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 אקסטרים קאובוירכיבה   ענף

 נוןתק          

 הקדמה .1

של ההתאחדות הלאומית לספורט    של האקסטרים קאובוימטרת ענף הרכיבה   

 . בישראלספורט זה ענף הרכיבה היא לקדם, לעודד ולפתח 

נוספות    מסמך זהמטרת    ופעילויות  היא להסדיר את הכללים לקיום תחרויות 

 .ת האקסטרים קאובי הקשורות לקידום, עידוד ופיתוח ספורט רכיב 

,  -מיים הי ארגונים בינלאונ נונוסחו עפ"י תק מסמך זהבוהחוקים הכללים  

EXCA,FEI,  וה –AQHA ים אלו שיתקבלו לאחר הדפסת  ננו. שינויים בתק

יחייבו את חברי הענף לאחר שיתורגמו ויפורסמו באתר האינטרנט של    נוןהתק

זה הוכנסו הכללים למקצים   נוןההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה. בתק

 יעודכן אחת לשנה.  נון. התקהאקסטרים קאובוי  ם היום בענףגיהנהו 

, או  האקסטרים קאובוי  יאושרו ע"י האסיפה הכללית של ענף  נוןהשינויים בתק 

 דת של הענף אליה יוזמנו כל חברי הענף. חבאסיפה מיו

מקרה    תק  וב מקצועי  בכל  של  התייחסות  התק   נוןאין  יקבע  האמריקאי    נוןזה 

 המתאים. 

זה לנושאים מנהלתיים של ניהול הענף    נוןהתייחסות של תק  ןבכל מקרה בו אי  

 של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה.  נוןיקבע התק

 

 

 בברכה,  

 של ענף האקסטרים קאובוי עדה המקצועיתוה

 רט הרכיבהפוההתאחדות הלאומית לס

  

ו הכוונה  כז. בכל מקום בו ננקטה לשון  (יד ורביםחי )ן זכר  ולש בל המסמך נכתב  כ   **

 וברבים(. דחי ביללשון נקבה ) םג



 

 חברות  .2

)כולל ישויות עסקיות( הנוטלים חלק בפעילות של "ההתאחדות  רוכבים ובעלי סוסים   

חייבים להיות חברים בהתאחדות    -להלן ההתאחדות    -הלאומית לספורט הרכיבה"  

וחברותם חייבת להיות בתוקף. רוכבים מתחרים חייבים בבדיקות רפואיות כמוגדר  

סוס   ברישום  חייב  בפעילות של ההתאחדות  חלק  הנוטל  סוס  כל  בחוק הספורט. 

  1  -הם מהתחת ענף האקסטרים קאובוי  בהתאחדות. כל החברויות בהתאחדות  

 בדצמבר של כל שנה.  31בינואר עד 

באחריות  או מסמך שלא הגיעו למשרדה.  ו/אחראית לכל תשלום    -ההתאחדות אינה   

 ההתאחדות.   ילוודא הגעת המסמכים למשרד  השולח

  ב   ייחשב אוטומטית כחבר גם  EXCA  כל חבר התאחדות שהוא חבר גם בתוקף ב 

IEXCA  שהוא שם קוד לענף האקסטרים קאובוי תחת ה(IEF) . 

  נון מחובתו של הרוכב ו/או הבעלים של הסוס להיות בקיאים בכללים המובאים בתק 

צעדי משמעת, כולל אך    -יינקטו    נון כל אדם אשר יפר כלל מהכללים בתקנגד  זה.  

. כל חברי  והרחקה מהענף  הרחקה מתחרויות ,  לא רק קנסות, החרמת כספי זכייה

 ההתנהגות לסוסים. הענף מתחייבים לפעול על פי אמנת 

 רווחת הסוס  .3

 בכל שלב של הכנה ואימון לתחרות יש לדאוג לרווחת הסוס: 

ן.  רווחת הסוס בכל הקשור לאורוות, תזונה ואימו ל אין פשרה לכל הנוגע:  ניהול נכון

יכו  אינה מקובלת  כל התנהלות אשר  לסוס  פיסי  או  מנטאלי  לגרום לסבל  לא  ולה 

 .  תסלח

סוסים בצורה המתאימה ליכולתם הפיסית ורמת הבגרות  : יש לאמן  שיטות אימון

ן להן וגורמות  וכ אינו מ  וסשלהם בהתאם לענף. אין להשתמש בשיטות אימון שהס 

 . לעבודה מתוך פחדלו  

וציוד ברגלי הסוס, בפרסו פרזול  גבוהה.  חייב  ופרזולו    ותי : הטיפול  להיות ברמה 

 או כאב. סיכון של פציעה  הציוד חייב להיות מתאים כדי למנוע

סוסים:   מפני  הובלת  בטוחים  להיות  סוסים  מובלים  בהם  והרכבים  הקרונות  על 

פציעות וסיכונים בריאותיים אחרים, מאווררים היטב, נקיים ונהוגים על ידי אנשים  

 מיומנים. 

  יה יושת למנוחה, אוכל   יש לתכנן את המסלול עם זמנים  העברה ממקום למקום:  

 . לסוסים מראש

 ת. ורשו להתחרו שיר טוב לפני וש והסוסים יהיו בכ יםהמתחר  

 : יכולים להתחרות אך ורק סוסים ורוכבים בכושר ובריאות תקינים. כושר וכשירות 

אין להציג או להמשיך להציג סוס המראה סימני מחלה, צליעה או    מצב בריאות:  

 מכאוב. בכל מקרה של ספק יש לקבל חוות דעת וטרינרית. 

. אחרי  ייסלחו  לאוש בתרופות וסמים אסורים אינם מקובלים  שימו  תרופות וסמים:



 

 תחרות. השתתפות ב טיפול וטרינרי יש לתת מספיק זמן לסוס להתאושש לפני 

רפואיות:  ו  פרוצדורות  רפואית  פרוצדורה  עברו  אשר  השתתפותם  א סוסים  שר 

יורשו   לא  אחרים  לסוסים  סכנה  להוות  עלולה  או  רווחתם  את  תסכן  בתחרות 

 להתחרות. 

חודשים ומעלה    הארבע מ  החלסוסות בהריון    סוסות בהריון וסוסות אחרי המלטה:

או סוסות עם סייחים שעדיין לא נגמלו יורשו להתחרות אך ורק עם אישור מיוחד של  

 המטפל.  וטרינרה

חודש תשיעי ומעלה וכן סוסה לאחר המלטה עד חודש לאחר  החל מהסוסות בהריון   

 י. וטרינר רות ללא קשר לאישור  המלטה לא יורשו להתח 

 תחרויות ידאגו אף הם לרווחת הסוס:  המגרשי   

: כל איזור התחרות חייב להיות בטיחותי לסוסים כולל מגרשי חימום  איזור התחרות 

 ומגרשי התחרויות.  

: הקרקע באזורי הרכיבה בתחרות תהיה כזו שיילקח בחשבון צמצום הגורמים  קרקע 

תשומת לב מיוחדת תינתן להכנת התשתית, סוג הקרקע    .לפציעההעלולים לגרום  

 ותחזוקת המגרש. 

אין לקיים תחרויות בתנאי מזג אויר קיצוניים אשר    תנאים קיצוניים של מזג אוויר:

 יכולים להשפיע על בטיחות הסוס. 

 יש לדאוג לאמצעי קירור מידיים אחרי שהם מתחרים בתנאי חום ולחות. 

גייניים, נוחים, מאווררים ובגודל  י חייבים להיות בטוחים, ההתאים    תאים בתחרות:

סביר. יש לאפשר גישה למזון וריפוד נקי, באיכות טובה ומתאימה. יש לדאוג למים  

 .  שהות הסוסים במתחם התחרות טובים לשתיה ומים לרחצה כל זמן

: אחרי התחרות, הסוס צריך להיות כשיר לנסיעה בהתאם לאמור  כשירות לנסיעה

 ל. לעי 

וטרינרי: סובל    טיפול  או  נפצע  סוס  אם  זמין.  וטרינר  להיות  חייב  תחרות  בכל 

צריך לבדוק    וטרינרמתשישות בזמן התחרות, על המתחרה להפסיק לרכב עליו וה

 אותו.  

אם יש צורך, צריך להעביר סוס לטיפול במרכז הרפואי הקרוב    הפניה למרכז רפואי:

 . ומךביותר לשם הבחנה נוספת והערכת טיפול ת 

לפציעה בתחרות. תשתית    להסיר יש  פציעה בתחרות:    לגרום  גורמים העלולים 

להילקח  צריכים  אחרים  סיכון  וגורמי  התחרויות  של  התכיפות  במגרש,  הרכיבה 

 ת הפציעה.  יו בחשבון  כדי למזער את אפשרו 

יש להרדים את הסוס על  אם נגרמה פציעה חמורה שכתוצאה ממנה המתת חסד: 

יש לדאוג שההרדמה תיעשה במהירות   וטרינר  האפשרית מתוך מטרה אחת  ידי 

 לצמצם את הסבל של הסוס.  –ויחידה  

 יש לוודא טיפול נאות בסוסים אשר פרשו מתחרויות.   פרישה מתחרות:

 הקוד האתי: 
לכך שכל מי שעוסק בספורט הרכיבה   את רמת הידע הגבוהה    ירכוש יש לשאוף 



 

 ביותר בכל הנוגע לטיפול וניהול הסוס המתחרה. 

