
                                                                                                               

 

 

 

 

Western City oraz Polska Liga Western i Rodeo zapraszają na  

na zawody kwalifikacyjne do XV Mistrzostw Polski PLWiR  

10.07.2016 

Regulamin zawodów  

(opracowany według Regulaminu organizowania i rozgrywania zawodów jeździeckich 

Polskiej Ligi Western i Rodeo) 

Kategoria: Zawody kwalifikacyjne (ZK) 

Termin: 10.07.2016 

Miejsce: Western Ranch w Ścięgnach 

Biuro zawodów czynne: 09 lipca – 15
00

 - 20
00

  

                                         10 lipca – 7
00

 – do końca zawodów
 

Kontakty : 

Kierownik zawodów - Beata Baca, 501 240 827 

Biuro : Beata Grobelna, Maja Grobelna, Aleksandra Misztak 

Zgłoszenia: Aleksandra Misztak - ola.misztak@gmail.com 

 

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo 

Sędziowie: Marta Abramczyk ,Adrianna Kapla 

 

 

Uczestnicy ZK:  

 zawodnicy PLWiR z opłaconą składką członkowską za rok 2016, 



 Uwaga! W zawodach kwalifikacyjnych (ZK) mogą brać udział zawodnicy nie 

będący członkami PLWiR. W takim przypadku zawodnik startuje poza 

konkurencją i nie bierze udziału w podziale nagród. Nie jest też klasyfikowany. 

Wynik podaje się do ogólnej wiadomości. 

 

 zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni zostaną do zawodów na podstawie pisemnej 

zgody rodziców, 

 zawodnicy dopuszczeni zostaną do zawodów po przedłożeniu książeczki zdrowia 

sportowca lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego 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) 

 zawodnicy są zobowiązani posiadać swoje numery startowe, 

 Uwaga! Juniorzy i Dzieci w konkurencjach barrel racing i pole bending 

zobowiązani są do startowania w kaskach i kamizelkach ochronnych. 

 

Zgłoszenia – Aleksandra Misztak - ola.misztak@gmail.com-  przyjmowane będą do dnia: 

 30 czerwca 2016 -  (po tym terminie opłaty w konkurencjach  podnoszone są o 100 %), 

oraz organizator nie gwarantuje żadnych boksów. 

W przypadku niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

zawodów.  

Wpisowe : 100 zł od pary -  zawodnik, koń  

Startowe: 80 zł od pary za jedną konkurencję, lub 150 zł za  możliwość startów w 

dowolnej liczbie konkurencji ( max 6 startów) 

Startowe Youth, Dzieci – 60 zł od pary za jedną konkurencję lub 100 zł za możliwość 

startu w dowolnej liczbie konkurencji ( max 6 startów) 

Nagrody:  nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca - puchary, flot’s) 

Dokumentacja koni: paszport + aktualne szczepienia nie starsze niż pół roku  

Opieka weterynaryjna: lek. wet. Dorota Węglińska 

Warunki techniczne:  



 arena 32 x 64 metrów, podłoże piaszczyste  

 hala 25 x 55, podłoże piaszczyste 

Boksy dla koni: Cena boksów: 150 zł (niezależnie od godziny przyjazdu i wyjazdu, cena 

zawiera ścielenie słomą +  siano). 

Żywienie koni: własne  

Konkurencje ZK w klasach: 

Youth 13 & under  - Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship, Barrel 

Racing, Pole Bending 

Youth - Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship, Barrel Racing, Pole 

Bending 

Amateur –Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship 

Open –Reining Senior (konie 6 letnie i starsze), Reining Junior (konie do lat 6), Trail, 

Western Pleasure, Superhorse, Western Riding, Western Horsemanship, Barrel Racing, Pole 

Bending, 

Postanowienia końcowe: 

 koń w każdej konkurencji i klasie może wystartować tylko jeden raz! 

 koń dziennie może wziąć udział maksymalnie w sześciu konkursach. 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 organizator nie odpowiada za wypadki i kradzieże w czasie zawodów i transportu. 

 organizator podkreśla, że za przypadki niehumanitarnego traktowania konia 

zawodnik będzie zdyskwalifikowany.  

 zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

 

Serdecznie zapraszamy! 


