GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY,
RANCHO ROSOCHACZ
ORAZ
STOWARZYSZENIE POLSKA LIGA WESTERN I RODEO
ZAPRASZAJĄ NA

ZAWODY W JEŹDZIE WESTERN

GNIAZDÓW
17-18.08.2019

Regulamin zawodów
(opracowany według Regulaminu organizowania i rozgrywania zawodów Polskiej Ligi Western i
Rodeo oraz Regulaminu organizowania, rozgrywania i uczestnictwa w zawodach dla konkurencji
Polish Cowboy Race w 2019 roku)

Kategoria: Zawody Regionalne Polskiej Ligi Western i Rodeo
Termin: 17-18.08.2019
Miejsce: Gniazdów
Biuro zawodów czynne:
16.08.2019 – 17:00 -20:00
17.08.2019
18.08.2019
WSZYSCY ZAWODNICY STARTUJĄCY W ZAWODACH MUSZĄ ZGŁOSIĆ SIĘ W BIURZE ZAWODÓW
CELEM UMOŻLIWIENIA WERYFIKACJI LIST STARTOWYCH. LISTY STARTOWE ZAMYKANE SĄ
GODZINĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW DANEGO DNIA.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.plwir.pl
KONTAKT: ola.misztak@gmail.com

KONKURENCJE:
Konkurencje techniczne i szybkościowe rozgrywane są w formule Open.
Zawodnicy nie muszą być członkami PLWiR.
Konkursy są otwarte dla jeźdźców klasycznych (oprócz Polish Cowboy Race).
1. Trail Open
2. Western Horsemanship Open
3. Barrel Racing Open
4. Pole Bending Open
5. Extreme Trail Open
W konkursach Polish Cowboy Race rozgrywane są wszystkie konkursy (zaliczane są do
klasyfikacji Rider of the Year 2019)
1.

Cowboy Race (Youth, Amateur, Open)

2.

Team Cowboy Race (Amateur + Open)

3.

Cowboy Parallel Race (Amateur + Open)

4.

Cowboy Trail (Youth, Amateur)

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo.
UWAGA!
Ze względu na masowy charakter imprezy, celem zachowania bezpieczeństwa, zawodników
obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad ustalonych przez organizatora zawodów, w tym poruszanie
się i przebywanie z końmi wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach oraz wytyczonych
ścieżkach komunikacyjnych.
Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek uczestniczenia w paradzie konnej jak również
w prezentacji na arenie podczas otwarcia zawodów obowiązuje strój startowy/galowy.
Sędziowie: Marta Abramczyk, Marek Kociok (sędziowie z uprawnieniami PLWiR)
Uczestnicy:


W konkurencjach szybkościowych, technicznych i Extreme Trail mogą brać udział również
zawodnicy nie będący członkami PLWiR oraz jeźdźcy klasyczni (na klasycznym rzędzie), chcący
spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej w wyżej wymienionych konkurencjach. Warunkiem
jest znajomość obowiązujących przepisów oraz respektowanie zapisów niniejszego regulaminu.
Należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy.



W konkursach Polish Cowboy Race mogą brać udział również zawodnicy nie będący członkami
PLWiR.



Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni zostaną do zawodów na podstawie pisemnej zgody rodziców



Zawodnicy dopuszczeni zostaną do zawodów po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do startu w zawodach jeździeckich, lub pisemnego oświadczenia o starcie na
własne ryzyko



Zawodnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,



Podczas zawodów zawodnik dosiadający konia na rozprężalni i przygotowujący się do startu musi
być ubrany w określony w przepisach westernowy strój sportowy lub strój klasyczny.

Klasy w Polish Cowboy Race:
1. 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.
2. 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. W klasie nie mogą startować zawodnicy, którzy w sezonach 2017 i 2018
zajęli przynajmniej trzy razy miejsca na podium w konkursach Cowboy Race Amateur oraz
zwycięzca klasyfikacji Riders of The Year w klasie Amateur z roku 2018. Klasa ta stworzona

zostaje, żeby m.in. poprzez niższy stopień trudności schematów, umożliwić zawodnikom starty w
PCR.
3. Open - minimalny wiek zawodnika startującego w tej konkurencji to ukończone 15 lat. W klasie
obowiązkowo startują osoby zajmujące się zawodowo jazdą konną, treningiem, itp. i czerpiąc z tego
tytułu korzyści finansowe oraz osoby, które w sezonach 2017 i 2018 zajęły przynajmniej trzy razy
miejsca na podium w konkursach Cowboy Race Amateur oraz zwycięzca klasyfikacji Riders of The
Year w klasie Amateur z roku 2018. Konie powyżej 4 lat.
4. Osoby, które już zostały zakwalifikowane do Open w poprzednich sezonach nie mogą startować w
klasie Amateur.
5. Ważne! Zawodnicy kwalifikujący się do klasy Amateur na pierwszych swoich zawodach decydują,
w której klasie będą startować w sezonie 2019. Jeżeli wybiorą Amateur, to mają do dyspozycji
starty w CRA, CTA oraz TCR i CPR. Jeżeli wybiorą Open do startują w CRO, TCR i CPR.
* konkurencje Cowboy Trail Youth i Cowboy Trail Amateur oraz Cowboy Race Youth i Cowboy Race
Amateur będą rozgrywane class in class.
* w przypadku problemu z zapisem do odpowiedniej klasy proszę kontaktować się z mailowo z Komisją
ds. Polish Cowboy Race’a.
Zgłoszenia : przyjmowane będą do dnia 11.08.2019 – e-mail: ola.misztak@gmail.com
OPŁATY: BRAK OPŁAT ZA BOKSY, STARTOWE ORAZ WPISOWE
BOKSY: liczba boksów jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)
UWAGA! boksy nie będą ścielone, na miejscu istnieje możliwość zakupu siana i słomy
Nagrody: puchary, flot’s
Dokumentacja koni:


paszport



aktualne szczepienia nie starsze niż pół roku, poświadczone wpisem w paszporcie konia