פעולה או חוסר  פרושה    "בכל זמן שהוא בסוסים. "התעללותלא יתעלל חבר הענף  

 חוצים, כולל אך לא רק: נפעולה אשר גורמת או עלולה לגרום כאב או אי נוחות בלתי  

 להכות או להרביץ בשוט, או בכל חפץ אחר בצורה מוגזמת ואכזרית.  . א

 להשתמש בכל צורה שהיא במכשיר הגורם לשוק חשמלי.  .ב

 בלתי פוסקת בדרבנות. ולהשתמש בצורה אכזרית  .ג

 משיכות אכזריות ונמשכות בפה הסוס עם מתג או כל אמצעי אחר. .ד

 יש עליו סימני דם טריים.  ת על סוס מותש, חולה או פצוע ואשרלהתחרו  .ה

 להגביר או לטשטש רגישויות של הסוס באמצעים שונים.  .ו

 להשאיר סוס ללא מזון, מים ופעילות מספיקים.  . ז

 שהוא כדי לגרום לכאב חד לסוס בעת רכיבה. כל אמצעי בשימוש  .ח

כל מקרה של חשד להתעללות יובא לידיעת נציג הועדה בתחרות אשר יחליט אם  

 ההתאחדות. רות ו/או לפנות לבית הדין של חיש להרחיק את הסוס והרוכב מהת

 ניהול הענף  .4

 

כללית 4.1 הענף    -  אסיפה  של  רגילה  כללית  לשנה  אסיפה  אחת  לפחות  תתקיים 

אחרי    ולא יאוחר מחודש לפני פתיחת עונת התחרויות בשנה העוקבתקלנדרית  

 סיום עונת התחרויות. 

המקצועית תהווה הנהלת ענף ותפקידיה מקבילים להנהלת ההתאחדות    ועדהה 4.2

 ההתאחדות.  נון ועל פי תק האקסטרים קאובויבכל הקשור לענף 

ה המקצועית רשאית למנות תת ועדות לריכוז נושאים מקצועיים. ועדות  הועד 4.3

 אלו תהיינה כפופות לועדה המקצועית לכל ענין ודבר. 

או   פניות/בקשות/תלונות של חברים לועדה תעשנה בכתב דרך רכז/ת הענף 4.4

 בדוא"ל של הענף.   

 

 תנאים כלליים לתחרויות .5

 

  כללי 5.1

נוסף להתאחדות   להיות חברים בארגוןאין הרוכב או הבעלים נדרשים   5.1.1

  להשתתף בתחרויות של ההתאחדות   הלאומית לספורט הרכיבה כדי

רשמיים המחייב חברות בתוקף ביום   EXCAפרט להשתתפות במקצי  

והסוס עצמו חייבים    ,כל מתחרה, בעל סוס . EXCA-התחרות בארגון ה

האחריות לתוקף הרישום על בעלי הסוסים   להיות רשומים בהתאחדות. 

 והרוכבים. 

שינוי בעלות על סוסים יתבצע אך ורק עם הצגת תעודות ע"ש הבעלים   5.1.2



 

החדש או תעודות טרנספר חתומות. במקרה של סוס מקומי ימלא 

 . הבעלים הרשום בהתאחדות הצהרה על מכירת הסוס

בעת    בגדי רכיבה מערבית להיות לבושים בעל סוס  כבים ובה על הרוח 5.1.3

צ'אפס ולאסו  חייבים בחבישת קסדה.  18רוכבים צעירים מגיל   .התחרות

ניתן ללבוש סוודר מעל חולצת התצוגה. אסור לשרוולי החולצות    מותרים.

 .0ן ו צי הופעה שלא לפי הכלל לעיל גוררת אחריהלהיות מופשלים. 

רכיבה בכל זמן התחרות תעשה אך ורק במגרשים של התחרות. אין   5.1.4

 לרכב על סוס בשבילי ההובלה ובאזור התאים. 

המתחרים והרשומים   בזמן התחרות מותרת רכיבה רק על הסוסים 5.1.5

 בלבד. 

 בזמן התחרות אין לבצע פעולות אילוף לסוסים.  5.1.6

 סדר הכניסות למקצים ייקבע בהגרלה לפני תחילת התחרות.  5.1.7

יהיה רווח של לפחות שמונה   ,אם רוכב מציג יותר מסוס אחד במקצה 5.1.8

כניסות,     9-כניסות בין כניסה לכניסה של אותו רוכב. במקצים הקטנים מ

יהיה רווח מקסימלי בין הכניסות השונות של אותו הרוכב, בהתאם 

 לכמות הכניסות. 

מקצים המתקיימים בזה אחר זה )לאו דווקא   2- סוס משתתף בו במקרה 5.1.9

אם יש שידוד בין   .כניסות  8י של עם אותו הרוכב(, יהיה מרווח מינימל

. במידה והמקצה השני קטן  כניסות 4המקצים יהיה מרווח מינימלי של  

כניסות, יהיה מרווח מקסימלי בין כניסת הסוס במקצה הראשון   9 -מ

 לבין כניסתו במקצה השני. 

  לכתה.  הנרשם לתחרות אחרי ההגרלה ימוקם ראשון בכניסות  רוכב 5.1.10

 הועדה המקצועית לשנות מיקום למקום האחרון. בסמכות נציג הועדה או 

 .הסוסים במקצ 3רוכב רשאי להציג עד  5.1.11

 . כניסות ביום  3סוס ישתתף עד  5.1.12

פרט למקצה יאנג גן    ס רשאי להיות מוצג רק פעם אחת בכל מקצה.וס 5.1.13

(Young Gun EXCA)    3ניתן להציג עד  , בהם12ובמקצי נוער עד  

 . לסוס  פעמים, במגבלת סך הכניסות היומי

 בעלי סוסים רשאים לרשום יותר מסוס אחד למקצה.  5.1.14

ט של המקצים יירשמו מספרי הסוסים על פי הגרלת סדר  ו בדפי השיפ 5.1.15

הכניסות לפני תחילת המקצה. בכל מקרה לא ישונה סדר כניסה  

מזכירת  . שינוי שייעשה שלא דרך מזכירת ענףלמקצים, אלא באישור 

 יגרור אחריו פסילה.  ענף

הכניסה למקצים עם מספרי הסוסים התקניים המאושרים על ידי הועדה   5.1.16

חרה שייכנס למקצה עם מספר שונה בגודל, צורה, עיצוב  המקצועית. מת

ישלם    -ללא מספר  למקצה  או החימום  למגרש שייכנס ומתחרהאו צבע 

₪ לענף. רוכב  שאיבד, או הגיע לתחרות ללא מספר סוס   250קנס של 



 

 ₪ לפקודת הענף. 50תקני יחויב לרכוש במקום מספר זמני בעלות  

כדי רכיבה במקצה  ךאת כובעו תו  דכל רוכב המאב -בתחרות  םכובעי

סכום שייקבע בכל תחילת עונה   הענףהתחרות ישלם לקופת פרסים של 

 . המקצועית ועדהעל ידי ה

ת מתום ריצת  ו דק 30נחשבים כסופיים בתום של מקצה  שיפוטטפסי  5.1.17

 הסוס האחרון במקצה. 

ג  יצנ במקרה של פציעה של הרוכב תיעשה החלפת רוכבים בהסכמת  5.1.18

 הועדה המקצועית בלבד. 

נציג הועדה יהיה אחראי על קביעת תכיפות השידודים במגרש התחרות   5.1.19

אלא באם גודל המקצה מעל   בין מקצים שידוד יבוצע ם.ובמגרש החימו

ם  ברגע שפורסמו מועדי השידודים לא ניתן יהיה לערוך בה.  כניסות 15

 . שינויים

 . השתתפות בטקס חלוקת פרסים בתלבושת תחרות מלאה 5.1.20

  שאינוהחלק   ספיק סוסים כשרים לחלוקת הפרסים,במקרה שאין מ 5.1.21

ובסיום התחרות יוחזרו    מחולק של הפרסים יוחזק בידי הנהלת התחרות

 . לועדה המקצועית

 

   בתחרות וארדיסטנציג הועדה/ 5.2

נציג/סטיוארד.   5.2.1 ימונה  תחרות  להיייחסטיוארד  /הנציגבכל  חבר  ו ב  ת 

ב חבר  להיות  יכול  הנציג  הרכיבה.  לספורט  הלאומית    ועדה בהתאחדות 

ע"י הועדה המקצועית לתפקיד. עליו להיות   המקצועית, או אדם שמונה 

זה. שמו יופיע בהזמנה לתחרות. אם הנציג/סטיוארד נאלץ    נוןבקיא בתק

ה שטח  את  מחליף לעזוב  למנות  עליו  סיומה,  לפני  את    תחרות  ולעדכן 

 . מזכירת התחרות

חייב להיות נוכח בשטח התחרות גם בזמן החימום לפני  סטיוארד  הנציג/ 5.2.2

התחרות התחר  ,תחילת  ימי  כל  לסי ו ובמשך  עד  לוודא  ות  עליו  מה. 

 חימום למקצים. הבעת   גםהתנהלות תקינה ובטיחותית  

ויהיו הקשר היחיד    השופטבפני    ייצג את כל המתחרים   הנציג/סטיוארד  5.2.3

 איתו. 

יש    אםבר התעללות, או  ולדווח על סוס שעסטיוארד  /מחובתו של הנציג 5.2.4

בהתנהגות של מתחרה כדי להזיק לאינטרסים של ההתאחדות כמו: ניבול  

פה, צעקות, גילויי אלימות, התנהגות שאינה ספורטיבית כלפי שופט/ים,  

כלפי הנהלת התחרות או מתחרה אחר; או אם חלה כל הפרה אחרת של  

 ההתאחדות.  נוןתק

קיד הנציג  מתקיימים. מתפודא שכל נוהלי התחרות  סטיוארד לו /על הנציג 5.2.5

יות המגרש המארח.  ר מידיות בנושאים שלא נמצאים באח  לבדוק בעיות

בר ורוכבים  סוסים  של  שינוי  לאשר  מפציעה  געליו  )כתוצאה  האחרון  ע 



 

 למשל( בתאום עם מזכירות התחרות. 

 ח יהיה הפוסק האחרון בענייני משמעת והתנהגות בשטסטיוארד  /גיהנצ 5.2.6

למק  -התחרות   נאות  לא  בלבוש  כניסה  הנהלת  כמו  עם  ויכוחים  צה, 

 . התחרות וכו'

דא שהעתקים של גיליונות השיפוט יוצגו על לוח המודעות  ווי  סטיוארד/נציג 5.2.7

יעודית לכך  או יעלו לדף התחרות באתר או יפורסמו בקבוצת וואטסאפ  

דקות    30בתוך  בה לפחות כל המאמנים ובעלי תפקידים חברים בה וזאת  

 מתום המקצה. 

