Western City oraz Polska Liga Western i Rodeo zapraszają na
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w konkurencjach z bydłem
w trakcie których rozegrane zostaną konkurencje afiliowane przez
NCHA oraz ERCHA

Regulamin zawodów
(opracowany według Regulaminu organizowania i rozgrywania zawodów jeździeckich Polskiej Ligi Western i
Rodeo oraz NCHA i NRCHA)

Kategoria: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski (MP)
Termin: 2-4 sierpnia 2019 r.
Miejsce: Western City w Karpaczu
Informacje dodatkowe:
W sprawie NCHA – Iris Tebart Cox, tel +49 2822 9756140 ; iris.tebart-cox@t-online.de
W sprawie ERCHA – Tomas Barta, tel. +43 650 2018033, tomas.barta@quarterhorses.at

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo, NCHA i ERCHA (wyszczególnione
w odrębnych regulaminach zatwierdzonych przez właściwe organizacje).

Sędziowie:
Konkurencje NCHA i NRCHA : Styrbjörn Persson (Szwecja)
Konkurencje MP: Marta Abramczyk (POL), Adrianna Kapla (POL)

Zawody zostały otwarte dla zawodników bez opłaconej składki PLWiR
Opłaty (płatne na miejscu zawodów):
w konkurencjach w ramach MP (dla zawodników z opłaconą składką PLWiR)
*wpisowe – 100 zł od pary zawodnik/koń
*startowe – 90 zł od pary dla seniorów, 70 zł od pary dla juniorów
*cattle fee (opłata za bydło) – 70 zł od pary

W konkurencjach w ramach MP (dla zawodników BEZ opłaconej składki PLWiR)
*wpisowe – 150 zł od pary zawodnik/koń
*startowe – 90 zł od pary dla seniorów, 70 zł od pary dla juniorów
*cattle fee (opłata za bydło) – 70 zł od pary

w konkurencjach w ramach ERCHA i NCHA obowiązują stawki wg regulaminów w/w
organizacji
Nagrody: podział startowego, klamry, flot’s.
Dokumentacja koni: paszport + aktualne szczepienia nie starsze niż pół roku
Warunki techniczne:
 arena 35 x 60 metrów, podłoże piaszczyste
 rozprężalnia 40 x 60 metrów, podłoże piaszczyste
Boksy dla koni:

Cena boksów: 80zł dzień w cenie : siano, woda, słoma
Konkurencje:
Team Penning Open (MP)
Ranch Sorting Open (MP)
Cattle Penning Open (MP)
Working Cow Horse Open (MP)
Cutting Open (MP)
Cutting Non pro (MP)
Calf Roping open (MP)
UWAGA! W konkurencjach Team Penning i Ranch Sorting limit startów zostanie
ustalony i podany do wiadomości zawodników po zamknięciu zgłoszeń

Postanowienia końcowe:
 koń dziennie może wziąć udział maksymalnie w czterech 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!

