
 

  2019עדכונים לעונה  -אקסטרים קאובוי 

  :EXCAשל ה  12/2018מתוך פרסום תרגום 

 ).2019(לעדכון בספר החוקים ל  2019חדשים לשנת  EXCAכללי 

 . 2019עונה ללתחרויות  חוקיםשינויים העיקריים של מהלהלן כמה 

1 . Non-Pro  – הוא אדם בעל ניסיון כרוכב, אך אינו מקבל ורוכב אינו מקצוען כאשר הומעלה.  12 רוכב מגיל
של סוסים, סוסי פוני או פרדים. הגדרה זו חלה על כל הרוכבים  אימוןעל רכיבה או כספי או אחר  תגמול

 עם אישור ההורים. )Youth( ומעלה, למעט רוכב נוער 18בני 
2 . Pro- תגמול כספי ,ומעלה מקבל  18א / היא בן ומעלה.  אדם נחשב לרוכב מקצועי אם הו 12 רוכב מגיל

 על רכיבה או אימון סוסים, סוסי פוני או פרדות. או אחר
מכשול בקבוקי  ,Dead Fall)מעבר עצים (: R2לרמת קושי  עודכןהבאים מכשולים הדירוג  . 3

 .(Log Crossing)מעל קורה , וילון, מנהרה, מעבר (Moguls) תל עפר , (Trash Ride)אשפהפלסטיק/
 .(Bareback)א תהיה רכיבה ללא אוכף ל  Non-Proבמקצי  . 4
 על מכשולים.מ עבורל עליולקפוץ, אך יהיה הרוכב לא יידרש  NOVICEבמקצי  . 5
 .(כחצי מטר) אינץ ' 18גבוה מ הלקפוץ מכשול הרוכב לא יידרש  )ביניים( Intermidiateבמקצי  . 6
(כ  אחד מהשני רגל לפחות 25מרחק של ב יעמדויהשופטים יותר משופט אחד,  הינו עם השיפוטכאשר  . 7

 .מטר) 7.5
 .שנים ביום המבחן 18רשאי לבצע מבחן שיפוט רק מי שמלאו לו  . 8

 EXCA – iation.com/rulebook.htmhttps://extremecowboyassocספר החוקים המעודכן באתר 

  :EXCAלועדת השיפוט של ה  בהמשך לפניהוהבהרות לשאלות, אישורים חריגים שהתקבלו לישראל 

  רוכב יכול להתחרות ביותר מקטגוריה אחת. כאשר הכלל הוא שהרוכב יכול להיכנס למקצה ברמה גבוהה
 INTERMDIATE ,NONPRO ,RIDEיכול לרכב גם ב  NOVICEיותר ממה שהרוכב מוגדר. לדוגמא רוכב 

SMART  (רק באם הו בגיל המתאים) ואפילו להיכנס למקצהPRO רוכב .NONPRO  יכול להיכנס רק לPRO 
  (באם הוא בגיל המתאים).  RIDE SMARTו 

 ) בנוער זה מעט שונה רוכב צעירYOUNG GUN יכול להיכנס למקצה נוער, אך לא למקצים נוספים. רוכב (
אלא באם הוא כבר מוגדר בדרגה של  PRO, וגם INTERMEDIATE ,NONPROנוער יכול להיכנס ל 

NONPRO  ואז איננו יכול לרכב בINTERMEDIATE.  
 נם רשאים להיכנס ל יבי נוער ארוכNOVICE הכוונה רוכב בדרגה זו ולא סוס חדש שה ) .EXCA  מגדירים

GREEN HORSE.(  
  מספר כניסות של רוכב לתחרות כמעט לא מוגבל, פרט לPRO 3. רק שיש לזכור כי סוס מוגבל לעד 

  כניסות בכל המקצים לתחרות.
  

  :EXCAבפניה לנושאים כללים למול ה 
 השתמש בלוגו של ניתן אישור לExca Israel  סור לשים אותו על מוצרים יאחל בתחרויות וארועים, אך

 שהם למכירה.
  מקצהFUTURITY  מקצה כישראלי לא יוכרEXCA.  
  "סוס "ירוקGreen Horse  .(מה שקרוי עד כה אצלנו נוביס) לא יכול להתחרות במקצה בקטגוריה נוספת  
 RIDE SMART –  שנים (ביום התחרות) ולא ניתן להחריג את ישראל. 55הינו מקצה לרוכב שמלאו ל  
  לבצע בישראל שיפוט על ידי שופט יחיד.  2019הוארך האישור גם לעונה 

  