ה של חריגה מנוהלי התחרות  רלהפסיק את התחרות במקבסמכות הנציג   5.2.8

 '(. כללי בטיחות, אי ציות להחלטת השופט וכו )אי שמירה על 

ה כ 5.2.9 ליבו    ועדהל חבר  סיכון במגרש רשאי    המקצועית שהובא לתשומת 

 לפנות לשופט ולבקש להפסיק את הריצה. 

ואחרים, מכירים בכך שהכללים    םהועדה המקצועית, המשתתפים, הצופי 5.2.10

ניין לקדם את  וכלפי כל מי שמע והם הוגנים    -ן  ול מתבססים על ניסי לעי 

המערבית הרכיבה  קאובויספורט  האקסטרים  עם הרכיבה  ותחרויות  ,   .

ל פציעה  לכ אחראית    הלאומית לספורט הרכיבה אינה   ת ההתאחדו-זאת,

ת או אירוע שנוהל בהתאם  ו צאה מתחרוג שהוא שנגרמו כתואו נזק מכל ס

 של ההתאחדות. וההוראות   -קים ולח

 

 ללים נוספים:כ 5.3

תתבקש ריצת ניפוי לפני    םהארץ יוגבלו לריצה אחת. א  תמקצים לדירוג לאליפו 

מה  בכתב  אישור  חייבת  היא  הגמר,  ניפוי    ועדהריצת  ריצות  המקצועית. 

 : תאפשרנה אם ימולאו התנאים הבאיםת

 הכניסות למקצה מוגבל. י לבוא קהל רב לצפות במופע מיוחד ולכן מספר צפו  . א

נרשמו הרבה מאד כניסות למקצה ואו לתחרות, ידוע שבתחרות צפוי מספר   .ב

 רב של כניסות, או שיש הוכחה לכך שיהיו הרבה כניסות. 

כל מתחרה   .ג הוא הסכמה של  לתחרות  או )רישום  אז ההורים  קטין  הוא     אם 

וידאו(  ) )גם  עבור  אפוטרופוס(, לשימוש בתמונות שיצולמו במהלך התחרות 

 . חדותההתא
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הבאים   6.1 המנחים  לקווים  מחוץ  גם  בתחרויות  להכיר  יכולה  המקצועית  הועדה 

ל בסתירה  יעמדו  שלא  תקובתנאי  ו   נוןחוק,  של  העמותה  המארגן  תיק 

ההתאחדות. הכרה כזו יכולה להישלל מכל תחרות, שאינה מקדמת את ספורט  



 

 או את ההתאחדות או שאינה עומדת בתנאיה.   של האקסטרים קאובויהרכיבה 

  , י "תיק מארגן תחרות" של ההתאחדותמארגן התחרות מתחייב לעבוד לפי כלל  6.2

הועדה המקצועית   לתחרויות שהוציאה   מסמךולעמוד בכל התנאים הרשומים ב 

   .לאותה שנה 

בלפחות   6.3 הליגה  תחרויות  לקיום  עדיפות  שונים    2תינתן  מארחים  מגרשים 

לפחות   שיהיו  בתנאי  וזאת  התחרויות,  עונת  מארחים    2במהלך  מגרשים 

  נון העומדים בקריטריונים כפי שמפורטים בתיק הנהלים של ההתאחדות, בתק

ובתנאי שאושרו  הנמצאים באזור גאוגרפי שונה  ובהצעה לאירוח תחרויות,    הענף

 .  ע"י הועדה המקצועית

תחרויות לדירוג לאליפות הארץ תוכלנה להיות משותפות עם ארגונים נוספים,   6.4

 ובתנאי שאושרו ככאלה מראש על ידי הועדה המקצועית. 

בהתאחדות   6.5 תקף  חבר  כרטיס  בעלי  להיות  חייבים  תחרות  הלאומית  מארגני 

בקשר ישיר    ו שיהי  ים היחיד  ויהי   הענף   רכז/תמארגן התחרות ולספורט הרכיבה.  

  באחריות   ,אחרי אישור הגעת השופט  .לפני מועד התחרות  שופטה  עם  או עקיף  

. על  השופט   וכו'  שכרוכל המנהלות הקשורות להגעתו,  ל   לדאוגמארגן התחרות  

.  בתוקף   EXCAוחברות ב   EXCA  -ה   להיות    בעל    תעודת שופט   בארגון

ישראליים,   שופטים  ידי  על  הנשפטות  להיות  בנוסף  בתחרויות  השופט  על 

 מרשימת השופטים המוכרים שקיימת בהתאחדות. 

תק 6.6 לפי  ופיקוח  ניהול  רישום,  על  אישית  אחראי  יהיה  התחרות    נון מארגן 

ההתאחדות ותיק מארגן תחרות. בנוסף לכך, על מארגן התחרות להעביר את  

מקוריים,   שיפוט  גיליונות  )תוצאות,  התחרות  של  הרשמיים  המסמכים  כל 

ההתאחדות(   של  אחר  רשמי  מסמך  וכל  תחרות  לרישיון  בקשות  חברויות, 

בתוך   ההתאחדות  לשמור    7למשרדי  עליו  כן  כמו  התחרות.  סיום  מיום  ימים 

לתקופה של לפחות  העתק   כל טפסי    12מתוצאות התחרות  את  וכן  חודשים 

 . המקוריים  ההרשמה והכניסה

 יום מיום סיום התחרות.   30-תשלום זכיות לרוכבים יבוצע לא יאוחר מ 6.7

באתר  וקובץ דפי השיפוט    תוצאות התחרותהענף לפרסם את    רכז/תבאחריות   6.8

 . תחת דף התחרות  האינטרנט של ההתאחדות

ההתאחדות תקבל מכל כניסה דמי קופון, שישולמו יחד עם העברת המסמכים   6.9

ותוצאותיה. עלות הקופון תקבע מעת לעת.  והכספים של התחרות    הרשמיים 

חובה לשלם קופון עבור מקצה   –במקצים משולבים התאחדות וארגונים מחו"ל 

 . ההתאחדות, גם אם הרוכב אינו רוצה להיות מדורג התאחדות

ות אחראי לרכוש גביעים ורוזטות רשמיים לתחרות לפי החלטת  מארגן התחר  6.10

בהם   למקצים  פרט  הארץ,  לאליפות  דירוג  בתחרויות  המקצועית.  הועדה 

מ פחות  רשמי    5  -השתתפו  במגן/גביע  במקצים  המנצחים  יזכו  מתחרים, 

  1-6מקומות  במקצי בוגרים ו  1-3למקצה. רוזטות או מדליות יחולקו למקומות  

בלבד גם במקצי ילדים   1-3במקצי ילדים ונוער. באליפות הארץ ידורגו מקומות 



 

באמצעות   ההעתק  את  יזמינו  מגן/גביע  העתק  לקבל  המבקשים  זוכים  ונוער. 

 הועדה המקצועית ובעלות שתקבע על ידה. 

  250על הבקר להיות במצב גופני טוב בני לפחות    -ש מקצי בקר  י  ןיות בהחרובת 6.11

דר חייב להיות מאושר ע"י הועדה המקצועית. מארגן התחרות  הע  ק"ג או יותר.

לאפשר   כדי  למגרש  קרובה  או  צמודה  לגדרה  העדר;  להחזקת  לגדרה  ידאג 

למקצה( בהתאם  בודדות  או  )קבוצה  לכל    .כניסה  ולדאוג  ולהשקות  להאכיל 

מחסורו; מארגן תחרות צריך לדאוג למגרש תחרות מגודר בצורה כזו שהפרות  

להכנת גדרה    -במקצים בהם מוכנס הבקר לגדרה  .  ת דרך הגדרלא תוכלנה לצא

למקצים בהם  או מספרים מארגן התחרות ידאג לסימון הפרות בצבע  .  מתאימה 

 . נדרש סימון כזה 

בתנאים   6.12 והעומדים  מתאימים  במתקנים  מצוידים  במגרשים  יתקיימו  תחרויות 

 הבאים: 

וסוסים   6.12.1 לרוכבים  רק  מותרת  החימום  במגרש    הרשומים הרכיבה 

לספורט   הלאומית  ההתאחדות  חברי  ומדריכים  מאמנים  לתחרות, 

 הרכיבה. 

מגרש   6.12.2 להיות  שמידותיוח חייב  לא    60X30  ימום  מקרה  ובכל 

, בעל  18יל  גמעל  למגרש חימום    ימונה אחראי  .מטר   20X40יקטןמ 

 . תעודת מדריך

חול,  כ 6.12.3 ועם  סביר  בשיפוע  להיות  חייבים  התחרות  של  המגרשים  ל 

 והשקיה שיאושרו ע"י נציג הועדה המקצועית. שידוד 

 כל המגרשים חייבים להיות מגודרים.  6.12.4

 דה ברורה בין מגרש התחרות למגרש חימום. רחייבת להיות הפ  6.12.5

איזור הסוסים צריך    איזור החניה חייב להיות מופרד משני המגרשים. 6.12.6

 להיות מופרד מאיזור הקהל בצורה ברורה. 

המוגדר    ה מוצלים לפיירזכרים ותאי קשיוקצו תאים סגורים לסוסים   6.12.7

 פניה לארגון תחרויות בכל שנה.ב

 . יה לסוסיםי גישה נוחה למי שת 6.12.8

למגרש  ת מספקת  ו תקניים בכמ  מכשוליםבאחריות המארגן לדאוג ל 6.12.9

 גם למגרש החימום. התחרות ו

הוראות בטיחות במגרש חימום ובמגרש הרכיבה כפי שהם מופיעים   6.12.10

הת מארגן  ל  חרות בתיק  על  וברור  בולט  באופן  להופיע  ח  וחייבות 

 של התחרות.  ות המודע 

איזור בדיקה וטרינרית עם מצע קשה קיום  ארגן התחרות לוודא  על מ 6.12.11

 וללא אבנים וכן תיחום שטח המתנה לסוס הנדרש לבדיקה חוזרת. 

