
                                                            

REGULAMIN ORGANIZOWANIA, ROZGRYWANIA

I UCZESTNICTWA W ZAWODACH 

EXTREME TRAIL 

STOWARZYSZENIA POLSKA LIGA WESTERN I RODEO

w 2016 roku

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji, rozgrywania

i uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie PLWiR

lub pod jej patronatem.

Aktualizacja - luty 2016

I. Przepisy ogólne

1. Celem organizacji zawodów Extreme Traila jest umożliwienie, szczególnie

jeźdźcom amatorom (niezależnie od stylu jazdy konnej,  który uprawiają),

współzawodnictwa sportowego. 

2. W sezonie 2016 planuje się zorganizowanie pod patronatem Stowarzyszenia

PLWiR zawodów w konkurencjach Extreme Trail mających status zawodów

rekreacyjnych  (ZR)  oraz  mistrzostw  Polski.  Do  MP  nie  planuje  się

kwalifikacji.

3. W sezonie 2016 nie planuje się klas wyodrębnionych według wieku koni.

4. Konkurencje Extreme Trail są konkurencjami rozgrywanymi na specjalnym

Extreme  Parku  (zróżnicowana  konfiguracja  terenu,  stałe  przeszkody  do

konkurencji) lub na innych terenach, najlepiej o zróżnicowanej konfiguracji

terenu,  które  umożliwiają  ustawienie  przeszkód  do  przejazdu.

Dopuszczalne  jest  również  organizowanie  konkurencji  na  ogrodzonej
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arenie. Zarówno Extreme Park jak i arena muszą być ogrodzone w sposób

bezpieczny, uniemożliwiający przypadkowe wydostanie się konia poza ich

obręb.

5. Koń w każdej klasie Extreme Trail może wystartować nawet dwa razy, ale

pod innym jeźdźcem.

6. Podczas  jednego  dnia  zawodów  maksymalna  ustalona  ilość  startów  dla

konia to cztery.

7. W zawodach mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni w Stowarzyszeniu

PLWiR.

8. Zawodników niezrzeszonych w Stowarzyszeniu PLWiR dopuszczonych przez

organizatora do startu w zawodach Extreme Traila obowiązują wszystkie

postanowienia  wynikające  z  przepisów,  regulaminów  i  uchwał

Stowarzyszenia PLWiR.

II. Konkurencje

1. Extreme Trail

a. Youth 

b. Amateur 

c. Open 

2. Trail in hand - trail z ręki (Open). 

3. Extreme Trail Race (Open – ukończone 15 lat). 

4. Organizatorzy  zawodów mają  prawo do rozgrywania  konkurencji  według

własnych  pomysłów.  Wymaga  to  od  organizatorów  stworzenie  osobnych

regulaminów.

III. Klasy

1. Youth (młodzież)  – klasa dla zawodników, którzy mają skończone 10 lat

i nie ukończyli  jeszcze 15 roku życia. Od momentu ukończenia 15 roku

życia  zawodnik  zobowiązany  jest  do  startów  w  klasie  wyższej.  Konie

powyżej 4 lat.
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2. Amateur (amator) – klasa dla zawodników, którzy mają skończone 15 lat

(nie spełniających już założeń klasy youth), nie zajmujących się zawodowo

jazdą  konną,  treningiem,  itp.  i  nie  czerpiących  z  tego  tytułu  korzyści

finansowych. Konie powyżej 4 lat. 

3. Open  –  klasa  otwarta  dla  wszystkich  zawodników.  Minimalny  wiek

zawodnika to ukończone 10 lat. Konie powyżej 4 lat. 

4. Konkurencja  Extreme  Trail  Race  rozgrywana  jest  wyłącznie  w  kategorii

Open,  a  minimalny  wiek  zawodnika  startującego  w  tej  konkurencji  to

ukończone 15 lat. Konie powyżej 4 lat.

II. Obowiązki organizatora zawodów

1. Organizator  zawodów  musi  dbać  o  bezpieczeństwo  zawodników,  osób

trzecich (widzów, organizatorów, sędziów itp.) oraz koni.

2. Zawodnicy  zobowiązani  są  do  dbałości  o  bezpieczeństwo  osób  trzecich

(widzów, organizatorów, sędziów itp.), innych zawodników oraz koni.

3. Wszyscy  zawodnicy  przystępujący  do  zawodów  akceptują  regulamin

zawodów i  wyrażają zgodę na stosowanie się do zaleceń organizatorów i

sędziów. 

