פרו -פתוח

 .1מסלול סללום (קו ישר לחבית הרחוקה ,סללום הלוך ושוב ,וחזרה בקו ישר)
 .2שער
 .3הובלה מגובה (יש לרדת מהסוס אל המכשול המוגבה ,להוליך את הסוס מסביב לכל
המכשול ,כשהרוכב על המכשול ולחזור אל הסוס)
* מכשול מוגבה יכול להיות שתי באלות חציר גדולות ,שורה של חמש חביות עם רווח בינהן
או שני שולחנות גדולים
 .4מעבר בקבוקים וניילונים עם דגל ביד (לוקחים את הדגל בכניסה בצד שמאל ומניחים ביציאה
בצד ימין).
* מעבר צר ברוחב מטר ואורך  3מטר עם בקבוקי פלסטיק וניילונים על הרצפה
 .5נעיצת קלשון או כידון (לוקחים קלשון או כידון שנעוץ בבאלה חציר קטנה ,מקיפים את
המעבר המפחיד ונועצים חזרה בחציר)
 .6מחוגה :לפחות סיבוב אחד קדימה וסיבוב אחד אחורה (שתי חביות עם קורה מונחת עליהן.
מרימים את הקורה בצד אחד כשהצד השני שלה עומד על החבית ונעים איתה)
 .7רולבק או דאבלינג * 3
 .8תנועה אחורה בצורת "ר" (מסדרון ברוחב מטר עשרים ,לפחות  3מטר כל צלע)
 .9לונג' מעל קפיצה 2 ,קפיצות לכל צד (יורדים מהסוס ,עומדים בסימון האיקס ,עושים לסוס
לונג' שבמהלכו הוא צריך לקפוץ פעמיים לכל כיוון)
* קפיצה יכולה להיות שתי חביות שוכבות ,או כל דבר אחר בטיחותי בגובה  50-60ס"מ
 .10נדנדה 3 -נדנודים
 .11במה – סיבוב מלא לכל צד
 .12קפיצות 3 -ברצף
* מרחק בין קפיצה לקפיצה  2מטר .קפיצות יכולות להיות חביות פלסטיק שוכבות או קורות
בגובה  50-60ס"מ
 .13עוצרים בקו זמן ,יורדים מהסוס מצד ימין ,משאירים את הסוס בקשירת אדמה ,לוקחים את
הדגל ,עוברים לצד שמאל ,עולים בסולם ומנופפים  3פעמים בדגל לסיום.

נונ פרו  /רייד סמארט

 .1מסלול סללום (קו ישר לחבית הרחוקה ,סללום הלוך ושוב ,וחזרה בקו ישר)
 .2שער
 .3הובלה מגובה (יש לרדת מהסוס אל המכשול המוגבה ,להוליך את הסוס מסביב לכל
המכשול ,כשהרוכב על המכשול ולחזור אל הסוס)
* מכשול מוגבה יכול להיות שתי באלות חציר גדולות ,שורה של חמש חביות עם רווח בינהן
או שני שולחנות גדולים
 .4מעבר בקבוקים וניילונים
* מעבר צר ברוחב מטר ואורך  3מטר עם בקבוקי פלסטיק וניילונים על הרצפה
 .5נעיצת קלשון או כידון (לוקחים קלשון או כידון שנעוץ בבאלה חציר קטנה ,מקיפים את
המעבר המפחיד ונועצים חזרה בחציר)
 .6מחוגה 2 :סיבובים קדימה (שתי חביות עם קורה מונחת עליהן .מרימים את הקורה בצד אחד
כשהצד השני שלה עומד על החבית ונעים איתה)
 .7רולבק או דאבלינג * 3
 .8תנועה אחורה בצורת "ר" (מסדרון ברוחב מטר עשרים ,לפחות  3מטר כל צלע)
 .9לונג' מעל קפיצה 2 ,קפיצות לכל צד (יורדים מהסוס ,עומדים בסימון האיקס ,עושים לסוס
לונג' שבמהלכו הוא צריך לקפוץ פעמיים לכל כיוון)
* קפיצה יכולה להיות שתי חביות שוכבות ,או כל דבר אחר בטיחותי בגובה  50-60ס"מ
 .10נדנדה 3 -נדנודים
 .11במה – סיבוב מלא לכל צד
 .12קפיצות 3 -ברצף
* מרחק בין קפיצה לקפיצה  2מטר .קפיצות יכולות להיות חביות פלסטיק שוכבות או קורות
בגובה  50-60ס"מ
 .13עוצרים בקו זמן ,יורדים מהסוס מצד ימין ,משאירים את הסוס בקשירת אדמה ,לוקחים את
הדגל ,עוברים לצד שמאל ,עולים בסולם ומנופפים  3פעמים בדגל לסיום.