התחרות  מהמתקןזכרים   6.12.12 את  המופרד    ,המארח  במתחם  יעמדו 

למען    .  ם התחרות עצמו מהתאים העומדים לרשות המתחרים וממתח

גם אם הם בעלי אשך אחד סוסים לא מסורסים הם סוסים    , הסר ספק



 

 . םים נסתריכאו אש

תחרויות 6.12.13 קיום  לאשר  יכולה  המקצועית  של   /הועדה  סוסים  ארוע 

למוזמנים   תחרויות  ליגה.  קאובוי שלא במסגרת תחרויות  אקסטרים 

 בלבד, כמו אליפות גביע. 

רשאית הועדה לאשר תחרויות של מקצי כחלק מהאקסטרים קאובוי   6.12.14

חביות  כגון: מרוץ  מהירות או לאפשר בתחרויות רגילות מקצי מהירות

 ,sorting, cuttle penningופול בנדינג, כמו גם שילוב של מקצי בקר )

team penning)  מקצים אלו יפעלו לפי חוקי הארגונים הבילאומיים .

 של אותו סגנון. 
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יוגדרו  בהתאמה     EXCA- תחת ה  שאינם מוכרים   מקצים בחסות ההתאחדות

 בקטגוריות הבאות:  

  # ברכיב   -  1קטגוריה  הארץ  לאליפות  דירוג  בתחרויות  אקסטרים  מקצים  ת 

 קאובוי. 

  # וירטואלית/אינטרנט ל תחרויות  במסגרת     מקצים  –  2קטגוריה  דירוג  ליגה 

 אקסטרים קאובוי. ת ברכיבבליגה זו לאליפות הארץ 

ת אקסטרים  מקצים שאינם מקצי דירוג לאליפות הארץ ברכיב  -  3  קטגוריה #

 . קאובוי

  נון יבוצעו אך ורק לפי תק  –  EXCA +IEFלמען הסר ספק מקצים בדירוג כפול  

 .  EXCAוחוקי ה 

   (IEF)מקצי התאחדות  לליכ  7.1

לפחות   7.1.1 בו  יהיו  אם  ייפתח  בתחרות  כרוך    3מקצה  ואינו  כניסות, 
 בהוצאות נוספות למארגנים. 

תשלום עבור מקצים בתחרות יתבצע לפני הכניסה למקצה. לא תותר   7.1.2
מראש.  התשלום  סידור  ללא  בתחרות  למקצה  מתחרים   כניסת 

שינויים   עבור  לשינוי.   –התשלום  הבקשה  עם  ללא    יתבצע  שינויים 
יתבצעו לא  הועדה    תשלום  נציג  של  ובכתב  מראש  באישור  אלא 
 . חרותהמקצועית לאותה ת

או   7.1.3 התחרות  למארגן  כספים  חייב  נשאר  כלשהי  מסיבה  אשר  רוכב 
ההתאחדות   של  תחרות  בשום  להתחרות  יוכל  לא  להתאחדות 

 חובותיו.  ילוקהלאומית לספורט הרכיבה עד לס
יאושר רק עם קבלת אמצעי תשלום בכתב.   7.1.4 רישום מאוחר לתחרות 

 גובה התשלום הנוסף ייקבע בכל תחרות. 
בכל  כפי שיפורסם    מלאחרות יחוייב בתשלום  ביטול אחרי תחילת ת 7.1.5

 . ויפורסם בהזמנה  תחרות
  כל   מקצה ייחשב כמקצה מוכר לאליפות הארץ, אם התקיים במהלך  7.1.6



 

לפחות   ,מתחרים  3ובתנאי שהשתתפו בו באופן קבוע לפחות    ,העונה 
 . אחת מספר תחרויות שנערכו במהלך העונה פחותב

ב כל   7.1.7 ה    תחרותכניסה  של  ו/או  ההתאחדות  של    EXCAרשמית 
במקצי רוכב או סוס  לקביעת כשירות להשתתפות  תחשבנה    בישראל

 נוביס וירוקי. 
הראשון   7.1.8 במקום  שוויון  של  מסוימת  במקרה  בתחרות  יוכלו    -במקצה 

נוספת  בריצה  התוצאה  את  להכריע  אחת  ,  הרוכבים  באמצעות  או 
 האפשרויות שלהלן: 

מצטבר   7.1.8.1 ניקוד  אותו  עם  הראשון  במקום  משותף  לדירוג  הסכמה 
במקרה כזה יוכרזו שני הרוכבים מבלי לקיים ריצה שוברת שוויון,  

עליהם  אך  מטבע    כמנצחים  בלהטיל  יזכה  מי  לקבוע   גביעכדי 
)סך הפרס למקום הראשון    פרס הכספיה  .פרסים שאינם כספייםבו

 המנצחים. בין שני שווה בשווה  יחולק והשני(
או אינו יכול להציג ריצה נוספת, יוכרז    ,אחד הרוכבים אינו רוצה  אם 7.1.8.2

והזכיות   הפרסים  הניקוד,  הכיתה.  כמנצח  לרוץ  שרצה  הרוכב 
למיקום שנקבע בשבירת השוויון בהתאם  יהיו  הרוכב   .הכספיות 

אם   שלא היה מוכן לרוץ ריצה נוספת ימוקם במקום השני לפחות.
מ יותר  בין  היה  את השוויון  רץ  שלא  הרוכב  ימוקם  רוכבים  שני 

 הריצה שוברת השוויון אחרי אלו שרצו. 
למקצה הוא אותו מסלול שנקבע    – ריצה שוברת שוויון  ב המסלול   7.1.8.3

 בתחרות. זה 
 לא תהיה יותר מריצה אחת שוברת שוויון.  7.1.8.4
  יזכו   הרוכבים  . מקום השני ואילךלא תהיה ריצה שוברת שוויון מה  7.1.8.5

יתחלקו שווה בשווה בפרס הכספי אם יש,  במיקום ובניקוד שווה,  
 ויש.   ויטילו מטבע על חלוקת פרסים אחרים במידה

 

רוכב שלא משתתף בטקס אליפות הארץ מוותר על התואר והזכייה והיא   7.1.9

אחרת על ידי הועדה  מראש  אלא אם הוחלט    ,תעבור לבא אחריו בדירוג

 המקצועית. 

תחרות האליפות היא שוברת שוויון.    ,במקרה של שוויון בניקוד המצטבר 7.1.10

קלול התוצאה  שבאליפות הארץ, רוכבים אשר הגיעו לשוויון גם אחרי  

של תחרות האליפות יוכלו לרוץ ריצה נוספת או להטיל מטבע לשבירת  

 . השוויון

  פי ד   שיפוט המקצים של ההתאחדות והאירגונים הבינלאומיים ייעשה על 7.1.11

 .EXCA -הרשמיים של ה שיפוט ה

בתחילת  באחרי  7.1.12 החדשים  בכללים  להתעדכן  והמאמנים  הרוכבים  ות 

 העונה. 

יועלו גם לאתר ההתאחדות  של כל תחרות    השיפוט  העתקים של דפי 7.1.13

 התקנון המעודכן לאותה שנה. יחד עם 

 



 

 מקצי ילדים ונוער   7.2

המטרה של קיום מקצי נוער היא להכשיר את הצעירים להיות מובילי   7.2.1

 . הםכישורי הרכיבה של, לקדם ולפתח את  הענף בעתיד

אסור להציג סוס זכר לא מסורס, בכל גיל גם אם הוא בעל  נוער    מקציב 7.2.2

 .EXCA YOUTH, פרט למקצי , או אשכים נסתריםדאשך אחד בלב

 לא יהיו פרסים כספיים מוספים או ג'קפוט במקצי ילדים ונוער.  7.2.3

נמצא עימו  אשר    או מדריך   חייב להיות מאמן   18לכל רוכב מתחת לגיל   7.2.4

 במשך כל זמן הרכיבה במגרש החימום ובזמן התחרות. 

 

 . ת הארץ ומקצים בתחרויות דירוג לאליפ  - 1קטגוריה #  7.3

 

כל רוכב רשאי להציג כל סוס במקצים אלו.     -   (enpO)  פתוח  מקצה   7.3.1

רשאי להציג כל סוס   12כל רוכב מעל גיל  במקצה אקסטרים קאובוי:  

סנפל,   )מנוף,  חוקי  מתג  בכל  הסוס  את  להציג  אפשר  זה.  במקצה 

הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. רמת קושי  

 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-6של המכשולים 

 

במקצה אקסטרים קאובוי:   – (enpO diteLimמקצה פתוח מוגבל ) 7.3.2

רשאי להציג כל סוס במקצה זה. לא יכנס רוכב    12כל רוכב מעל גיל  

במקומות   במקצוע  פתוח    3-1שזכה  במקצה  הכללי  או    IEFבדירוג 

בדירוג הכללי במקצה הפתוח מוגבל    2-1ובמקום    PRO EXCAפתוח  

IEF  )אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור .

של   קושי  רמת  שתיים.  ו/או  אחת  ביד  להציג  ניתן  מתג.  ללא  ו/או 

 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי  1-6המכשולים  

 

  : במקצי נוביס )סוס( אקסטרים קאובוי  – (  Novice)  )סוס(  מקצה נוביס 7.3.3

סוס במקצה זה. לא יכנס סוס רשאי להציג כל    12כל רוכב מעל גיל  

לפני תחילת העונה,    3-1פעמים או יותר במקומות    3שזכה במקצוע  

בדירוג הכללי במקצוע. אפשר להציג את הסוס   3-1או דורג במקומות  

בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד  

ת מכשולים  לפי הגדרו  1-3רמת קושי של המכשולים    אחת ו/או שתיים.

 . EXCAבספר חוקי  

 

על הסוס לעמוד    -   (Non Pro   Noviceפרו ) נונ    (סוס)מקצה נוביס   7.3.4

פרו    נון פרוהרוכב חייב להיות מוגדר כרוכב    סוס.  בתנאי מקצה נוביס

 . להלן  של רוכב נונ פרועל פי ההגדרה 

  



 

כל רוכב מעל  במקצה אקסטרים קאובוי:   -  (Pro  Non)  ופר  נוןה  צ מק 7.3.5

אפשר להציג את הסוס בכל    רשאי להציג כל סוס במקצה זה.  12גיל  

מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת  

ו/או שתיים. מקצה לחובבנים בו הרוכב לא הציג באופן ישיר או עקיף,  

,  לא אילף ולא עזר לאלף סוס תמורת תמורה במקצוע בו הוא מתחרה

לתחרויו  רוכבים  אימן  אקסטריםלא  השנים    ת  שלוש  במהלך  וזאת 

רמת קושי    שקדמו לתחילת עונת התחרויות בה הוא מציג כנון פרו.

 . EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-5של המכשולים 

במקצה אקסטרים קאובוי:    -  + 40  לגילאי  טיים  פריים  פרו  נון  מקצה 7.3.6

להשתתף   פרו  ו רשאי  נונ  רוכב  כל  זה  סוס במקצה  כל  להציג  רשאי 

 . ומעל  40גיל שבשנתון 

 

קאובוי  -  (Rookie)ירוקי  רוכב  מקצה   7.3.7 אקסטרים  רשאי   :במקצה 

להשתתף רוכב נונ פרו ללא הגבלת גיל ולהציג כל סוס במקצה זה.  

אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא  

מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. לא יכנס רוכב שזכה במקומות  

במקומות    3-1 דורג  או  יותר  או  פעמים  שלוש  בדרוג    1-2במקצוע 

לפי    1-3פני תחילת העונה. רמת קושי של המכשולים  הכללי במקצוע ל 

   .EXCAהגדרות מכשולים בספר חוקי 

 

מקצה שמתקיים בקטגוריות    -  מקצה אקסטרים קאובוי לסוסי צעד 7.3.8

פתוח או נונ פרו. מתאים לסוסי צעד גזעיים או מעורבים. לסוסי צעד  

יהיו מסלולים מותאמים לגזעים אלו. מסלולים שמדמים עבודת שטח 

ומכשולים אמיתיים מהחיים עם הקפדה על סבלנות ועבודת קרקע. 

מכשולים שלא יהיו: החלפות רגליים בקאנטר, ספינים, הליכה אחורה  

ל  בק.-בקטעים ארוכים, רול   על קד  וינ הרוכב  הורסמנשיפ  ציון  בנוסף 

 במהלך המקצה. עקביות ויציבות הצעד 

רשאי לרכב במקצה זה כל מי שעוד לא מלאו לו    -  18  מקצה עד גיל 7.3.9

כל    2020בינואר של אותה שנה. )לדוגמא בתחרויות בשנת    1  -ב     19

משנת   שנולד  קאובוי:  .  ואילך(   2001מי  אקסטרים  רשאי במקצה 

ולהציג במקצה זה כל סוס למעט סוס זכר    18להשתתף רוכב עד גיל  

סנפל,   )מנוף,  חוקי  מתג  בכל  הסוס  את  להציג  אפשר  מסורס.  לא 

הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. רמת קושי  

   .EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי    1-4של המכשולים 



 

ב במקצה זה כל מי שעוד לא מלאו לו  רשאי לרכ  -  15  מקצה עד גיל 7.3.10

אחת    1  -ב  16 ביד  מנוף  במתג  לרכב  ניתן  שנה.  אותה  של  בינואר 

  2004כל מי שנולד משנת    2020בלבד. )לדוגמא בתחרויות בשנת  

  15רשאי להשתתף רוכב עד גיל  במקצה אקסטרים קאובוי:    ואילך(.

ולהציג במקצה זה כל סוס למעט סוס זכר לא מסורס. אפשר להציג  

את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא מתג. ניתן  

המכשולים   של  קושי  רמת  שתיים.  ו/או  אחת  ביד  לפי    1-4להציג 

   .EXCAהגדרות מכשולים בספר חוקי 

ב במקצה זה כל מי שעוד לא מלאו לו  רשאי לרכ  -  21מקצה עד גיל   7.3.11

כל    2020בינואר של אותה שנה. )לדוגמא בתחרויות בשנת    1 -ב   13

רשאי להשתתף  במקצה אקסטרים קאובוי  (.  2007מי שנולד משנת  

ולהציג במקצה זה כל סוס למעט סוס זכר לא מסורס.    12רוכב עד גיל  

אפשר להציג את הסוס בכל מתג חוקי )מנוף, סנפל, הקמור( ו/או ללא  

-1מתג. ניתן להציג ביד אחת ו/או שתיים. רמת קושי של המכשולים  

   .EXCAלפי הגדרות מכשולים בספר חוקי   2

, עד  18בשלושת מקצי הגיל )עד  המתקיים  מקצה    -  נוער  ירוקי  המקצ  7.3.12

אקסטרים    י במקצ.  לפי חוקי המקצים כפי שהוגדרו לעיל   , (12ועד    15

רשאי להיכנס רוכב שעונה לקריטריון  ,  18ועד    15עד  קאובוי נוער ירוקי  

-3לא יכנס רוכב שזכה במקומות ו  לתקנון( 7.3.5רוכב נונ פרו )סעיף 

בדרוג הכללי    1-2ות  במקצוע שלוש פעמים או יותר או דורג במקומ   1

המכשולים   של  קושי  רמת  העונה.  תחילת  לפני  לפי    1-3במקצוע 

 . EXCAהגדרות מכשולים בספר חוקי 

 

וירטואלית/אינטרנט לדירוג    -  #2קטגוריה   7.4 ליגה  מקצים  במסגרת תחרויות 

 לאליפות הארץ בליגה זו ברכיבת אקסטרים קאובוי. 

 )וירטואלית(:לתחרות אינטרנטית כללים 

ליגה נפרדת מליגת האקסטרים קאובוי  הינה  התחרות האינטרנטית   7.1.1

ולא   מראש  מוגדרים  מכשולים  על  הביתית  בחווה  ונערכת   הרגילה 

קאובוי.   באקסטרים  האינטרנט  ליגת  אלוף  לקביעת  נפרד  דרוג 

 . 2021בחישוב לדרוג אליפות ישראל תחרויות אלה לא נכללות 

צריך לעמוד בנקודה המסומנת בתרשים בכל  צילום המקצים: הצלם   7.1.2

 מסלול. 

עריכה   7.1.3 שום  וללא  אחד(  )ב"טייק"  ברצף  מצולם  להיות  חייב  הסרטון 

עבר   הסרטון  כי  ונמצא  במידה  רוכב  לפסול  יונחה  השופט  בתמונה. 

 עריכה. 

איכות הצילום צריכה להיות ברמה שתאפשר לראות את הרוכב והסוס  7.1.4



 

 טיוב. -ול ובאיכות לפרסום ביובמלואם בצורה ברורה לכל אורך המסל

לאורך   7.1.5 הרוכב  את  להדריך  ואסור  לסרטונים  מוזיקה  להוסיף  אסור 

 המקצה. מותר וכדאי לעודד. 

של הועדה  את הסרטונים יש להעלות ליו טיוב ולשלוח קישור למייל   7.1.6

iexca.committee@gmail.com    למועד עד  שיפורסם זאת 

 בהזמנה. 

 תרשימי המסלולים ופרוט המכשולים יפורסמו באתר ההתאחדות. 7.1.7

חבישת    -18על המתחרים להיות בלבוש תצוגה מלא וחוקי )עד גיל   7.1.8

 אפשר קסדה או כובע בוקרים/אוסטרלי(.  -18קסדה חובה, מעל גיל 

הנחיות   לפני כל תחרות  על הסוסים להיות מוצגים בציוד חוקי בלבד.   7.1.9

יוצמד  ראש  מיפורסמו   סוס  לכל  למצלמה.  מתג  להציג  נידרש  האם 

 מספר ברור )כמו בתחרות רגילה(.

, רשאי שופט לשפוט  EXCAבתחרויות אינטרנטיות, בדומה לחוקי ה   7.1.10

 רוכבים תחת אימונו. 

 שופט יהיה רשאי לפסול מקצה שהצילום שלו לא יאפשר שיפוט הגון.  7.1.11

 ללא בונוס זמן(. הניקוד יהיה רק על מסלול המכשולים והורסמנשיפ ) 7.1.12

עד   7.1.13 של  במסגרת  להתבצע  המסלול  עד    8על  מכשול  וכל    30דקות 

שניות. במקרה של חריגה מזמן מקסימלי למכשול ינתן ניקוד רק על  

 השניות לאותו מכשול.  30

פעמים   7.1.14 כמה  המקצה  את  ולצלם  כרצונו  להתאמן  יכול  מתחרה  כל 

 רוכב.שירצה, לתחרות יישלח רק סרטון אחד לא ערוך לפי בחירת ה 

סרטון   7.1.15 ישלח  ולא  למקצה  שנירשם  במקצה   -מתחרה  רשום  יישאר 

 .. No Score (SCRACH)ויקבל 

 

שאינם מקצי דירוג לאליפות הארץ ברכיבת    מקצים בתחרויות   -  #3קטגוריה   7.5

 . אקסטרים קאובוי 

 

רשאי להציג    12כל רוכב מעל גיל    -  פטיוריטי  קאובוי  אקסטרים  מקצה 7.5.1

לפי    1-6במקצה זה. רמת קושי של המכשולים    4או    3כל סוס בשנתון  

בבדיקת    תמותנכניסה למקצה  .  EXCAהגדרות מכשולים בספר חוקי  

מתאים   לא  סוס  הגיל  שיניים,  הועדה  למגבלת  וטרינר  החלטת  לפי 

  פות. מקצה זה לא מיועד לדרוג לאלי ולא יחזרו דמי הכניסה. יפסל

 

באחריות המתחרה לוודא את כשירותו ואת כשירות הסוס שהוא מציג לפני   7.6

רוכב או סוס אשר ייכנסו למקצה שאינו מתאים לכשירותם  ההרשמה למקצה.  

גם באם    הזכות לקבל דירוג, פרס, או ניקוד עבור המקצה  הם, ותישלל מוייפסל 

. רשימת הכשירויות תפורסם באתר  הדבר התגלה תוך כדי עונת התחרויות

mailto:iexca.committee@gmail.com


 

 . ההתאחדות לפני תחילת העונה

 

 שיטת ניקוד ודירוג וחלוקת פרסי זכיה 7.7

  בוגרים קצי  במו  נוערדירוג לאליפות הארץ זהה במקצי  וה   דשיטת הנקו 7.7.1

קאובוי.ב השיטה:  אקסטרים  להבהרת  כללים  מספר  רוכב    להלן  כל 

יקוד  ף. הנ ו הוא משתתבמקבל ניקוד עפ"י הטבלה להלן בכל מקצה  

רוכב, מלבד במקצים עד גיל    - י צמד סוס  פמצטבר כל שנה מחדש ל 

 . , בהם הניקוד הוא לרוכב בלבד12

גיל   7.7.2 עד  ילדים  אחד  –  12במקצי  יותר מסוס  מציג  רוכב  רק   , כאשר 

 . הניקוד הגבוה בכיתה ייחשב לצורך הדירוג בתחרות

מוך מתוך  נן הולצורך קביעת הניקוד המצטבר בסוף העונה יופחת הצי  7.7.3

 כלל התחרויות. 

