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o ת.ויול מכשול באורכים או קטרים שונים, בקו ישר או בזהצידה מע הליכה 
o  חביות וכו. קוולטים, –למשל 

 

 או לבישת מעיל שיאתנ .48
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o דרישה.לפי  –ימת במסלול, או סחיבת המעיל ביד רוכב נדרש ללבוש מעיל בנקודה מסוה 

 

 חנותשחלת טבעות בעזרת ה .49
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o  חנות מחבית והשחלת טבעת תוך כדי רכיבה.לקיחת  –המשימה 

 

 פיןס .50
o לטים, חביות או כל מסגרת מתאימה אחרת.הספין תמיד יתבצע בתוך מסגרת קוו 
o  מטר. 3.65גודל המסגרת יהיה 
o  בונוס בניקוד: סוס שיבצע ספינים מהירים ושטוחים שהסוס משמש ברגל ציר אחורית וקרוס אובר

 )הצלבה( ברגליים הקדמיות )ללא קפיצות(.
o .ספין איטי ונכון ינוקד גבוה יותר מספין מהיר ולא נכון 

 

 מידה על הסוסע .51
o  רמהR6 .בלבד 

o .הרוכב עומד על הסוס ונוגע בחפץ מסוים 
o .לדוגמא: פעמון, כדור טניס וכו 

 

 החלקה תצירע .52
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .העצירה תתבצע במקום מסוים לאורך המסלול 
o :או גאלופ, סוס שהגיע בקו ישר לעצירה, סוס שעצר בקו ישר  סוס שעצר מלופ, קאנטר בונוס בניקוד

 עם הרגליים האחוריות, עצירה בליטה, מושכות רכות.

 

 גרירת ברזנט .53
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .גרירה של ברזנט קשור בחבל 
o  מטר. 45-65המרחק לגרירה יהיה 
o " או לגרור בהליכה לאחור.8אפשר לגרור את הברזנט ישר או בצורת " 
o ץ". השופט מחפש לראות "סוס אמי 

 



 נדנדה .54
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o  .הסוס צריך לעלות ולחצות את הגשר לצד השני 
o .יש אפשרות להתנדנד על הגשר 
o .סוס צריך להראות רגוע, לא מתרגש או רועד על הנדנדה 
o .סוס לא קופץ לצדדים 

 

 Trailer load - עליה לקרון .55

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o ן )אבל לא חובה(.כלל המכשול האחרו-ימוקם במסלול בדרך 
o .לבטיחות הסוס, הקרון חייב להיות רתום לרכב 
o  .אפשר להעמיס בשליחת הסוס או להוביל אותו לתוך הקרון 
o כלל המשימה מסתיימת בסגירת הדלת.  -בדרך 

 

 Trash Ride – מעבר בתוך זבל/ניילונים/בקבוקים .56

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  .מעבר צר מלא בניילונים בשני הצדדים 
o  להוסיף גם בקבוקים, פחיות וכל דבר שסוס יכול לפגוש.אפשר 
o .כל החומרים שהם משתמשים למכשול חייבים להיות בטיחותיים לסוס 

 

 מנהרה .57
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o  חבילות חציר, ברזנטים, פאנלים, שלטים וכו –אפשר ליצור אפקט מנהרה מחומרים שונים'. 
o אבל חייבת להיות בטיחותית. –צרה  המנהרה יכולה להיות גבוהה, נמוכה, רחבה או 
o .'המנהרה אמורה לדמות מעבר צר בשטח, כמו קניון וכו 
o .נקודות בונוס: מעבר רגוע, חלק, ללא היסוסים 
o .אפשר לעבור במהירות בתנאי שהסוס נראה בשליטה 

 

 Water Box – בריכת מים .58

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .בריכה מפלסטיק 
o .הארגז צריך להיות בטיחותי 
o .נקודות בונוס: סוס שנכנס בצורה חלקה ויוצא באותה צורה על מושכות רכות 
o .עונש ניקוד: סוס קופץ, נבהל, מפחד, מושכות קצרות, רוכב לא בשיווי משקל 

 

 נשיאת דלי מים .59
o .סחיבת דלי מלא במים 
o .הרוכב צריך לאסוף את הדלי מחבית, לרכב איתו למיכל מים ולרוקן אותו למיכל 
o סוס רגוע ושקט בתנועה עם המים, כאשר שופכים את המים למיכל הסוס עומד רגוע נקודות בונוס :

 וממתין.

 

 Water Crossing –עבר מים מ .60

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 



o  ס"מ עד לעומק שהסוס צריך ממש לשחות לרוכבים במקצועיים. 15המים יהיו בעומק של 
o חותיות, ויהיו בשיפוע אלכסוני מרדוד במעבר מים עמוק הכניסה והיציאה צריכות להיות נוחות ובטי

 לעמוק וחזרה לרדוד.

 

 Waterfall - מפל מים .61

o  רמותR6 ,R5 ,R4 

o .על הרוכב לרכב ליד או דרך מפל מים 

 

 Water Sprinkler – ממטרות .62

o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 

o .הממטרות יכולות להשפריץ מים מלמעלה, מלמטה או מהצד 
o .הרוכב צריך לרכב דרך הממטרות 
o ניקוד: סוס שמהסס, פוחד, החזקה/רכיבה לא עדינה על הסוס.עונש ב 

 

 זאג סלאלום-זיז .63
o  רמותR6 ,R5 ,R4 ,R3 ,R2 

o .התרגיל בוחן את הגמישות והזריזות של הסוס 
o .אפשר לסדר מחביות, קונוסים או עמודים 
o .הרוכב צריך לרכב בין המכשולים בסלאלום 
o ות, רגל נכונה.נקודות בונוס: מהירות, קווים מסודרים, מושכות רכ 
o  במידה והתבקש בקאנטר. –עונש בניקוד: חוסר מהירות, חוסר הצלחה בהחלפות רגליים 

 

 


