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 2019דצמבר 
 אקסטרים קאובויליגת  –ענף הרכיבה המערבית 

  
 כולל רמת מכשולים. IEF -אקסטרים קאובוי תחת ה הגדרות מקצימצ"ב ריכוז 

  
כשהשונה מצויין במסמך זה )כגון כשרויות,  EXCAכפי שמופיעים בספרי החוקים של ה  EXCAהתקנון נסמך על חוקי ה 

 וכד' ( IEFתחת  FUTURITY-ה מקצה
 

 האנגלית. רסאיגב EXCAהם לפי חוקי השיפוט שבספר החוקים של ה  IEFלמיקצי כל חוקי השיפוט 
 

הינו הגירסא האנגלית כולל כל ם ובין התרגכאשר הקובע במקרה של סתירה , EXCA 2020 של ספר החוקים עדכני יוכן תרגום 
 ואילך. EXCAהעדכונים שיפורסמו באתר ה 

 
  

 סעיף  קצה ימשם ה שולים מכקושי של הרמת ו כשרויות הגדרת  

רשאי להציג כל סוס במקצה זה. אפשר להציג את   12מעל גיל כל רוכב 
הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד  

 אחת ו/או שתיים. 
 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-6רמת קושי של המכשולים 

 פתוח
 1.    בתקנון( 6.3.1)

לא יכנס רוכב שזכה  רשאי להציג כל סוס במקצה זה.   12מעל גיל כל רוכב 
  PROאו פתוח   IEF בדירוג הכללי במקצה פתוח 1- 3במקצוע במקומות 

EXCA   בדירוג הכללי במקצה הפתוח מוגבל  2-1ובמקום IEF.    אפשר
להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן 

לפי הגדרות   1-6רמת קושי של המכשולים   להציג ביד אחת ו/או שתיים.
 . EXCAמכשולים בספר חוקי 

  6.3.2)  פתוח מוגבל
 בתקנון( 

 .2 

להציג כל סוס במקצה זה.  הגבלת גיל ורשאי להשתתף רוכב נונ פרו ללא  
אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. 

 ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. 
או  במקצוע שלוש פעמים או יותר  1- 3לא יכנס רוכב שזכה במקומות 

 . לפני תחילת העונהבדרוג הכללי במקצוע  1-2דורג במקומות  
לפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-3המכשולים רמת קושי של 

EXCA . 

  רוכב ירוקי בוגרים
 בתקנון(  6.3.8)

 .3 

לא יכנס סוס שזכה  רשאי להציג כל סוס במקצה זה.   12מעל גיל כל רוכב 
לפני תחילת העונה, או דורג   3-1פעמים או יותר במקומות   3במקצוע  

אפשר להציג את הסוס בכל מתג   .בדירוג הכללי במקצוע 3-1במקומות 
חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או  

   שתיים.
 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-3רמת קושי של המכשולים 

 )סוס(   נוביס
 ( בתקנון 6.3.3)

4.  

 במקצה זה.  רשאי להציג כל סוס  12מעל גיל כל רוכב 
אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. 

 ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים.  
מאימון סוסים ו/או רוכבים מתחרים  כלשהי לא יכנס רוכב שקיבל תמורה  

 .שנים האחרונותה  שלושב
ולא עזר ים בו הרוכב לא הציג באופן ישיר או עקיף, לא אילף  נ חובבל מקצה 

הוא מתחרה וזאת במהלך שלוש   לאלף סוס תמורת תמורה במקצוע בו
   התחרויות בה הוא מציג כנון פרו. לתחילת עונת והשנים שקדמ 

 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-5רמת קושי של המכשולים 

  נונ פרו
   בתקנון( 6.3.5)

 5.  
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 . 40מעל גיל  נונ פרו  רשאי להשתתף כל רוכב מקצה נונ פרו בו 
 +  40 נונ פרו

 בתקנון(   6.3.11)
 .6 

 זכרסוס כל סוס למעט במקצה זה ולהציג   18רשאי להשתתף רוכב עד גיל  
. אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור(  לא מסורס

 שתיים. ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או 
 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-4רמת קושי של המכשולים 

   18נוער עד 
   בתקנון( 6.4.1)

 .7 

ולהציג במקצה זה כל סוס למעט סוס זכר   15רשאי להשתתף רוכב עד גיל  
לא מסורס. אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור(  

 ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. 
 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-4רמת קושי של המכשולים 

   15נוער עד 
   בתקנון( 6.4.2)

8.  

ולהציג במקצה זה כל סוס למעט סוס זכר   12גיל  רשאי להשתתף רוכב עד  
לא מסורס. אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור(  

 ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. 
 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-2רמת קושי של המכשולים 

   12נוער עד 
 בתקנון(  6.4.3)

9.  

.רשאי להיכנס רוכב  18ועד   15שמתקיים בקטגוריות גיל עד  מקצה 
לא יכנס רוכב   .לתקנון( 6.3.5שעונה לקריטריון רוכב נונ פרו )סעיף 

או דורג במקומות  במקצוע שלוש פעמים או יותר  3-1שזכה במקומות 
 .לפני תחילת העונהבדרוג הכללי במקצוע  1-2

 EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-3רמת קושי של המכשולים 

מקצי נוער ירוקי  
   בתקנון( 6.4.7)

10 .  

 במקצה זה.   4או  3בשנתון רשאי להציג כל סוס  12מעל גיל כל רוכב 
. EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-6רמת קושי של המכשולים 
 . לאליפות מקצה זה לא מיועד לדרוג

. 11 פטיוריטי  

מתאים לסוסי צעד גזעיים מקצה שמתקיים בקטגוריות פתוח או נונ פרו. 
מסלולים  .או מעורבים. לסוסי צעד יהיו מסלולים מותאמים לגזעים אלו

שמדמים עבודת שטח ומכשולים אמיתיים מהחיים עם הקפדה על סבלנות 
ועבודת קרקע. מכשולים שלא יהיו: החלפות רגליים בקאנטר, ספינים,  

 .  בק-הליכה אחורה בקטעים ארוכים, רול

  מקצה לסוסי צעד
 )פתוח או נונ פרו( 

12 .  
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