תנאי לזכיה באליפות הוא השתתפות חובה בתחרות האליפות עצמה.   7.7.4

מינימום ארבע בם להשתתף  ביכדי להיות ממוקם באליפות הארץ חיי

 לאליפות הארץ באותו מקצה. תחרויות דירוג 

הכני  7.7.5 מספר  לפי  יהיה  הניקוד  לצורך  הנחשבים  הסוסים  ות  סמספר 

 המקצים  לכל הניקוד חלוקת אופן בפועל ולא עפ"י ההרשמה למקצה.

 . הכניסות  לכמות  קשר ללא, אחיד יהיה 

  כל   עבור  כשהניקוד,  נקודות  15  תמיד  יקבל  הראשון  במקום  הזוכה 7.7.6

  בהן   בכיתות .  אחת  לנקודה   עד ,  בהתאמה,  אחת  בנקודה   ירד  מיקום

  15- ה  למקום  מתחת  הממקמים  רוכבים, 15 -מ  גדולה הכניסות  כמות

 . 0ניקוד  יקבלו

במקצי גם באליפות    3-1הדירוג הסופי לאלופי הארץ יהיה במקומות   7.7.7

נוער. במקרה של שוויון באחד המקומות, תחרות    מקציבוגרים וגם ב

שוויון )מי שקיבל ציון גבוה יותר באליפות  שובר  את    תכריעהאליפות  

 יקבל את המיקום הגבוה יותר(. 

וספים  נ אינה מקנה ניקוד, אך מאפשרת כניסה לסיבובים    0תוצאה   7.7.8

 באותה תחרות. 

קביעת   7.7.9 לצורך  נחשבת  אינה  כנ נפסילה  מאפשרת  ואינה  יסה  יקוד 

 .לסיבובים נוספים באותה תחרות 

 

 חישוב הפרס הכספי 7.8

שני   כספיישנם  פרס  בלבד(:  )בוגרים  למקצים  כספיים  פרסים  של    –   סוגים 

 . פרס כספי מוסףו  ,)קופת פרס( ג'קפוט

כספי   7.8.1 שמוגדר    -   ג'קפוט  -פרס  בהזמנה  במקצה  ופורסם  מראש 

כמקצה ג'קפוט, הפרס מורכב מהכסף שמגיע מחישוב מספר הכניסות   



 

x    למשל( מראש  המוגדר  הסכום    100בסכום  כניסה(.  מכל   ₪

 . שמתקבל מחולק  עפ"י  הטבלה שלהלן

ופורסם בהזמנה  מבוסס על סכום שהוגדר מראש  - פרס כספי מוסף 7.8.2

בו  לתחרות   שיש  מקצה  הסכום    ש"ח 500  )למשל  שהוא  מוספים( 

הכסף  את  מוסיפים  זה  לסכום  הפרס.  בקופת  שנמצא  ההתחלתי 

 כספי הג'קפוט, באם הוגדר. שמגיע מחישוב  

במקצים בהם יש פרסים כספיים יחושבו גם כספי ביטולים של הרגע   7.8.3

 . חישוב הפרס ךהאחרון לצור 

 ( או מוסף  טבלת אחוזים לחלוקת פרסים כספיים )ג'קפוט 
 

5-3 כניסותמס'   14-6  15+  

 4 3 1 מקומות

1 100 50 47 

2   30 27 

3   20 17 

4     9 

 

   ספורטאי פעיל 8

למנהל הספורט להיות ספורטאי פעיל    להגיש בקשה  לפני גיוס יכולים וכבים  ר 8.1

שרות ובענף  הצבאי,    םבזמן  בהתאחדות  פעיל  חבר  להיות  הרוכב  על 

עליו   הבאים:  יהיה האקסטרים.  הקריטריונים  אחר  בקשתו  למלא  את  להגיש 

   לועדה המקצועית על פי לוח הזמנים שנקבע על ידי ההתאחות ומנהל הספורט. 

המועמד 8.2 גיוס   על  גיוסו  לפני  לאחר  מתחרה    ,  או  רוכב  השגים  להיות  בעל 

( במקצספורטיבים  הראשונים  המקומות  משלושת  באחד  השתתף  זכה  בו  ה 

 . (שלפני גיוסו תייםבשנ

משך  על המועמד להגיש ביחד עם בקשת הספורטאי, תכנית אימונים מפורטת ל 8.3

את משך האימונים היומיים ומספר    על התכנית להציג  . תקופת שרותו הצבאי

 התחרויות והמקצים בהם בכוונתו להשתתף. 

לכל מועמד חייב להיות מאמן רשום שעומד בקריטריונים של מאמן אותם קבע   8.4

להיות חבר  , המאמן חייב  מאמן חייבת להיות למאמן תעודת    הספורט:מנהל  



 

בליגה בשנתיים שלפני  האקסטרים קאובוי  להתחרות במקצי  פעיל בהתאחדות,  

יותר מתלמיד  והוא חייב לאמן   21הגשת הבקשה. המאמן חייב להיות מעל גיל  

 אחד מתחרה בעונת התחרויות הקודמת להגשת הבקשה. 

י 8.5 הצבאי  השירות  לבמהלך  הספורטאי  לחודש   ועדהגיש  אחת  ,  ייםהמקצועית, 

 דו"ח על פעילותו כספורטאי פעיל.

הועדה   8.6 וניתנת לשיקול דעתה של  אוטומטית  אינה  פעיל  ההמלצה לספורטאי 

 המקצועית. 

רט על פי  והועדה המקצועית תקבע את סדר העדיפות להמלצה למנהל הספ 8.7

כפי שיוחלט מעת לעת    הישגי המועמדים בלבדקריטריונים אובייקטיביים של  

 . ולאחר אישורם על ידי הנהלת ההתאחדות

 והנחיות לשיפוט  םשופטי 9

שופט מטעם ההתאח   וימינ  9.1 בעל  דשל  לחבר התאחדות  הניתנת  זכות  הוא  ות 

יכולתו    רת, מתחרה, או מאמן אשד סיון ומומחה בסוסים, בעל אישיות מכובינ

משמשת דוגמה. התנהגותו נבחנת באופן מתמשך על ידי הועדה המקצועית.  

שיפוט  מבחני  לעבור  ה  EXCA-ב  עליו  בארגון  בתוקף  חברות  בעל  - ולהיות 

EXCA  שופט ישראלי או שופט זר שהינו תושב קבע, יהיה חבר התאחדות .

שופט אורח מחו"ל לא מחוייב להיות חבר התאחדות אך מחוייב בכרטיס   פעיל.

 . EXCAשיפוט וחברות בתוקף של ה 

על 9.2 תמונה  השופטים  לפחות  - ועדת  בה  יכהנו  כאשר  המקצועית  הועדה  ידי 

ו  ועדהשלושה חברים. באחריות ה  ן עליהם לבדוק  כ לארגן סמינרים ומבחנים, 

ביצועי השופט וההמלצות של    את טפסי השיפוט אחרי תחרויות מוכרות, את

על התנהגות    , טענות אם יהיו  לחקור  . עליהם רות נציג הועדה המקצועית בתח

סמכות לאכוף כל פעולה הנדרשת להעלאת את    ועדה שאינה הולמת שופט. ל 

ועדת שופטים  בהעדר או    שלמות ובצוע של שיטת השיפוט.   , הרמה עד מינוי 

 . שיפוטיני י תשב הועדה המקצועית גם בענ 

 גשו בכתב בלבד. ו יהיו, י  םא ,טענות 9.3

וך עשרה  בת או התנהגותו תיעשה בכתב וו/פסיקת שופט    נגד כל טענה או ערעור   9.4

קדון  ייצורף צ'ק פ  שופטאו הטענות נגד  ו/למכתב הערעור    ימים מתום התחרות.

אינן    ₪    200של   השופט  כנגד  שהטענות  תחליט  והועדה  במידה  שייפרע 

ועיעני  )וזאת עד לבחירת  ת שופטים( בשבתה כועדת ערעורים  ד ניות. הועדה 

בסמכות הועדה ואחרי    ט.או את הסברי השופ  ,תחליט האם לקבל את הערעור

והיה והתקבל   אישור הועדה המקצועית להוציא שופט כזה מרשימת השופטים.

לא ישונו הדירוג והניקוד. הודעה על קבלת הערעור תפורסם    -צאה  ערעור על תו

 . ן הערעור ילמועד ההחלטה בעני  בבמידעון הקרו

רים אין להציג סוס בפני שופט אם הוא היה הבעלים, מתחרה,  וגויות ב ר בתח 9.5

זה    יום לפני התחרות, או אם סוס  45מאמן או סוכן של אותו סוס בטווח של  



 

ידי מעסיק/מועסק של  -או על  מיידית של אותו שופט,ידי בני משפחה  - ג עלמוצ

שפט    או שפט  אותו    ,אינו יכול להתחרות בפני שופט אחר  אותו שופט. שופט

ה  רול לשפוט שופט שבפניו התחכי   שופט אינו  ,וכמו כן  .דש ימיםואיתו בטווח ח 

 ה אינו חל על שופט מתנדב הבודק ציוד. לל ז. כ ימים 5בטווח של 

בעיה כמו שהוזכרה לעיל חייב ליידע את נציג הועדה בתחרות,  מאתר  השופט   9.6

הנהלת את  או  או  המגרש,  שידוד  בזמן  הקרובה,  בהפסקה  לפני    התחרות 

אכן התחרה בפניו, כניסתו של    סוס. אם סוס כזה  וחיל המקצה של אות תשמ

לא למקצה  המעורבחית  המתחרה  הצדדים  כל  ציון.  יקבל  לא  והסוס  ים  שב, 

המתחרה ייחשבובעלים,  והשופט  השופטים    ה  ועדת  כזה.  לאירוע  כאחראים 

 ההתאחדות.  נוןתק  המקרה ותפעל בהתאם לממצאים עפ"י תבדוק את

, שוטפים  גיליםבתשלום )ר  להם קשרי עסקים שוטפים שיש  שופט או מתחרה   9.7

  לא ישפטו ולא יישפטו אחד את השני; קשרים שוטפים   יום  90או חוזיים( בטווח  

 על הבעלים. וגם  אלה חלים גם על המתחרה 

בקומבינציה של אירועים בהם    ם אירוע רשמי ומוכר אוושופט לא יתחרה בש  9.8

  ם שופטי  לה עלח או כחלק מצוות השופטים. חובה זו אינה    הוא משמש כשופט

 מתנדבים הבודקים ציוד. 

