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לקראת תחרויות ליגת אקסטרים קאובוי  2019א ו מפרסמים מספר הבהרות ועדכו ים
לחברים וזאת בהמשך לשאלות שעלו במהלך העו ה האחרו ה על ידי מתחרים.
מסמך זה לא בא במקום תק ון ו הלי הע ף המערבי וספר החוקים של האקסטרים קאובוי
שפורסמו ומרפוסמים מעת לעת באתר ההתאחדות.
רשום לארגון :(Extreme Cowboy Association ) EXCA
על מ ת להשתתף במקצי  EXCAעל הרוכב להירשם לפ י התחרות הראשו ה )עדיף מספר
ימים קודם לתחרות כדי לקבל את אישור החברות ומספר החבר במייל חזרה( .רוכב שישתתף
במקצה  EXCAוחברותו לא תהיה בתוקף במועד התחרות תוצאות המקצים לא ירשמו
לזכותו ולמעשה יפסל.
הרשום מתבצע באתר  EXCAבקישורhttp://www.extremecowboyraces.com/membership.htm :
חשוב לשים לב להירשם תחת ההגדרה של ” “International Membershipו כון להיום מחיר
החברות עומד על  .$US 45.00בשדה  Typeיש לבחור האם חבר חדש או חידוש חברות .בשדה
 Divisionיש להזין את קטגורית הרוכב .כאן חשוב להבין בדיוק מה אתם בוחרים להגדיר
ומומלץ להיוועץ עם המאמן שלכם לפ י הרישום בכדי לאפשר לכם בהמשך להשתתף במקצים
המתאימים לרמתכם.
לציין כי החברות ב  ExCaהי ה לש ה ומועד תוקף החברות יופיע על גבי כרטיס החבר שישלח
לכם בדואר.
הגדרות רוכבים לפי ה :ExCa
רוכב צעיר ) – ( Young Gun 7-11יכול להיכ ס למקצי רוכב צעיר וגם למקצה וער )(Youth
באישור הורים .מותרת להם כ יסה עם עד  2סוסים.
רוכב וער ) – ( Youth 12-17יכול להשתתף במקצי וער ,אי טרמידייט ) ,(Intermidiateו
פרו ופרו באישור הורים .מותרת להם כ יסה על עד  3סוסים.
רוכב וביס ) – (Noviceרוכב מגיל  18ומעלה .דרוג רוכב מתחיל שחדש בספורט הרכיבה
והאקסטרים קאובוי .הוא ההגדרה המקבילה לרוכב ש כ ס למקצה "ירוקי" בע ף המערבי
של ההתאחדות בישראל .רוכב שמגדיר עצמו בעו ה הראשו ה שהוא לוקח חלק בתחרויות
רשאי להשתתף במיקצים ברמה גבוהה יותר )אי טרמידייט ) ,(Intermidiateו פרו ופרו(.
בסוף העו ה הוועדה המקצועית רשאית לקבוע שעל הרוכב לש ות רמתו וזאת בהתאם להשגיו
בעו ה שחלפה .כון להיום החוק שמופעל לרוכב וביס הי ו זהה לכללים בתק ון הע ף המערבי
לרוכב ירוקי .בהיר כי כון לסוף  2018לא היה רשום ב ExCaאף רוכב וביס מישראל .מותרת
להם כ יסה על עד  3סוסים.
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רוכב אי טרמידייט ) – (Intermidiateרוכב מגיל  12ואיילך .סיווג זה מיועד לרוכבים
מתחילים בספורט האקסטרים קאובוי אך עם יסיון קודם בע פים אחרים או ברמה של
מקצי רוכב וביס בעבר .כשהרוכב עדיין לא מרגיש עצמו ברמה של רוכב ו פרו )הדרגה
הבאה( .רוכב אי טרמידייט רשאי להשתתף במיקצים ברמה גבוהה יותר ) ו פרו ופרו( אך לא
רשאי להשתתף במקצה רוכב וביס )ירוקי של ההתאחדות( .מותרת להם כ יסה על עד 3
סוסים.
בסוף העו ה הוועדה המקצועית רשאית לקבוע שעל הרוכב לש ות רמתו וזאת בהתאם להשגיו
בעו ה שחלפה .כון להיום החוק שמופעל לרוכב אי טמידייט הי ו זהה לכללים בתק ון הע ף
המערבי לרוכב ירוקי רק לדרגת אי טרמידייט .בהיר כי כון לסוף  2018לא היה רשום ב
 ExCaאף רוכב אי טרמידייט מישראל.
