Versenykiírás 2016. július 9-10.

IC RANCH WESTERNLOVAS EGYESÜLET - SZENTES
Cím: 6600 Szentes, Alsórét 178.
Elérhetőségek: +36 30 995 6655
icranch@icranch.hu

VERSENYKIÍRÁS
V. Szentesi Lovastalálkozó & Szabadidős Lovasverseny
Időpont: 2016. július 9-10.
Helyszín: IC Ranch, 6600 Szentes, Alsórét 178. (Dél-Alföld / Csongrád megye) Térkép itt!
Rendező: IC Ranch Westernlovas Egyesület – Szentes, non-profit sportegyesület
Kapcsolattartó: Istenes Csilla egyesületi elnök (felvilágosítás, nevezés, lószállások, …stb.)
Tel.: +36 30 995 66 55 e-mail: icranch@icranch.hu
A verseny weboldala: http://www.icranch.hu/icranch-westernverseny-szentes.htm
Részvételi feltételek: ELŐNEVEZÉS + Nevezési díjak befizetése, és a versenykiírás és
versenyszabályzat feltételeinek betartása
Állatorvosi feltételek: MLSZ szabályzat szerint! Lásd itt!
Versenyállatorvos:

Dr. Filipsz István

Versenytitkárság:

Csányi Edina

Versenyigazgató:

Istenes Csilla

Bíró(k):

Szabolcs Zsolt & Csízmeg István (gyakorló bíró)

Műsorközlő:

Takács Sándor

Nevezési határidő előnevezéssel: 2016-06-27 /hétfő /
Kérek minden versenyzőt, edzőt, egyesületet, hogy segítse a versenyrendezést azzal, hogy
előre nevez!
Az előnevezésekkel pontosabban be tudjuk határolni a versenyszámok kezdési időpontját,
amivel elkerülhetőek az időbeli csúszások, ami mind a verseny rendezőjének, mind a
nézőknek és végül, de nem utolsó sorban a versenyzőknek is nagyon fontos!
Köszönjük, hogy ezzel is segítitek a verseny megrendezését
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Előnevezés/lószállás igénylés itt:
https://docs.google.com/forms/d/1dWq5TjOPjZEx91Kcxigq2lh3YzygP9FpAsEncYNq8x0/vi
ewform
Nevezési feltételek: Az V. Szentesi Kupasorozatos Lovastalálkozón bárki indulhat,
bármilyen fajtájú lóval, aki előnevez, és aki a nevezési díjat és a startdíjat kifizeti.
Nevezési hely: versenytitkárság, nyitva a verseny napján reggel 8:00 órától
Nevezési díjak:
Előnevezés esetén: 2.000.- Ft/ló-lovas páros /verseny
Helyszínen való nevezéssel: 4.000.- ft/ ló-lovas páros /verseny
Startdíjak:
Előnevezés esetén: 500.- Ft/versenyszám
Helyszínen való nevezéssel: 500.- ft/versenyszám.
Versenypálya: 30 m x 60 m (reining), 35 x 70 m (egyéb) homokos talajú nyitott lovas pálya
Bemelegítő pálya: 35 m x 70 m homokos talajú nyitott lovas pálya
Lovak elhelyezése:
1. 11 zárt boksz / 5.000 ft/boksz/verseny (mindegy, hogy hány nap!) A díj tartalmazza: a
szalmát, a szálas takarmányt, a vizet.
2. Zárt karámokban előre felállított villanypásztoros ~ 5x5 méteres részekben / 4.000
ft/boksz/verseny (mindegy, hogy hány nap!) A díj tartalmazza: a szálas takarmányt, a
vizet, a villanypásztort.
3. Legelőn saját felállításban* különálló villanypásztoros részekben kb.: 15 m x 15 m-es
felosztásban / 3.000 ft/boksz/verseny (mindegy, hogy hány nap!) A díj tartalmazza: a
szálas takarmányt, a vizet, a villanypásztort nem!.
* Villanypásztort hozni kell, mert nem tudunk biztosítani! Csak az áramot tudjuk kivinni a
kifutókhoz.
Az elhelyezésről (foglaláshoz) a térképet lásd itt!
Díjazás: 1-6: Szalagok, 1-3: kupák, 1-3: egyéb díjak, 1: pénzdíjak
A versenyekre vonatkozó szabályok: Lásd itt:
http://westernkupasorozat.hu/index.php?p=regulation
Szálláslehetőségek: Lásd itt!

IC Ranch Westernlovas Egyesület -Szentes

Oldal: 2

Versenykiírás 2016. július 9-10.

PROGRAMTERVEZET:
A végleges időbeosztás és az indulási sorrendek a verseny napján versenytitkárságon és a
melegítőpályán kerülnek kifüggesztésre.
SZOMBAT (2016-07-09)
folyamatban!
VASÁRNAP (2016-07-10)
folyamatban!
A Szervezők
2016
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