המיידית. ההתאחדות    שופט לא ישפוט בתחרות בה משתתף/ים בני משפחתו 9.9

הורה,    בן/בת זוג,  למשפחה מיידית: בעל, אישה,  רה הבאהגד את הה  אימצה

ות,  חילד חורג, אח, א  ילד,הורה של בן/בת זוג, אפוטרופוס חוקי,    ,הורה חורג 

 הקרובים הנ"ל.  , סבתא, סבא ומחותנים של צי אח, חצי אחות, דודה, דוד, ח

בהתאם   9.10 להתנהג  השופטים  אשר ילה ועל  מנסיבות  ניגוד  ו יכול  מנע  ליצור  ת 

בהיותם   ניגוד שופטים  אינטרסים  ההתאחדות.  של  כלשהי  מוכרת    בתחרות 

השופטים.אינטרסים   ועדת  ידי  על  לבדיקה  נושא  השופטים    הוא  וועדת  והיה 

יכולים    אינטרסים, יוצא השופט מרשימת השופטים וכן  מצאה שאכן היה ניגוד

 להינקט נגדו צעדים משמעתיים נוספים. 

 : )על פי סדר החשיבות( קבעי , ו/או מחלוקות, י כל נושא ועניין 9.11

 חוקי מדינת ישראל ובמיוחד חוק הספורט.  . א

 כמופיע באתר הרשמי בדף EXCA –ספר החוקים הרשמי של ה   .ב

(https://extremecowboyassociation.com/rulebook.htm )

 במהדורתו האחרונה. 

 ההתאחדות. או באתר  ענף  נוןהתרגום הישראלי המופיע בתק .ג

 

 :תחרותזמן ב הנחיות לשופטים 9.12

שופטים יזכרו תמיד שהם מייצגים את ההתאחדות. על השופט להיות   9.12.1

 לבוש בצורה הולמת בהתאם למעמדו. 

יותר מאשר שעה לפני  דם  קומומלץ שהשופט לא יגיע למקום התחרות מ  9.12.2

מועד תחילתה, אלא אם כן התבקש אחרת על ידי הנהלת התחרות.  



 

השופטים לא יבקרו וידברו מעבר לברכת שלום עם בעלים, מאמנים, 

של סוסים לפני או במשך תחרות מוכרת. השופטים   סוכניםמתחרים או 

ונציג    של הנהלת התחרות ג רו מעבר לברכות שלום, רק עם הנציב יד

 , וזאת עד גמר התחרות. המקצועית בתחרותהועדה 

על השיפוט  של התחרות השופט ידווח לנציג הועדה המקצועית  9.12.3

בני   /מאמנים  /  סיון של יצירת קשר עמו מצד מתחריםיבתחרות, על כל נ

. יצירת קשר עם השופט חרותלפני הת  -ושלוחים מטעמם משפחה 

המתחרה שניסה ליצור  כאמור לעיל לפני התחרות תגרור פסילה של 

קשר, או כל המתחרים של אותו מאמן. כל קשר עם השופט ייעשה אך  

ם עלדון בנושאים שונים סמך  ורק דרך הנציג של הועדה המקצועית המו

 השופט. 

ה כלשהו לנציג רשמי,  חר מת  דהשופט יגיש בכתב כל תלונה שיש לו נג 9.12.4

   בדקינתו תמנהל או מי שנבחר להיות נציג המתחרה בזמן התלונה. תלו

זה. אם אחד הנציגים   נון על ידי הועדה המתאימה בהתאם לתק

הרשמיים היה נוכח בעת האירוע שגרם לתלונה עליו לדווח על כך מידית  

מסר בכתב  ילשאר חברי הועדה. תלונות כלשהן נגד השופט חייבות לה

בדקנה בהתאם יימים מיום סיום התחרות. כל התלונות ת  10בתוך 

 זה.  נון לתק

פט יתנהג בצורה מכובדת בכל אירוע מוכר ובחסות ההתאחדות. כל  השו 9.12.5

ת משקאות אלכוהוליים זמן  י הולמת שופט כמו שתי התנהגות שאינה

אחרת שיש בה  תוך כדי התחרות, קללות, או כל פעולה   אוקצר לפני, 

במקום התחרות או במקום אחר,   משום קלון למעמדו בזמן התחרות

 דה המתאימה. שימוע לפני הוע תגרור אחריה 

אחראי למלאן. והיה ואינו   שופט הנוטל על עצמו התחייבויות של שופט  9.12.6

עליו למצוא מחליף מתאים וכשיר.   לשפוט,  יכול מכל סיבה שהיא

והיה  השופטים נדרשים להודיע למשרדי ההתאחדות על כל שינוי כזה.  

 .השיפוט סמכויות  והאמור לעיל לא בוצע יושעו מידית כל

 

 )שופטים ישראלים(  ו"חות התנהגותד 9.13

מחוי  עצמו  על  הנוטל  אדם  שו ב כל  כנציג  כ   ט משמשפויות של  זמן התחרות  ל 

של   עלרשמי  לו   ההתאחדות.  מחוצה  והן  במגרש  הן  דוגמה  לשמש    השופט 

שיפוט יכולות    סמכויות  ההתאחדות.    ידי-ולשקף את הסטנדרטים הנדרשים על

 שהתנהגותו אינה הולמת.   להינטל משופט בכל עת שנראה

לכך, שכל סט  לדאוג  מהסטנדרטים של ההתאחדות    יה י מתפקידו של השופט 

או הנהלת-על נציג ההתאחדות  התחרות    ידי רוכב  ת.  תחרו ביצוינו בדו"ח של 

בלתי מקצועית של רוכב, כל   של התנהגות םדו"ח זה חייב לגלול את כל המקרי



 

או   דתפקו  נאות  על  בלתי  ואיפה  בלתי -איפה  התנהגות  התחרות,  הנהלת    ידי 

בסוס במהלך התחרות או    תו ית של אדם בודד וכן יש לדווח על התעללב ספורטי

יידע מיהו נציג ההתאח   באזור התחרות. חשוב ויצור איתודשהשופט  קשר    ות 

   את כל מה שהטריד את השופט.   דא שהדו"ח שלו יכלולויוו ואחרי התחרות  נילפ

הכ  ההתאחדות,  של  באירוע  מתפקד  שופט  רשמי  ואשר  כנציג  אחראי  ל  ש   א 

בויות החוזיות עם הנהלת התחרות ברורות  יטיח שכל ההתחיבההתאחדות לה

ההתאחדות רואה כאחריותו של השופט כל קצר בתקשורת בינו ובין  ת. ו לאו וממ

הנהלת התחרות. כאשר שופט נוטל על עצמו להיות נציג ההתאחדות עליו לוודא  

ההתח  את  שלו  יבויות  ישכל  למלא  יכול  שאינו  שופט  באחריות  ממולאות. 

מיהתחי  לו  למצוא  את  חבויותיו,  לידע  גם  השופטים  על  תחרות.  לאותה  ליף 

 ת שנעשה שינוי כזה. חדו ההתאי  דמשר

 הנחיות לשיפוט  9.14

  בלתי ו  מתעללת  ,  אכזרית  בצורה  הוצג  שלדעתו  סוס  כל  לפסול  חייב  שופט

השופט    .ובריא  בכושר  אינו  צולע או  בבירור  שהוא  סוס  של  הצגה  כולל,  אנושית

כל סוס שלדעתו הוצג כך שה לפסול    או /ו  להתעללות  גורם  בציוד  שימושחייב 

  סוס   לפסול  יכול   השופט .  הרוכב  ידי -על  התעללות   של   בטכניקה  והצגה  שימוש 

  הולמת   בלתי  הצגה   או  רכיבה  במגרש  בטוחים  לא  תנאים  בגלל  שהוא  זמן  בכל

  על   המוצג  סוס  כל  לפסול  השופט  שעל  למרות.  הרוכב   או/ו  הסוס  ידי  על  שנגרמת

.  מהספק  המציג  ייהנה  כלשהו  ספק  יש  בו   מקרה  שבכל  יצוין,  לעיל   התיאור   פי

  את   ליישם  חייב  הוא,  התעללות  אירעה  השופט  של  דעתו  שיקול  שלפי,  ברגע

  צולע   סוס  הצגת.  להנחיות  בהתאם  התעללות  למקרי  שנקבעו  העונשין  נקודות

  שפשוף   או  חתך  לו  יש  אשר  סוס  של  הצגה.  להתעללות  נחשבת  חולה  או,  בבירור

  הירך   באזור  או  הצלעות  כסל,  בטן ,  כתף,  סנטר,  אף,  בפה  טרי  דם  המראה

  הרוכב   ידי  על  נעשתה   בהם  שהפגיעה  להניח   סביר   אשר ,  הסוס  בגוף   מקומות )

 .  אירעה כיצד חשוב ולא כהתעללות להיחשב  חייבת( ציודו או

  .ד לא חוקיושימוש בציולות לתעה עבירה על החוק, פסילה בגין 

תחילת התחרות  פסילה של רוכב בגין התעללות יכול להיות גם לפני  מודגש ש

 זה.  נוןשל תק 2או המקצה.התעללות מוגדרת בעמוד  

הולמת   ו  התנהגות שאינה  אינו    אשרכ  גם  ככזו  חשבתנגוררת פסילה  הרוכב 

לא    ו כל התנהגותו/א מציג אחרי ביצוע המסלול את הסוס וציודו לבדיקה לשופט,  

,  לשופטוהמתג  הרסן  ת ולא מקצועית, כולל אי ירידה מהסוס לפני הצגת  דמכוב 

 אלא אם ניתנה הוראה אחרת. 

