
 

 2022 תלעונ EXCAלמקצי עדכונים   -אקסטרים קאובוי ענף  

 : EXCAשל ה   1212/20מתוך פרסום תרגום 

 (. 2022ו בספר החוקים ל נדכו עש ) 2022חדשים לשנת  EXCAכללי 

 .  ישראל תחרויות הענף בהרלוונטיים ל 2022עונה ללתחרויות    חוקיםשינויים העיקריים של  הלהלן 

1. Intermediate –  רוכב אינו  כאשר ה. בלבד  ומעלה  18 מגיל רוכב המקצה מורשה ל 2022החל מעונת

של סוסים,    אימוןעל רכיבה או כספי או אחר   תגמול הוא אדם בעל ניסיון כרוכב, אך אינו מקבל ומקצוען  

 . ומעלה,  18סוסי פוני או פרדים. הגדרה זו חלה על כל הרוכבים בני 
 

2. Youth- העונה לקטגורית   ב רוכ.   )כולל( 17 עד ו  12 רוכב מגילYOUTH   יהיה מורשה לכניסה למקצה

Non-Pro    .עם אישור ההורים 

 . Intermediateנוער אינו יכול להשתתף במקצה   2022החל מ 

 

    –  EXCAראו את ספר החוקים באתר לעיון בשינויים נוספים 

 https://extremecowboyassociation.com/rulebook.htm 

 : EXCAבהמשך לפניה לועדת השיפוט של ה והבהרות לשאלות,  בעבר אישורים חריגים שהתקבלו לישראל 

כול להיכנס למקצה ברמה גבוהה  רוכב יכול להתחרות ביותר מקטגוריה אחת. כאשר הכלל הוא שהרוכב י •

 INTERMDIATE ,NONPRO ,RIDEיכול לרכב גם ב  NOVICEיותר ממה שהרוכב מוגדר. לדוגמא רוכב 

SMART בגיל המתאים( ואפילו להיכנס למקצה  א )רק באם הוPRO רוכב .NONPRO   יכול להיכנס רק ל

PRO  וRIDE SMART   .)באם הוא בגיל המתאים( 

מגדירים   EXCA. ) הכוונה רוכב בדרגה זו ולא סוס חדש שה  NOVICEנם רשאים להיכנס ל ירוכבי נוער א  •

GREEN HORSE .) 

  3. רק שיש לזכור כי סוס מוגבל לעד PROמספר כניסות של רוכב לתחרות כמעט לא מוגבל, פרט ל  •

 לתחרות.   EXCAשל ה כניסות בכל המקצים 

 

 : EXCAבפניה לנושאים כללים למול ה 

סור לשים אותו על מוצרים  י אחל בתחרויות וארועים, אך   Exca Israelניתן אישור להשתמש בלוגו של  •

 שהם למכירה. 

 . EXCAמקצה כישראלי לא יוכר  FUTURITYמקצה  •

נוביס( לא יכול להתחרות במקצה  סוס )מה שקרוי עד כה אצלנו     Green Horseסוס "ירוק" מקצה  •

 . EXCAל בניקוד המצטבר לרוכב ב מקצה זה לא נכל בקטגוריה נוספת.

• RIDE SMART –  ( ולא ניתן להחריג את ישראל 1/1/2022לפני ה שנים ) 55הינו מקצה לרוכב שמלאו ל . 
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