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ענף הרכיבה המערבית – 2020

תחרות  EXCAאקסטרים קאובוי וירטואלית 29.10.2020

לזכרו של יהודה אבני ז"ל מייסד חוות ורד הגליל
שופטת אקסטרים קאובוי McMurtrey Diana :מארה"ב (שופטת רמה )5
נציג ועדה:

מזכירת תחרות :איילת סבא western.committee@gmail.com

הוועדה המקצועית ,ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ,שומרות לעצמן את הזכות לבטל את התחרות מכל סיבה שהיא

במיוחד בזמן שגרת הקורונה .במקרה ביטול – הכספים ששולמו לתחרות לא יוחזרו.

תשומת לבכם להנחיות ההתאחדות לכללי פעילות בזמן פעילות בחוות סוסים בשגרת הקורונה
רשימת מקצים:
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אקסטרים קאובוי רוכב צעיר– Young
Gun EXCA
אקסטרים קאובוי נוער – Youth EXCA
אקסטרים קאובוי בוגרים רוכב נוביס –
EXCA Novice
אקסטרים קאובוי אינטרמידייט –
EXCA Intermediate
אקסטרים קאובוי נונ פרו – Non Pro
EXCA
אקסטרים קאובוי רייד סמרט –
Ride Smart EXCA
אקסטרים קאובוי ירוקי– Green horse
EXCA
אקסטרים קאובוי פתוח – Pro EXCA

הערות

 +פרס באקל  EXCAשל ורד הגליל

 +פרס באקל  EXCAשל ורד הגליל

הפרסים למקצי אקסטרים קאובוי לתחרות זו:

מתקציב הוועדה המקצועית ,בתמיכת החברות סוס סטור ,ביי פליי ,נגריית אלאסראא  -אבו שיכה ובחסות
חוות ורד הגליל לזכרו של יהודה אבני ז"ל מייסד חוות ורד הגליל שחלם והגשים רכיבה מערבית בישראל.
על כך ,תודתנו בשם הועדה המקצועית וכלל מתחרי האקסטרים קאובוי .EXCA
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הבאקלים הינם תרומה של חוות ורד הגליל לזכרו של יהודה אבני מייסד חוות ורד הגליל ,חלם
והגשים רכיבה מערבית בישראל.
רישום ותשלום:

רישום לתחרות יעשה במייל בלבד לכתובת  western.committee@gmail.comבמילוי טופס הרשמה
לפי חוות או בודדים לפי קובץ אקסל המופיע בדף התחרות באתר ההתאחדות .בכל שאלה או בעיה ניתן
לפנות למזכירת התחרות איילת סבא נייד  .054-4212160הנחיות מיוחדות ,הבהרות לשאלות חוזרות,
פרסומים ,עדכונים ודוחות יתפרסמו בקבוצות הוואטסאפ של האקסטרים קאובוי.
תוצאות ותמונות יפורסומו בדף הפייסבוק של ענף הרכיבה המערבית ובדף התחרות שבאתר
ההתאחדות.
ההרשמה לתחרות תסתיים ביום שלישי ,ה 20.10.2020-ב  20:00לנוחיותכם מצורף טופס ההרשמה
בעמוד התחרות באתר.
מעבר למועד זה לא ניתן יהיה לבצע כל הרשמה/שינויים .ביטולים אחרי סיום מועד ההרשמה
( )20.10.2020יחויבו בתשלום מלא.
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את הסרטונים יש להעלות ליו טיוב ולשלוח קישור למייל  western.committee@gmail.comלא יאוחר
מיום חמישי ה .24:00 29/10/2020

דמי רישום מאוחר לסוסים (להתאחדות) יחויבו החל מ 10-ימים לפני מועד התחרות  -מיום ג' בשבוע
שלפני שבוע סיום התחרות – .20.10.2020