 וגוררת פסילה. התנהגות בלתי הולמת התחצפות נחשבת כ 

סוס נפסל  אם השופט קבע שהיה שימוש בצבע, או חומר הסוואה אחר על פצע   

 מדמם של הסוס 



 

הוא להתעללות.    גם  נחשב  חוקי  לא  בציוד  על  שימוש  להורות  סמכות  לשופט 

 שנראה לו כגורם סבל לסוס. הסרה של כל חלק בציוד 

 : מתגים הגדרת 9.15

מעור, או צמות, או בוזל מחבל גמישים.החלק הפנימי שלהם יכול    רסן  -  הקמור 

בחלק הלחי.    ס"מ(  1.9אינץ' )  3/4להיות עור או כבל גמיש בקוטר מקסימלי של  

בשום אופן אין להשתמש בחומר קשיח מתחת ללסתות או על חלק האף ולא  

 חשוב עד כמה הוא מרופד או מכוסה. 

-eggבצורת    D, או  Oי שטבעותיו בצורת  פירושו מתג קונבנציונל   –  סנאפל  מתג 

butt4-. על הטבעת להיות קטנה מ  (   5.1אינץ'    2-ס"מ( וגדולה מ  10.2אינץ' 

יכול   ואינו  ממושכות,  משוחרר  להיות  צריך  הטבעת  של  הפנימי  ההיקף  ס"מ. 

נוצר מנוף. החלק   כזה  ידי חיבור  או לראשיה, היות שעל  להיות מחובר לרסן 

או הצורת ביצה, חלק וללא כבל    צריך להיות עגול, אובאלי הנמצא בפה הסוס  

וקטרו לפחות   יותר בקצה הפה מאשר באמצע  מלופף. הוא צריך להיות רחב 

ס"מ(.מהלחי.ניתן    2.54)  1מ"מ( כשמודדים אותו במרחק אינץ'    8אינץ' )  5/16

 לחבר את הטבעות ברצועת עור, אך לא בשרשרת. 

עשוי מקשה אחת או מספר חלקים ויש    החלק שנמצא בתוך הפה   –  מנוף  מתג 

נמדד מהחלק    –ס"מ(    21.6וחצי אינץ' )  8אורך הזרועות לא יעלה על  לו זרועות.  

הפנימי התחתון של טבעת הזרוע העליונה עד המקום בו מתחברת המושכה  

התחתונה.   מנוף  לטבעת  מתג  מכניים.  התקנים  המנוף  מתגי  על  שיהיו  אסור 

 . האקסטרים קאובוית  נחשב למתג סטנדרטי ברכיב

 וקי:חציוד בלתי שימוש ב ל  גדרותלהלן ה 9.16

 

 . ל או שרשרת סנטרז כבל מתכת על מתגים, בו 9.16.1

 . ל או שרשרת סנטר לא חוקיים, בוזשימוש במתגים 9.16.2

 בעלי התקן מכני.   נפלאוסמתגים   9.16.3

אובאלי או     ,  אינו עגול  שחלק הפה שלהם בנוי מחומר שהוא   פלא סנומתגים   9.16.4

 )הערה: חלקי פה עשויים כבל מסובב אינם חוקיים(.  בצורת ביצה וחלק

באמצע וקטרו    אינו רחב יותר בקצה הפה מאשר מתגים שקוטר חלק הפה   9.16.5

מ )  5/16  -קטן  אינץ'    8אינץ'  במרחק  אותו  כשמודדים    2.54)  1מ"מ( 

 . ס"מ(.מהלחי

 מתגים להם חלקים בולטים כלפי מטה.  9.16.6

 . ס"מ( 8.9) אינץ' 3.1-מתגים עם שערים הגבוהים מ 9.16.7

  4  -ס"מ( או גדול מ  5.08)  אינץ'  2-פל שקוטר טבעותיהם קטן מאנסמתגי   9.16.8

 ס"מ(.  10.16אינץ' )



 

שההיקף הפנימי של הטבעת אינו משוחרר ממושכות, ומחובר  פל  אמתגי סנ 9.16.9

 לרסן או לראשיה. 

 מתג סנאפל שטבעותיו מחוברות בשרשרת.  9.16.10

מעור קלוע, או חבל של  ה עשויה  נואי גמישה    אינהרצועה  שימוש ב  –בוזל   9.16.11

חלק קשיח מתחת ללסתות  ב  שימוש  בוזל שמרכזם עשוי עור או כבל גמיש.  

. אסור גם  אסור  -  ( ולא חשוב עד כמה הוא מרופדnosebandאו החטמית )

 ות סוס.ר י משעו ל עשז השימוש בבו

 ( מחבל או עור עם כבל, ברזל או התקן מכני. BOSALחוטמית ) 9.16.12

 ס"מ(.  1.9אינץ' ) 3-משקוטרו בלחי גדול זל וב 9.16.13

על השרשרת    ת סנטר מסובבת או שרשרת שיש בה תיל או דוקרנים. שרשר 9.16.14

ס"מ( לפחות ועליה להיות שטוחה מתחת    1.27אינץ' )  1/2להיות ברוחב של  

 לסנטר הסוס. 

אך    (Spade)כבל על מתגים )הערה: יכול להיות כבל מלופף במתגי "את"   9.16.15

 בלבד(.  Space Bars -ורק על ה

)ב  שימוש 9.16.16 הבטן  לחגורת  מהראשיה  הראש  חוטמית  tie downקשירת   ,)

(nose bandשוקר חשמלי, שוט או מחבט ,) . 

סופגניה   9.16.17 בצורת  גולה עם חור  ע המתגים הבאים אסורים בשימוש: מתגים 

(donuts;מתגי פולו שטוחים ,) gag bit; slip bit . 

 בהחלט. כל תוספת המשנה את התנועה או הסירקולציה של הזנב אסורה   9.16.18

ל  "ם שאחד החוקים הנחינת הסוסים וציודהיה והחליט השופט האחראי על ב 

הופר, עליו להודיע על כך לשאר השופטים מיד. עליו להחזיק בציוד של הסוס  

עד אשר שאר השופטים יוכלו לבדקו גם הם. במקרה שיש מספר שופטים,  

האפשרי   בהקדם  האמור  הציוד  את  לבחון  חייבים  השופטים  את  ז  – כל 

 לבקשת הרוכב בלבד.  

ומנומק   כולל  פירוט  עם  הועדה  לנציג  פסילה  על  לדווח  חייבים  השופטים 

לסיבה של הפסילה. זאת ועוד, השופט )או השופטים( חייבים להציג בכתב  

תלונה נגד מתחרה או תחרות לממונה הרשמי, מנהל או זה הנבחר לייצג  

ה  בזמן  המקצועית  הועדה  ידי  על  שמונה  המתחרים  לציין  את  יש  תלונה. 

 ₪ כדמי תלונה.   200ששופט אינו נדרש להפקיד 

או להקנות לו   אינן יכולות למקם סוס בסיבוב או מקצה, 0פסילה או תוצאה   

נוספים, בעוד    0אבל תוצאה    ניקוד, מאפשרת לרוכב להשתתף בסיבובים 

 שפסילה לא. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ביאורים 10

EXCA – Extreme Cowboy Association 

 . אקסטרים קאובויהארגון האמריקאי ל

FEI  - Fédération Equestre Internationale 

 הבינלאומי לספורט הרכיבה הארגון    

AQHA - American Quarter Horse Association   

 י קוורטר סהארגון האמריקאי לסו

 

 מצא בפי הסוסנ חלק מתכת ה - מתג

 ראשיה מעור אליה מחוברים המתג והמושכות.    - רסן

 

 מקצבים:

רגל    -הליכה הוא מקצב של ארבע פעימות. עם הרמת רגל מהקרקע    -  הליכה ♦ 

זמן באותו  הקרקע  על  מונחת  שמאל    .אחרת  רגל  הוא:  הרגליים  הנחת  סדר 

 אחורית, רגל ימין קדמית  ן, רגל שמאל קדמית, רגל ימי חוריתא

)ריצה( ♦  וג'וג  או    -  טרוט  הנחת  ג'טרוט  סדר  פעימות.  הוא מקצב של שתי  וג 

הוא:   אלכ הרגליים  רגלים  הרגליים  ני וסשתי  זוג  בעוד  לאוויר  יחד  מורמות  ות 

 האלכסוניות השני נוחת יחד על הקרקע. 

הנחת    סדרקנטר או לופ הוא מקצב של שלוש פעימות.    -  ה(רלופ )דהו  רטנק ♦ 

אח אחת,  אחורית  רגל  הוא:  שנ  ר הרגליים  אחורית  רגל  רגל  יי כך  עם  יחד  ה 

)המובילה(, רגע של הפסקה   היהקדמית השני ת, ולבסוף הרגל  י אלכסונית קדמ

 תיו ומתכונן להתחלת צעד חדש. חכשהסוס אוסף אח רגליו ת

)שעטה(אג ♦  פעימות.  א הג  -  לופ  בארבע  הקנטר  של  האצה  גרסת  הוא  לופ 

יות  סונ קה והצעד ארוך יותר, כך שהרמת הרגליים האלכזלופ חאהדחיפה של הג

ת הרגליים הוא: אחורית  חפעימות. סדר הנ"נשברת", ויוצרת מקצב של ארבע  

יה. ההפסקה בתנועה  י ונית וקדמית שנס דמית אחת אלכקאחת, אחורית שניה; 

 משמעותית יותר מאשר בקנטר.  

י פעימות של הרגליים האלכסוניות. שתי רגליים  תמקצב של ש   - ורחהליכה לא ♦ 

ד  ח ית  וחתו ניות  נשאלכסוניות  אלכסוניות מורמות יחד לאוויר בעוד שתי רגליים  

 על הקרקע. 


