XIII Hubertus
Zawody w skokach przez przeszkody
i Mistrzostwa Polski Ligi NBHA
Jakubów 05 – 06.10.2019

1. Ranga: zawody towarzyskie
2. Organizator: Stowarzyszenie ”Koń i Człowiek”
3. Kontakt do organizatora: Paweł Chrobak, tel. 691 531 91. Iwona Loch
NBHA Tel. 696-020-093
Miejsce zawodów: Jakubów (teren przy świetlicy wiejskiej)
(parkur: piasek, rozprężania: piasek)
4. Termin zawodów: 05-06.10.2019
5. Termin zgłoszeń: do 3 października na stronie https://zawodykonne.com
6. Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody 05-10-2019 ( sobota ) godzina 10
- konkurs nr 1 „mini LL” wys. przeszkód do 50 - zwykły
- konkurs nr 2 klasy LL – zwykły
- konkurs nr 3 klasy L - zwykły
Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach
Dla w/w konkursów zastosowanie maja przepisy PZJ dotyczące konkurencji skoki.
Koń może startować tylko 2 razy (w jednym konkursie lub po razie w dwóch różnych
konkursach)

Mistrzostwa Polski NBHA zostaną rozegrane w sobotę, tj. 5.10.2019 od
godziny 14:00
Wcześniej zostaną rozegrane konkurencje skoków przez przeszkody. Drugiego dnia - 6.10.2019
amatorskie zawody Barrel Racing i Pole Bending beczki i tyczki (kategoria Novice).
Dodatkowo Hubertus - gonitwa lisa i wyścig o butelkę Whisky. Na miejscu stały catering
i przyjemności dla dzieci - wielkie dmuchańce i place zabaw, w sobotę oczywiście wielka
zabawa do białego rana ;))) After party!!!!
Proponowane kategorie w ramach Mistrzostw Polski NBHA:
- Barrel Racing Open
- Pole Bending Open
- Barrel Racing Youth
- Pole Bending Youth

W zależności od ilości zgłoszeń zawodników możliwe także:
- Barrel Racing Junior (każde dziecko do 13-stego roku życia.
- Pole Bending Junior (dzieci do 13 lat)
W obecnym sezonie nie mieliśmy zawodników młodszych niż 13 lat.
Rozgrywane są dwa przejazdy, lepszy czas wygrywa.
Arena zewnętrzna 40 x 70m, podłoże piaszczyste.
Rozprężalnia obok areny - teren trawiasty.
Nagrody NBHA:
Pamiątkowe flo, nagrody finansowe i drobne upominki.
Przy większej liczbie zawodników w kategorii Open będzie podział na 2 dywizje.
Zgłoszenia przyjmowane do 3 października
W mailu proszę wpisać informacje o jeźdźcu - imię i nazwisko oraz o koniu - nazwa, wiek, rasa
i płeć. Podać w której konkurencji i kategorii chce się startować.
Towarzyskie Zawody Westernowe – 07-10-2018 ( niedziela ) godzina 13
- konkurs nr 1 – slalom między beczkami
- konkurs nr 2 – slalom między tyczkami
- konkurs nr 3 – wyścig o butelkę whisky
- konkurs nr 4 - gonitwa za lisem
7. Wymagana dokumentacja:
- w konkursach towarzyskich i westernowych: badania lekarskie (oświadczenie
zawodnika

że

startuje

na

własną

odpowiedzialność), niepełnoletni:

zgoda

rodziców/opiekunów na start
8.

Nagrody Hubertus
- puchary – dla zwycięzców flo
- nagrody rzeczowe i upominki od sponsorów , bony do sklepu jeździeckiego

9. Opłaty startowe za skoki 20 zł za jeden przejazd w konkursie od zawodnika
10.Niedziela western 20 zł za jeden przejazd w

konkursie

płatne w dniu zawodów

w biurze zawodów. Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Czas mierzony fotokomórką – tablica świetlana z wynikami

12. Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji
w wysokości 100 zł
13. Zalecane ubezpieczanie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia
musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami . Dotyczy to stałej opieki, metod treningu,
starannego obrządku, kucia i transportu.
II Konie i jeźdźcy muszą by ć wytrenowani , kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w
zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów
chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków
nadużywania pomocy.
III Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich
bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu
zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to
właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości,
ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia
swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.