כמו כן ,שליחת כל האישורים (בדיקות ספורט ,ביטוח ,הרשמה וכו') תיעשה לכל המאוחר עד יום
ג' ,ה 20.10.2020-בשעה .20:00
חוקים וכשירויות:
 .1אכיפת רשום מאמנים לפי רוכבים  -הוועדה תאכוף את חוקי מנהל הספורט להרשאות מאמנים
ומדריכים .רוכבים הרשומים עם מאמן ללא תעודה מאושרת מתאימה (עד גיל  16מספיק תעודת
מדריך רמה , 2מעל גיל  16נדרשת תעודת מאמן) לא יוכל להיכנס למקצה .רוכב שיכנס למקצה עם
מאמן לא כשיר לגילו יפסל תוצאתו לא תספר לדרוג המקצה בתחרות .על מנת למנוע אי נעימות ,אנא
ודאו שהרישום של רמת המאמן מעודכנת במזכירות ההתאחדות.
 .2חוקי ה"אקסטרים קאובוי" מפורסמים באתר ההתאחדות בדף חוקים תחת הענף המערבי .או
באנגלית באתר ה .EXCA
 .3נא לוודא תקינות חברות ורישום סוסים בהתאחדות לפני שליחת הסרטון למזכירת התחרות.
יורשו להתחרות רק חברי ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה אשר שילמו את מלוא מיסיהם,
עברו בדיקות רפואיות וסוסיהם רשומים בהתאחדות כנדרש וביטוח צד ג' בתוקף.
 .4הרשמה למקצי  :EXCAתלויה בהרשמה לארגון ה EXCA-דרך אתר האינטרנט שלהם .לחצו כאן
להרשמה .הסבר והנחיות בדף הבהרות שמפורסם בעמוד התחרות של אתר ההתאחדות .שימו לב כי
תחרות זו מחייבת חברות בארגון  EXCAבתוקף.
הנחיות לתחרות וירטואלית:
 .1צילום המקצים :הצלם צריך לעמוד בנקודה המסומנת בתרשים בכל מסלול.
 .2הסרטון חייב להיות מצולם ברצף (ב"טייק" אחד) וללא שום עריכה בתמונה .השופט יונחה לפסול רוכב
במידה ונמצא כי הסרטון עבר עריכה.
 .3איכות הצילום צריכה להיות ברמה שתאפשר לראות את הרוכב והסוס במלואם בצורה ברורה לכל
אורך המסלול ובאיכות לפרסום ביו-טיוב.
 .4אסור להוסיף מוזיקה לסרטונים ואסור להדריך את הרוכב לאורך המקצה .מותר וכדאי לעודד.
 .5את הסרטונים יש להעלות ליו טיוב ולשלוח קישור למייל . western.committee@gmail.com
 .6תרשימי המסלולים ופרוט המכשולים יפורסמו בסמוך לסיום מועד ההרשמה.
 .7על המתחרים להיות בלבוש תצוגה מלא וחוקי (עד גיל  -18חבישת קסדה חובה ,מעל גיל  -18אפשר
קסדה או כובע בוקרים/אוסטרלי).
 .8על הסוסים להיות מוצגים בציוד חוקי בלבד .הנחיות מראש יפורסמו האם נידרש להציג מתג למצלמה.
לכל סוס יוצמד מספר ברור (כמו בתחרות רגילה).
 .9שופט יהיה רשאי לפסול מקצה שהצילום שלו לא יאפשר שיפוט הגון.
 .10כל מתחרה יכול להתאמן כרצונו ולצלם את המקצה כמה פעמים שירצה ,בסופו של דבר -לתחרות
יישלח סרטון אחד לא ערוך לפי בחירת הרוכב.
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 .11מתחרה שנירשם למקצה ולא ישלח סרטון  -יישאר רשום במקצה ויקבלNo Score (SCRACH).
 .12במסלולים משותפים יכול מתחרה להרשם עם אותו סרטון למספר דרוגים .למשל רוכב NONPRO
יוכל להרשם על אותה ריצה ל  2דרוגים :נונ פרו  EXCAורייד סמרט (באם הוא עונה לקריטריון גיל).
התשלום יהיה ל  2מקצים.

המאמנים והמדריכים – האחריות על הרוכבים והאורחים המתלווים אליכם,
וכן הטיפול בסוסים והשמירה על הציוד באחריותכם בלבד.
אין הועדה המקצועית ו/או ההתאחדות אחראים לכל נזק או אובדן בחווה בא מצולם המקצה.
תשומת לב כל הרוכבים מופנית לאמנה בעניין טיפול ורווחת הסוס,
הכוללת הגבלות על סוסות בהריון וסוסות אחרי המלטה:
 −סוסות בהריון של ארבעה חדשים ומעלה או סוסות עם סייחים שעדיין לא נגמלו יורשו להתחרות אך
ורק עם אישור מיוחד של הווטרינר המטפל.
 −סוסות בהריון בחודש תשיעי ומעלה וכן סוסה לאחר המלטה עד חודש לאחר המלטה
לא יורשו להתחרות ללא קשר לאישור ווטרינרי.

תודה ובהצלחה לכולם!
הוועדה המקצועית של ענף הרכיבה המערבית
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