IV OTWARTE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W
EXTREME TRAIL
Regulamin zawodów
(Opracowany na podstawie Regulaminu organizowania i rozgrywania zawodów Polskiej Ligi
Western i Rodeo oraz Regulamin organizowania, rozgrywania i uczestnictwa w zawodach dla
konkurencji Extreme Trail, Extreme Trail Race i Polish Cowboy Race
Polskiej Ligi Western i Rodeo w 2017 roku)
Kategoria: Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska
Termin: 01.07.17, godz. 9:45 Obowiązkowa odprawa dla wszystkich zawodników
godz. 10:00 (start pierwszej konkurencji)
Miejsce: Raczkowa
Biuro zawodów czynne: 01.07 – od 8:00 do końca zawodów
Kontakt: adrianna.kapla@gmail.com, 739051292 Adrianna Kapla
Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo dostępne na: http://www.plwir.pl/
Sędziowie: Aleksandra Misztak, Marta Abramczyk
Warunki techniczne:
rena do rozgrywania konkurencji Extreme Trail – 1900 m2, podłoże kamieniste i trawiaste
Rozprężalnia - podłoże trawiaste 25m x 40m
Uczestnicy: W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy jeżdżący konno, bez względu na styl jazdy,
który uprawiają na co dzień.
Każdy zawodnik, biorący udział w zawodach musi posiadać:
- dokument potwierdzający tożsamość oraz wiek,
- 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),
- zgodę opiekuna ustawowego na start niepełnoletnich zawodników (ważna na dane zawody),
- paszport konia (lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wiek i stan zdrowia konia,
aktualne szczepienia),
- podczas zawodów zawodników obowiązują numery startowe nadane przez organizatora lub
numery PLWiR

- zawodników obowiązuje strój odświętny, schludny i jednorodny – westernowy, angielski lub
historyczny
- wszystkich zawodników startujących w extreme trail zachęca się (a niepełnoletnich
zobowiązuje) do używania kasków ochronnych oraz kamizelek ochronnych.
- wszystkich zawodników zobowiązuje się do używania dla swoich koni ochraniaczy na nogi –
dotyczy wszystkich nóg !
- dekoracja po każdym z konkursów
UWAGA! W przypadkach nieokreślonych w tym regulaminie wiążące są zapisy z innych
regulaminów i przepisów Polskiej Ligi Western i Rodeo
Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (umieszczonego na www.plwir.pl oraz
na stronie wydarzenia) przyjmowane będą do dnia: 26.06.2016
Opłaty:
młodzież do 15 roku życia:
wpisowe od pary koń jeździec
startowe

50zł (jednorazowa opłata)
20zł od konkurencji

pozostali uczestnicy:
wpisowe

100 zł (jednorazowa opłata)

startowe

50zł od konkurencji

członkowie EHR, PLWiR oraz osoby uczestniczące w przygotowaniach do zawodów:
wpisowe

80zł (jednorazowa opłata)

startowe

40 zł od konkurencji

Nagrody: puchary, pasza, nagrody, rzeczowe, flot's
Dokumentacja koni: paszport + aktualne szczepienia nie starsze niż pół roku

Harmonogram
Biuro zawodów dniu 01.07 – czynne od 8.00 do końca zawodów
Do godz.9.30 – treningi koni na torze
9.45 – obowiązkowa odprawa wszystkich zawodników
10.00 - obejście toru dla zawodników uczestniczących w pierwszym konkursie i start pierwszej
konkurencji

Konkurencje
1.Extreme Trail in hand (trail z ręki) – dla wszystkich zawodników, którzy mają skończone 10
lat. Wiek koni bez ograniczeń.
2. Extreme Trail Youth (młodzież) – klasa dla zawodników, którzy mają skończone 10 lat i nie
ukończyli jeszcze 15 roku życia; w przypadku, gdy zawodnik w danym roku kalendarzowym
kończy 15 lat – do końca tego roku startuje w klasie youth. Konie powyżej 4 lat.
3. Extreme Trail 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 czerpiącym z tego tytułu korzyści finansowych. Konie powyżej 4 lat.
4. Extreme Trail Open – klasa otwarta dla wszystkich zawodników. Konie powyżej 4 lat.
5.Extreme Trail Race Open –rozgrywana jest wyłącznie w kategorii Open, a minimalny wiek
zawodnika startującego w tej konkurencji to ukończone 15 lat. Konie powyżej 4 lat.
5. Cowboy Trail - W konkurencjach Polish Cowboy Race o klasyfikacji decyduje czas przejazdu a
w konkurencji Cowboy Trail również punkty za przeszkody. Konkurencja rozgrywana w klasach
Youth I Amateur (class in class według tego samego schematu).
- Youth (młodzież) – klasa dla zawodników, którzy przed sezonem (sezon rozpoczynają pierwsze
zawody PCR w roku) mają skończone 11 lat i nie ukończyli jeszcze 15 roku życia. Zawodnik
kończący 15 lat w trakcie sezonu startuje do jego końca w klasie youth.
- Amateur – 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. Klasa ta stworzona zostaje, żeby m.in. poprzez niższy stopień
trudności schematów, umożliwić zawodnikom starty w PCR.
6. Cowboy Race Open - o zwycięstwie decyduje czas przejazdu. Konkurencja rozgrywana jest na
ogrodzonej arenie. Minimalny wiek zawodnika startującego w tej konkurencji to ukończone 15 lat.
W zawodach Cowboy Race i Cowboy Trail mogą uczestniczyć wyłącznie jeźdźcy westernowi.
Postanowienia końcowe


Koń w każdej klasie może wystartować nawet dwa razy, ale pod innym jeźdźcem (tylko w
Extreme Trail).



Koń może brać udział w 4 przejazdach na zawodach



W zawodach Extreme Traila mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni w PLWiR.



Zawodników niezrzeszonych w PLWiR dopuszczonych przez organizatora do startu w
zawodach Extreme Traila obowiązują wszystkie postanowienia wynikające z przepisów,
regulaminów i uchwał PLWiR.



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.



uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem NNW

Zapraszamy!

