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Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo oraz 

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice 

zapraszają na  

 

 

XVIII Mistrzostwa Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo 

w Jeździe Western i Akademickie Mistrzostwa Polski 

oraz  

V Mistrzostwa Polski Polish Cowboy Race 

21.-22.09.2019 
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Regulamin zawodów 

Kategoria: XVIII Mistrzostwa Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo, Akademickie Mistrzostwa Polski i  

V Mistrzostwa Polski Polish Cowboy Race 

Termin: 21-22.09.2019 

Miejsce: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław 

Biuro zawodów czynne:  

20.09.2017 – 17:00 – 20:00 

21.09.2017 -  8:00 – 18:00 

22.09.2017 – 8:00 – 16:00     

(godziny pracy biura mogą ulec zmianie) 

KONTAKT: biuro@plwir.pl 

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo i Polish Cowboy Race. 

Sędziowie: 

konkurencje techniczne i szybkościowe 

sędzia: Damian Wroczyński, ring steward: Marek Kociok 

Uczestnicy:  

 Zawodnicy PLWiR z opłaconą składką członkowską za rok 2019 oraz zawodnicy niezrzeszeni 
w PLWiR w konkurencjach Polish Cowboy Race i Akademickich Mistrzostwach Polski 

 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.    

mailto:biuro@plwir.pl


3 

 

 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 10.09.2019 – e-mail: ola.misztak@gmail.com 

Zgłoszenia należy wysyłać wyłącznie na przeznaczonym do tego formularzu zgłoszeniowym, w 

formatach z rozszerzeniami .xls  

Opłaty w MP i AMP (płatne na miejscu zawodów):  

Wpisowe (Open, Amateur, Youth, AMP) – 100 zł od pary zawodnik/koń  

Wpisowe (Youth 13 & under) – 50 zł od pary zawodnik/koń 

Startowe – 50 zł od pary zawodnik/koń 

Opłaty w MP PCR 

Wpisowe i startowe w klasie Youth: 50 zł od pary zawodnik, koń za jedną konkurencję. Dla członków 

PLWiR z opłaconą składką za 2019 r. wpisowe i startowe za jedną konkurencję – 40 zł. 

Wpisowe w klasie Amateur i Open: 100 zł od pary zawodnik, koń.  

Uwaga!  - dla członków PLWiR z opłaconą składką za 2019 r. wpisowe – 80 zł 

Startowe Open: 50 zł od pary zawodnik, koń za jedną konkurencję lub 100 zł za możliwość startów w 

trzech konkurencjach (CRO, TCR, CPR). 

Startowe Amateur:  50 zł od pary za jedną konkurencję lub 150 zł za możliwość startów w czterech 

konkurencjach (CTA, CRA, TCR, CPR). 

 

Nagrody MP konkurencje techniczne i szybkościowe: nagrody finansowe - podział startowego, klamra 
dla Mistrza Polski, medale, flot’s – NAGRODY FINANSOWE DO ODBIORU W BIURZE ZAWODÓW 

Nagrody Akademickie Mistrzostwa Polski: medale, flots 

Nagrody Polish Cowboy Race: nagrody rzeczowe, klamry mistrzowskie, medale, flots 

Dokumentacja koni:  

 paszport  

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

 

 

mailto:ola.misztak@gmail.com


4 

 

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).  

 

Warunki techniczne:  

 hala 35 x 70 metrów, podłoże piaszczyste  

 hala 20 x 40 metrów, podłoże piaszczyste 

Hala dostępna dla zawodników w piątek (20.09.2019) od godziny 15:00 – OBOWIĄZUJE WJAZD TYLNYM 

WEJŚCIEM HALI 

 

!!!BOKSY!!! 

LICZBA BOKSÓW DLA KONI JEST OGRANICZONA. O REZERWACJI BOKSU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 
ZGŁOSZEŃ. 

W ZGŁOSZENIACH NALEŻY PODAĆ DOKŁADNE DATY PRZYJAZDU I WYJAZDU KONI. 

 

Boksy dla koni dostępne od piątku od godz. 12:00.  

Cena boksów: 70 zł za dzień.  

W boksach zapewnione pierwsze ścielenie. 

 

Żywienie koni: we własnym zakresie 

 

Zawody rozegrane zostaną w systemie jednoprzejazdowym (oprócz konkurencji Pole Bending i Barrel 

Racing – standardowo odbędą się dwa przejazdy). O klasyfikacji finałowej zdecyduje punktacja 

uzyskana w przejeździe. Ewentualne odstępstwa od tej zasady (dogrywki) mogą nastąpić na wniosek 

komisji sędziowskiej i za zgodą organizatora. 

Akademickie Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane - bez podziału na klasy – w konkurencjach Trail, 
Western Horsemanship i Western Pleasure. 
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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, 

Konkurencje Polish Cowboy Race w klasach: 

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. 
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Akademickie Mistrzostwa Polski 

Prawo startu w AMP mają : 

a. studenci do 28 roku życia, którzy posiadają ważną legitymację studencką i ważne zaświadczenie 

z uczelni, że są studentami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej 

tydzień przed AMP, 

b. słuchacze Kolegiów Nauczycielskich do ukończenia 28 roku życia, którzy posiadają ważną 

legitymację i ważne zaświadczenie z kolegium, że są słuchaczami – zaświadczenie takie ma 

wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień przed AMP, 

c. uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), którzy posiadają ważną legitymację 

i ważne zaświadczenie z uczelni (zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione 

najpóźniej tydzień przed AMP) 

d. etatowi pracownicy wyższych uczelni - absolwenci szkół wyższych - zatrudnieni na podstawie 

mianowania lub umowy o pracę, którzy posiadają ważne zaświadczenie z działu kadr uczelni, że 

są pracownikami – zaświadczenie takie ma wagę, kiedy zostało wystawione najpóźniej tydzień 

przed AMP).  

W AMP nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych. 

Zawodnicy startujący wyłącznie w ramach AMP nie muszą być członkami PLWiR ani innych 

stowarzyszeń westernowych. 

Zasady uczestnictwa 

 Podczas AMP zawodnik reprezentuje uczelnię a nie klub, do którego należy. 

 Podczas trwania zawodów (także poza przejazdami) zawodników obowiązuje zachowanie godne 

studenta - reprezentanta swojej uczelni a także postawa zgodna z normami zachowania 

społecznego. 

Obowiązują przepisy Polskiej Ligi Western i Rodeo. 

Wyjątek : any bit/two hands: każdy koń, niezależnie od wieku, może być prowadzony za 

pomocą snaffle bit (wędzidła) lub curb-bit (czanki); jeździec prowadzący konia jedną ręką musi 

wykonać w ten sposób cały przejazd;  jeździec prowadzący konia oburącz musi wykonać w ten 

sposób cały przejazd. 
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Postanowienia końcowe: 

 Koń w każdej klasie mistrzowskiej może wystartować tylko jeden raz, oprócz konkursów 
Cowboy Trail i Cowboy Race Youth i Amateur, gdzie koń może wystartować dwa razy ale pod 
innym jeźdźcem. 

 Dopuszcza się cztery starty dziennie  

 Zawodników niezrzeszonych w PLWiR dopuszczonych przez organizatora do startu w 
zawodach Polish Cowboy Race obowiązują wszystkie postanowienia wynikające z przepisów, 
regulaminów i uchwał PLWiR. 

 Organizator zobowiązuje jeźdźców do konnego uczestnictwa w uroczystym otwarciu 
Mistrzostw Polski. 

 Dekoracja następuje po każdym z konkursów/po bloku konkursów tej samej konkurencji, 
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 ! 

 


