STOWARZYSZENIE SPORTOWE
RANCHO U MARKA W BARGŁÓWCE
ZAPRASZA NA
ZAWODY JEŹDZIECKIE W STYLU WESTERN
BARGŁÓWKA 10.09.2016r.
Regulamin zawodów:
Cele:
–
popularyzacja jeździectwa w stylu western i rodeo
–
propagowanie uprawiania sportu i zdrowej rywalizacji sportowej
w duchu fair play
–
umożliwienie wszystkim chętnym, a szczególnie jeźdźcom zaczynającym
przygodę z jeździectwem niezależnie od wieku i umiejętności udziału
w jeździeckich zawodach westernowych
–
umożliwienie rodzinnej formy rekreacji i wypoczynku w otoczeniu
i sąsiedztwie cysterskiego parku krajobrazowego

Termin:

10 wrzesień (sobota) 2016r.

Miejsce:

Rancho u Marka
Bargłówka k/Sośnicowic
ul. Raciborska 79
mapa dojazdowa na stronie www.ranchoumarka.pl

Kontakt:

Marek Czerwiński tel.693-282-166
Zbigniew Sadowski tel.502-990-648
e.mail: pph.prodrew@gmail.com

Kierownik zawodów:

Zbigniew Sadowski tel.502-990-648

Biuro zawodów czynne 10 wrzesień (sobota) 2016r
od godz. 8³º do zakończenia zawodów
Początek zawodów ustala się na godzinę 10ºº

Podstawowe informacje i ogólne zasady:
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy jeźdźcy konno bez względu na styl jazdy
jaki uprawiają na co dzień oraz wiek.
Zawody rozgrywane będą w kategoriach wiekowych:
1.
Dzieci – dla zawodników do 13 lat włącznie
2.
Junior – dla zawodników 14 do 18 lat włącznie
3.
Open – bez ograniczeń wiekowych
Zawody odbędą się w konkurencjach western pleasure, western horsemanship trail
pole bending, barrel racing we wszystkich w/w kategoriach wiekowych.
Przepisy:
Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo oprócz wyjątków opisanych
w dalszych postanowieniach regulaminu.
Sędziowie zawodów:
Przemysław Bigos – Sędzia Główny
–
zawodnicy niepełnoletni zostaną dopuszczeni do zawodów na podstawie
pisemnej zgody rodziców /opiekuna prawnego/
–
zawodnicy dopuszczeni zostaną do zawodów po przedłożeniu zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwskazań do startu w zawodach jeździeckich lub
własnoręcznie podpisanego oświadczenia
–
W przypadku niepełnoletnich podpisane przez rodzica /opiekuna prawnego/,
zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie jeździectwa
i start w rekreacyjnych zawodach jeździeckich
–
zawodnicy w klasie dzieci zobowiązani są do startowania w kaskach
lub toczkach
–
w klasie dzieci zawodnicy nie mogą startować na ogierach / dotyczy
to wszystkich konkurencji/
–
zawodnicy pełnoletni zobowiązani są do startowania
w nakryciu głowy według uprawianego stylu jazdy /toczek lub kapelusz/
–

obowiązuje strój odświętny, jednorodny – westernowy lub angielski

–
dopuszczalny jest rząd klasyczny lub westernowy
zawodnicy na koniach pracujących na kiełźnie – czance, mogą trzymać
wodze w dwóch rękach.

Zgłoszenia:
1.
zgłoszenia elektroniczne w zwykłej formie pisemnej przyjmowane będą
do dnia 09.09.2016r do godz. 13ºº.
Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje:
- imię, nazwisko oraz data urodzenia zawodnika
- nazwa konia oraz jego wiek, płeć i rasa
- nazwisko i imię właściciela konia
- ośrodek /rancho/ stajnia, które reprezentuje para
- konkurencje w których dana para będzie startować
e.mail: pph.prodrew@gmail.com
2.
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów.
3.
Listy startowe będą zamykane na godzinę przed rozpoczęciem konkurencji.
Opłaty:
–
wpisowe – 20,00 zł. od pary zawodnik/koń
–
startowe – 20,00 zł. od każdej konkurencji
Nagrody:
–
za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale
–
wszyscy zawodnicy otrzymują flot's
W trakcie zawodów organizatorzy zapewniają dla każdego zawodnika posiłek
oraz napój.
Warunki techniczne:
–
arena o wymiarach 35x65 metrów, podłoże piaszczyste
–
rozprężarnia o wymiarach 35x50 metrów, podłoże piaszczyste
Postanowienia końcowe:
–
organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów
i transportu
–
za stwierdzone przypadki brutalnego traktowania konia zawodnik bedzie
zdyskwalifikowany
–
na zawodach będzie cały czas obecna pomoc medyczna
–
organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
–
organizator może zobowiązać jeźdźców uczestniczących w zawodach
do uczestnictwa w uroczystym otwarciu imprezy
–
wszyscy uczestnicy zawodów są ubezpieczeni
–
zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