REGUŁY KONKURENCJI BARREL RACING
1. W NBHA barrel race jest konkurencją odbywającą się z użyciem trzech identycznych
metalowych, 200 litrowych zamkniętych beczek, ułożonych według specjalnego paternu.
Beczki muszą być puste wewnątrz.
2. W zależności od możliwości organizacyjnych areny dopuszczalny jest start lotny lub start z
areny, po zamknięciu bramy wjazdowej. Do ustalenia zawsze przed zawodami przez
organizatora i sędziów.
3. Linia startu i mety względem pozycji beczek powinna być trwale oznakowana i musi
pozostać taka sama w trakcie całej imprezy.

4. Patern na zawodach pod patronatem NBHA musi spełniać określone warunki:
a) pierwsze dwie beczki muszą być w odległości co najmniej 4,60 m od ściany
ogrodzenia.
b) minimum 9,15 m pomiędzy trzecią beczką a tyłem ogrodzenia.
c) minimum 9,15 m pomiędzy linią startu a pierwszą beczką.
5. Podłoże:
a) Podłoże musi być utrzymane w dobrych warunkach przez cały okres trwania
konkurencji. Podłoże dookoła beczek musi być równane co 5 zawodników.
Organizator zawodów może dokonać zmiany równania areny po innej liczbie zawodników
w zależności od rangi zawodów i warunków technicznych areny.
b) Nie jest dopuszczalne ręczne równanie areny. Równanie powinno odbywać się
sprzętem mechanicznym.
6. Zawodnik od momentu wjazdu na arenę ma 90 sekund na wystartowanie.
7. Przejechanie paternu niezgodnie ze schematem skutkuje brakiem zaliczenia czasu,
tzw. "no time".
8. Przewrócenie beczki skutkuje niezaliczeniem czasu, tzw. "no time", jednakże dotknięcie
beczki w trakcie przejazdu, powstrzymujące ją przed upadkiem, nie skutkuje punktami
karnymi.
9. Upadek jeźdźca z konia lub wywrócenie się konia skutkuje niezaliczeniem przejazdu, tzw.
"no time".
10. Jeśli beczka lub marker na arenie zostanie przesunięty przez jeźdźca lub konia, należy
poprawić to przed kolejnym przejazdem.
11. Jeździec może jechać na każdym koniu, niezależnie czy jest jego właścicielem w klasie
wybranej przez siebie.
12. Koń nie może być pokazywany przez więcej niż jedną osobę w tej samej klasie.
13. Wpisanie konia do konkretnej klasy nie może nastąpić, gdy wystartuje pierwszy koń w tej
klasie.
14. W trakcie zawodów NBHA wyboru kolejności startów dokonuje się w sposób przypadkowy
(losowanie karteczek z numerami, komputerowo itp.).
Jeźdźcy muszą startować według ustalonej kolejności. Istnieją sytuacje, w których można
zmienić kolejność. Jest to spowodowane startem tego samego jeźdźca na kilku różnych
koniach. O starcie takiego zawodnika decyduje organizator i sędzia, jednakże musi to zostać
ustalone przed rozpoczęciem konkurencji.
Wszelkie inne zmiany, które zajdą w trakcie konkurencji muszą być przeniesione na koniec, tak
by nie zaburzyć ustalonej losowaniem kolejności dalszych startów.
15. W trakcie trwania konkurencji tylko jeden koń może przebywać na arenie.

16. Powtórzenie przejazdu jest możliwe, gdy fotokomórka nie zadziała lub beczki będą
nieprawidłowo rozłożone.
Jeśli fotokomórka nie zadziała, Zawodnik ma możliwość wyboru czasu z przejazdu
zmierzonego ręcznie stoperem, lub powtórzenia na końcu przejazdu, licząc się z tym, że
wcześniejszy przejazd zostaje anulowany i w trakcie nowego przejazdu może otrzymać “no
time” za popełnione błędy.
Jeśli beczki są źle ustawione, przejazd jest obowiązkowo powtarzany przez zawodników,
którzy startowali na niewłaściwym schemacie.
17. Dopuszcza się użycie tylko miękkich batów, rzemieni lub pejczy. Zakaz używania
sztywnych palcatów. Poganianie zwierzęcia z przodu łopatki skutkuje dyskwalifikacją.
18. Obowiązuje rząd i strój kowbojski.
Juniorzy mają obowiązek startować w kaskach na głowie.
19. Dowolność trzymania wodzy, dopuszcza się wędzidło każdego rodzaju i typu, jeśli nie
krzywdzi zwierzęcia.
20. Ślady krwi na koniu skutkują dyskwalifikacją.
Niewłaściwe traktowania zwierząt na rozprężalni jak i na arenie również skutkuje
dyskwalifikacją.
SCHEMAT BARREL RACE
Możliwość startu od lewej lub prawej strony.