4. Schemat  powinien  składać  się  z  określonej  przepisami  poszczególnych

konkurencji  liczby  przeszkód  dopasowanych  stopniem  trudności,

gabarytami oraz rozmieszczeniem do klasy zawodników.

5. Parametry schematów: 

a. Extreme Trail Youth – 8-14 przeszkód, wskazany jest schemat łatwy

b. Extreme Trail Amateur - 8-14 przeszkód, wskazany jest schemat łatwy i 

średni

c. Extreme Trail Open - 8-14 przeszkód, wskazany jest schemat średni i 

trudny

d. Trail in hand - trail z ręki (Open). 8-14 przeszkód, wskazany jest schemat 

łatwy.

e. Extreme Trail Race (Open – ukończone 15 lat). 10 przeszkód.
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6. Przeszkody w schemacie do konkurencji Extreme Trail Race nie mogą się

powtarzać. 

7. Organizator zobowiązany jest do przedstawienia zawodnikom graficznego

schematu trasy/tras przejazdu minimum 7 dni przed zawodami.

8. Przeszkody,  które  zostaną  uznane  za  zbyt  niebezpieczne,  zostaną

zmodyfikowane lub wyłączone ze schematu (nawet tuż przed rozpoczęciem

konkurencji).

9. W zawodach sędziuje minimum jeden, a w Mistrzostwach Polski minimum

dwóch  sędziów  PLWiR  posiadających  uprawnienia  do  sędziowania

rozgrywanych konkurencji.

10. Organizator ma prawo do ograniczenia klas (w przypadku opublikowania w

regulaminie zawodów danej klasy, zawody w tej klasie odbywają się nawet

w przypadku zgłoszenia jednego zawodnika).

11. Organizator jest upoważniony do wprowadzenia własnych wymogów, które

umieszcza w regulaminie zawodów.

12. Sugeruje się organizatorom zawodów obniżenie opłat za start w zawodach

dla członków SPLWiR.

13. Organizator  zobowiązany  jest  podczas  zawodów  do  promowania

Stowarzyszenia  PLWiR  jako  organizacji,  która  wprowadza  i  nadzoruje

konkurencje Extreme Trail w Polsce.

III. Dokumenty i wymagania niezbędne do startu w zawodach

1. W zawodach Extreme Trail mogą uczestniczyć wszyscy jeżdżący konno, bez

względu na styl jazdy, który uprawiają na co dzień. 

2. Każdy zawodnik, biorący udział w zawodach musi posiadać:

a. dokument potwierdzający tożsamość oraz wiek, 

b. książeczkę  zdrowia  sportowca  lub  aktualne  zaświadczenie  lekarskie

potwierdzające  możliwość  udziału  w  zawodach  jeździeckich  lub

oświadczenie zawodnika, że jest zdrowy i może uczestniczyć w zawodach

jeździeckich (w przypadku zawodników niepełnoletnich takie oświadczenie

musi podpisać opiekun ustawowy),
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c. zgodę opiekuna ustawowego na start niepełnoletnich zawodników (ważna

na dane zawody),

d. paszport konia (lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wiek i stan

zdrowia konia, aktualne szczepienia),

e. opłacone  składki  do  Stowarzyszenia  PLWiR  (w  przypadku  członków

SPLWIR).

3. Podczas zawodów i mistrzostw Polski zawodników Stowarzyszenia PLWiR

obowiązują  numery  startowe  nadane  przez  SPLWiR  a  zawodników

niezrzeszonych numery nadane przez organizatora.

4. Zawodników  Extreme  Trail  obowiązuje  strój  odświętny,  schludny  i

jednorodny,  utrzymany  w  stylu  np.  westernowym,  angielskim  lub

historycznym.

5. Wszystkich  zawodników  zachęca  się  (a  niepełnoletnich  zobowiązuje)  do

używania certyfikowanych kasków ochronnych oraz kamizelek ochronnych.

W konkurencji  Extreme  Trail  Race  certyfikowanych  kask  ochronny  jest

obowiązkowy dla wszystkich zawodników. 

6. Szczegółowe zasady związane ze sprzętem i strojem jeźdźca znajdują się w

przepisach konkurencji Extreme Trail.

UWAGA! W przypadkach nieokreślonych w tym regulaminie wiążące dla

organizatora są zapisy z aktów prawnych regulujących organizację imprez

oraz innych regulaminów i przepisów Stowarzyszenia Polska Liga Western

i Rodeo.

5


	III. Dokumenty i wymagania niezbędne do startu w zawodach

