Akadálylovas ügyességi játék
2020. május 31. vasárnap
Szabályzat
Rendező: Nagy Betyár Kft (Cím: Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Hrsz. 0243/39
Időpont: 2020. május 31. vasárnap 10:00 órától (regisztráció 9:00-től)
Az esemény általános szabályai:
• Az ügyességi játék meghívásos, zártkörű esemény, amelyen részt vehet minden olyan meghívott lovas
saját lovával, aki megfelel a szabályzatban rögzített feltételeknek.
• A játékra kizárólagosan előzetesen lehet nevezni online itt: https://forms.gle/ckQcYAvLVr3e7YG29
• A nevezés leadásával a résztvevő elfogadja a verseny általános szabályait, valamint hozzájárul, hogy
az eseményen róla készült fényképeket a verseny rendezője a világhálón közzétegye, esetleg
marketing céllal felhasználja
• A nevezés akkor érvényes, ha a nevezési díj kifizetésre kerül legkésőbb 2020.05.31. 10:00 óráig. Ez
történhet készpénzben a helyszínen, vagy előre utalással a 10400629-50526578-51661012 számú,
K&H Banknál vezetett számlánkra, a kedvezményezett Nagy Betyár Kft.
• Az induláshoz érvényes lóútlevél, fél éven belüli negatív fertőző kevésvérűség vérvételi eredmény,
lóinfluenza elleni oltás, állatorvosi vizsgálat, valamint a versenyzők sportorvosi vizsgálata szükséges,
amit a helyszínen ellenőrzünk.
• A résztvevők lovas öltözékben, a lovak tiszta, ápolt állapotban, megfelelő szerszámmal indulhatnak.
● A versenyzők nem állhatnak alkohol, kábítószer, tudatmódosító szer hatása alatt.
● A verseny közben kényszerítő eszköz, durvaság, trágár szavak használata tilos!
• Az esetleges balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal, mindenki saját felelősségére
tartózkodik a helyszínen és ül lóra.
• A programban való változtatás jogát a Rendezőség fenntartja
Pályaépítő és vezető zsűritag: Kis Csilla Lilla
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő (ez tartalmazza az ebédet is)
Pontozás:
• 3 hibapont: verőhiba esetén (ha a labda esik le)
• 5 hibapont: ha a sejba felborul; ha a ló ellenszegül, ha a lovas akadályt téveszt (ez esetben újra kell
lovaglnia a helyes akadályt), állított pálca használata esetén.
• A lovas kizárásra kerül: lóról leesés esetén, durvaság esetén
Díjazás: 1. hely: serleg, szalag és oklevél; 2-6. hely: szalag és oklevél; 7. helytől: oklevél
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
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