גרין הורס

 .1מסלול סללום (קו ישר לחבית הרחוקה ,סללום הלוך ושוב ,וחזרה בקו ישר)
 .2שער
 .3מעבר בקבוקים וניילונים
* מעבר צר ברוחב מטר ואורך  3מטר עם בקבוקי פלסטיק וניילונים על הרצפה
 .4מחוגה 2 :סיבובים קדימה (שתי חביות עם קורה מונחת עליהן .מרימים את הקורה בצד אחד
כשהצד השני שלה עומד על החבית ונעים איתה)
 .5רולבק או דאבלינג * 3
 .6תנועה אחורה בצורת "ר" (מסדרון ברוחב מטר עשרים ,לפחות  3מטר כל צלע)
 .7לונג' מעל קפיצה 2 ,קפיצות לכל צד (יורדים מהסוס ,עומדים בסימון האיקס ,עושים לסוס
לונג' שבמהלכו הוא צריך לקפוץ פעמיים לכל כיוון)
* קפיצה יכולה להיות שתי חביות שוכבות ,או כל דבר אחר בטיחותי בגובה  50-60ס"מ
 .8נדנדה 3 -נדנודים
 .9במה – סיבוב מלא לכל צד
 .10עוצרים בקו זמן ,יורדים מהסוס מצד ימין ,משאירים את הסוס בקשירת אדמה ,לוקחים את
הדגל ,עוברים לצד שמאל ,עולים בסולם ומנופפים  3פעמים בדגל לסיום.

נוער  /אינטרמידייט

 .1מסלול סללום (קו ישר לחבית הרחוקה ,סללום הלוך ושוב ,וחזרה בקו ישר)
 .2שער
 .3הובלה מגובה (יש לרדת מהסוס אל המכשול המוגבה ,להוליך את הסוס מסביב לכל
המכשול כשהרוכב על המכשול ולחזור אל הסוס)
* מכשול מוגבה יכול להיות שתי באלות חציר גדולות ,שורה של חמש חביות עם רווח בינהן
או שני שולחנות גדולים
 .4מעבר בקבוקים וניילונים
* מעבר צר ברוחב מטר ואורך  3מטר עם בקבוקי פלסטיק וניילונים על הרצפה
 .5סייד פס מעל קורה הלוך וחזור
 .6מחוגה :לפחות סיבוב אחד קדימה (שתי חביות עם קורה מונחת עליהן .מרימים את הקורה
בצד אחד כשהצד השני שלה עומד על החבית ונעים איתה)
 .7רול בק או דאבלינג * 3
 .8תנועה אחורה בסללום
* ארבעה סמנים ,מרחק שני מטר בין סמן לסמן)
 .9לונג' –  2סיבובים לכל צד (יורדים מהסוס ,עומדים בחישוק או על במה ומבצעים  2סיבובי
לונג' לכל צד)
 .10נדנדה 3 -נדנודים
 .11במה – סיבוב אחד על הבמה
 .12קפיצה
* קפיצה יכולה להיות חביות פלסטיק שוכבות או קורות בגובה  50-60ס"מ
 .13עוצרים בקו זמן ,יורדים מהסוס מצד ימין ,משאירים את הסוס בקשירת אדמה ,לוקחים את
הדגל ,ורצים סיבוב שלם מסביב לסוס .הזמן נעצר כשמחזירים את הדגל.

יאנג גן

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מתחילים את המקצה עם לאסו סגור היד ,רצים בקו ישר אל החבית האחרונה ,משחילים את
הלאסו על קונוס שמונח על החבית וחוזרים בקו ישר
שער
מעבר בקבוקים וניילונים
* מעבר צר ברוחב מטר ואורך  3מטר עם בקבוקי פלסטיק וניילונים על הרצפה
רול בק או דאבלינג * 3
תנועה אחורה בסללום
* ארבעה סמנים ,מרחק שני מטר בין סמן לסמן
מעבר נדנדה
במה – סיבוב אחד על הבמה
עוצרים בקו זמן ,יורדים מהסוס ,משאירים את הסוס בקשירת אדמה ,רצים ונותנים מכה על
החבית הראשונה לסיום המקצה.

נוביס

 .1מתחילים את המקצה עם לאסו סגור היד ,רצים בקו ישר אל החבית האחרונה ,משחילים את
הלאסו על קונוס שמונח על החבית וחוזרים בקו ישר
 .2שער
 .3הובלה מגובה (יש לרדת מהסוס אל המכשול המוגבה ,להוליך את הסוס מסביב לכל
המכשול כשהרוכב על המכשול ולחזור אל הסוס)
* מכשול מוגבה יכול להיות שתי באלות חציר גדולות ,שורה של חמש חביות עם רווח בינהן
או שני שולחנות גדולים
 .4מעבר בקבוקים וניילונים
* מעבר צר ברוחב מטר ואורך  3מטר עם בקבוקי פלסטיק וניילונים על הרצפה
 .5מחוגה :לפחות סיבוב אחד קדימה (שתי חביות עם קורה מונחת עליהן .מרימים את הקורה
בצד אחד כשהצד השני שלה עומד על החבית ונעים איתה)
 .6תנועה אחורה בסללום
* ארבעה סמנים ,מרחק שני מטר בין סמן לסמן
 .7לונג' –  2סיבובים לכל צד (יורדים מהסוס ,עומדים בחישוק או על במה ומבצעים  2סיבובי
לונג' לכל צד)
 .8מעבר נדנדה
 .9במה – סיבוב אחד על הבמה
 .10עוצרים בקו זמן ,יורדים מהסוס ,משאירים את הסוס בקשירת אדמה ,רצים ונותנים מכה על
החבית הראשונה לסיום המקצה.

