
 

                                 

 

 

       

 

 

Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo oraz 

Western City w Ścięgnach zapraszają na  

EUROPEN COWBOY FESTIVAL 

w ramach którego odbędą się 

MISTRZOSTWA POLSKI PLWIR  

 

KONKURENCJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamin zawodów 

Kategoria: zawody w konkurencjach technicznych 

Termin: 28.07-01.08.2021 

Miejsce: Western City, Ścięgny k. Karpacza 

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo. 

Sędziowie:  

Uczestnicy:  

 Zawodnicy PLWiR z opłaconą składką członkowską za rok 2021  

 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 są zobowiązani posiadać swoje numery startowe nadane przez PLWiR 

(zawodnikom spoza PLWiR numer zostanie nadany w biurze zawodów), 

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

 Podczas MP zawodnik dosiadający konia treningowo na rozprężalni musi być ubrany w: 
koszulę z długim rękawem lub krótkim, klubową koszulkę typu t-shirt lub polo, bluzę, kurtkę, 
bezrękawnik, dżinsy, buty westernowe. Koszula zapięta, koszulka w spodniach. Ubiór czysty i 
schludny. Na głowie obowiązkowo kapelusz.    

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

 

Zgłoszenia: przyjmowane będą do dnia 14.07.2021 – e-mail: ola.misztak@gmail.com 

 

 

 



 

Opłaty (PŁATNE WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO PLWIR):  

wpisowe – 100 zł od pary zawodnik, koń.  

startowe – 100 zł od pary  

Nagrody: nagrody finansowe - podział startowego,  klamry, medale, flots 

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, nie będzie dopuszczony przez lek. wet. 

do zawodów! 

- nie ma możliwości noclegu koni na zawodach poza boksami (np. na wybiegu).  

Boksy dla koni:  

Cena boksów: 100 ZŁ ZA DZIEŃ 

Żywienie koni: własne  

 

Zawody rozegrane zostaną w klasach:  

Youth 13 & under  - Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship, Barrel Racing, Pole Bending 

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

Amateur –Trail, Western Pleasure, Western Horsemanship 

Open –Trail, Western Pleasure, Western Riding, Western Horsemanship, Barrel Racing, Pole Bending, 

roku startuje w klasie youth. Konie powyżej 4 lat.  

ds. Extreme Trail’a i Polish Cowboy Race’a. 

 

Postanowienia końcowe: 

 Koń w każdej klasie może wystartować tylko jeden raz  

 Dopuszcza się cztery starty dziennie  



 Dekoracja następuje po każdym z konkursów, wszyscy jeźdźcy startujący w konkurencji 

zobowiązani są do udziału w dekoracji. 

 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.  

 Wyniki przejazdów umieszczane są w biurze zawodów  
 
 

Zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 
 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

 