Ważne!
Paszporty koni należy jak najszybciej dostarczyć do biura zawodów. Koń, którego paszport wraz z
aktualnymi wpisami nie zostanie dostarczony, może nie zostać dopuszczony do zawodów przez lekarza
weterynarii
Warunki techniczne:
Arena zewnętrzna, podłoże piaszczyste. 60x30 metrów.
Postanowienia końcowe:


Koń w każdej klasie może wystartować tylko jeden raz (wyjątkiem są konkurencje PCR).



Przepisy poszczególnych konkurencji i inne dokumenty związane za startem zawodników znajdują
się na stronie www.plwir.pl w zakładce przepisy.



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.



W przypadkach uzasadnionych organizator zastrzega sobie prawo do zmian miejsca rozgrywania
konkurencji.



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!

PROGRAM
V Festiwal Miłośników Koni i Muzyki „Z KOPYTA”
Gniazdów 2019
SOBOTA – 17.08.2019R.
8.45 – 11.00 – Bieg „Z Kopyta” dla dzieci i młodzieży
9.30 – 10.30 - Otwarcie zawodów Polskiej Ligi Western i Rodeo
10.00 – 18.00 - Zawody Off Road o Puchar Burmistrza GiM Koziegłowy
11.00 – 14.00 -Zawody Polskiej Ligi Western i Rodeo (Trail, Horsmanship)
11.30 – 14.00 - V Bieg „Z Kopyta” na 10 km, 5km oraz nordic walking pod patronatem Poseł do
Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej
14:20 -14.40 - Pokaz Red Simon Wild West Show - część 1
15.00 – 16.00 - Uroczysta Parada i oficjalne otwarcie V Jubileuszowego Festiwalu „ Z Kopyta”
16:00 - 16:20 – Pokaz powożenia w wykonaniu Stajni Gold Driving Team
16.00 – 17.00 - Koncert Zespołu Strefa 50

16:30 – 18:30 Extreme Trail Open
(ekstremalny tor z przeszkodami)
17.00 – 17.45 - Konkurs „Strój w Stylu Country”
17.45 – 18.00 - Wręczenie Pucharów w Off Road
18:00 - 19:00 Pole Bending Open
(wyścigi kowbojskie wokół tyczek)
19:00 – 20:00 Barrell Racing
(wyścigi kowbojskie wokół beczek)
19:00 – 20:00 - „Piersi” (Gwiazda Wieczoru)
20:30 – 21:30 - „Golec uOrkiestra”
20:30 - 21:00 - Pokaz Red Simon Wild West Show - część 2
20.30 – 24.00 - Potańcówka pod Gwiazdami

NIEDZIELA – 18.08.2019R.
9:00 – 12:00 - Polish Cowboy Race ( Cowboy Parrell Race - sprawnościowy wyścig kowbojski w
parach, Cowboy Trail Youth & Amateur – tor przeszkód)
10.00 – 14.00 - X Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
12:00 -12:20 - Pokaz Red Simon Wild West Show - część 1
12.00 – 20.00 - Przejażdżki samochodami terenowymi
12:30 – 14:00 - Polish Cowboy Race (Cowboy Race Youth & Amateur – sprawnościowe wyścigi
kowbojskie)
14:30 – 15:30 – Polish Cowboy Race (Team Cowboy Race - zespołowe sprawnościowe wyścigi
kowbojskie)
15:00 – 15:50 - Studio Piosenki MGOPK
15:50 – 16:00 – Show Taneczne Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
16:00 -16:20 – Pokaz powożenia w wykonaniu Stajni Gold Driving Team
16.00 – 17.00 - Koncert Alicji Boncol
16:30 – 18:00 - Polish Cowboy Race (Cowboy Race Open - sprawnościowe wyścigi kowbojskie)
17.00 – 18.00 - Konkurs na ,,Najsmaczniejsze Kopytka” i pokaz kulinarny
z udziałem Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ,,Zacisze”
18.00 – 19.00 - Koncert Tomasza Szweda
19:00 - 19:30 - Pokaz Red Simon Wild West Show - część 2
19.00 – 19.30 - Ogłoszenie wyników konkursu na “Najsmaczniejsze Kopytka”
20.00 – 21.00 - Margaret (Gwiazda Wieczoru)
21:00-22:00 – Koncert Michał Gasz & Kwar4et Bojowy

ATRAKCJE
Miasteczko Westernowe ,,Na bardzo Dzikim Zachodzie”
(sobota godz. 15:00-19:00, niedziela 15:00-20:00)
- strzelanie z łuku indiańskiego
- strzelanie z karabinu, z rewolweru
- dojenie krowy
- strzelanie z bicza
- nauka kręcenia lassem
- poszukiwanie złota
- rzucanie tomahawkami
- pojedynek rewolwerowców
- przejażdżki wozem farmerskim
- przejażdżki konne
-zagroda alpak z hodowli ,,Alpaki – Polska”