רוכב ו פרו ) – (Non Proרוכב מגיל  12ואיילך ,מיועד לרוכבים מ וסים בספורט
האקסטרים קאובוי שאי ם מתפר סים מהדרכה ו/או אימון סוסים ,פו ים ופרדות .רוכב ו
פרו רשאי להשתתף במיקצים ברמה גבוהה יותר )פרו( אך לא רשאי להשתתף במקצי רוכב
ברמה מוכה מ ו פרו ) וביס ,אי טרמידייט( .מותרת להם כ יסה על עד  3סוסים.
רוכב "חכם" ) – (Ride Smartרוכב בדרגת ו פרו מגיל  55ואיילך ,מיועד לרוכבים מ וסים
בספורט האקסטרים קאובוי שאי ם מתפר סים מהדרכה ו/או אימון סוסים ,פו ים ופרדות.
רוכב "חכם" רשאי להשתתף במיקצה ו פרו ובמקצה ברמה גבוהה יותר )פרו( אך לא רשאי
להשתתף במקצי רוכב ברמה מוכה מ ו פרו ) וביס ,אי טרמידייט( .מותרת להם כ יסה על
עד  3סוסים.
רוכב פרו ) – (Proרוכב מגיל  12ואיילך ,מיועד לרוכבים מ וסים בספורט האקסטרים קאובוי
שמתפר סים מהדרכה ו/או אימון סוסים ,פו ים ופרדות מעל גיל  .18רוכב פרו רשאי להשתתף
רק במיקצים ברמה של פרו ולא רשאי להשתתף במקצי רוכב ברמה מוכה יותר ) ו פרו,
וביס ,אי טרמידייט( .רוכב פרו רשאי להיכ ס עם מספר בלתי מוגבל של סוסים .כמו כן,
רשאי להיכ ס למקצה הפצ'וריטי )סוסים צעירים לגילאי  .(3-4על מ ת לרדת מדרגת "פרו
) "(Proהרוכב צריך לעבור תקופת צי ון של  5ש ים מתגמול כספי ישיר בהדרכה ואימון.
 .5הגדרות רמות קושי של המקצים לפי ה :ExCa
א .המסלולים יהיו בדרגות קושי שו ות מ  1) 6-1הקל ביותר 6 ,הקשה ביותר(.
מסלול ילדים ) (Young Gunsיכלול  8מכשולים עם רמת קושי .1-2
מסלול וער ) (Youthיכלול  13מכשולים עם רמת קושי .1-4
מסלול וביס ) (Noviceיכלול  10מכשולים עם רמת קושי .1-3
מסלול אי טרמידייט ) (Intermidiateיכלול  13מכשולים עם רמת קושי .1-4
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מסלול ו פרו ) (Non Proיכלול  13מכשולים עם רמת קושי .1-5
מסלול פתוח ) (Proיכלול  13מכשולים עם רמת קושי .1-6
מסלול האליפות יכלול עד  14מכשולים .הוועדה המקצועית מחליטה על מספר
המכשולים.
ב .רמת מכשולים )דוגמאות(:
חץ וקשת רמת קושי .1
מעבר עצים ) , (Fall Deadמכשול בקבוקי פלסטיק/אשפה ) ,(Ride Trashתל עפר
) ,(Mogulsוילון ,מ הרה ,מעבר מעל קורה ) (Crossing Logהם ברמת קושי .2
קפיצת חביות רמת קושי .4-6
מעבר גשר רמת קושי .2-6
הקפת חביות רמת קושי .2-6
ה פת שק רמת קושי .3-6
הקפה מהירה רמת קושי .2-6
מעגלים גדולים ו/או קט ים רמת קושי .3-6
הובלת סוס רמת קושי .2-6
פרוט מלא בספר החוקים ומסמך עדכון באתר ההתאחדות בקישור:
http://www.ief.org.il/archive.asp?cat=46&sport_id=3&id=62
ובאתר :EXCA
https://extremecowboyassociation.com/rulebook.htm
ג .מגבלות מכשולים למקצים עדכון מ :2019
הרכבת רוכב וסף ,הובלת סוס עם כיסוי עי יים מותרים רק במקצי ו פרו ופתוח.
רכיבה ללא אוכף מותר רק במקצה פתוח.

