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VERSENYKIÍRÁS

Amatőr Western Versenysorozat I. forduló

2019. május 11-12. / Golden Leaf Park / Kerepes
Rendező:

AWV (IC Ranch Westernlovas Egyesület – Szentes)

Kapcsolattartó:

Istenes Csilla IC Ranch LE egyesületi elnök (felvilágosítás,
nevezés, boxfoglalás, …stb.) Tel.: +36 30 995 66 55 e-mail:
amatorwestern@gmail.com
Cseh Attila versenyigazgató Tel.: +36 20 436 3377

A verseny weboldala: www.amatorwestern.hu
Helyszín:

Golden Leaf Park, 2144 Kerepes, Malomkő utca 1.
Térkép itt!

Állatorvosi feltételek: Lásd a mellékletben!
http://www.amatorwestern.hu/pages/allatotvosifeltetelek.htm
Versenyállatorvos:

Dr. Köböl Boglárka Tel.: +36 30 884 6898

Versenytitkárság:

Horváth László, Istenes Csilla, Sápi Bernadett

AWV Versenyigazgató: Cseh Attila
Bíró:

Juhász Anita

Műsorközlő:

Danis István

A verseny előtti napon (2019. május 10-én) az All Novice Showt tartja:
Istenes Csilla & Muráncsik Anett
Bővebb információ, jelentkezés itt!

1

2
A VERSENYEN VALÓ INDULÁS FELTÉTELEI
LOVAS SZÁMÁRA
o a Versenysorozat szabályzatának ISMERETE, ELFOGADÁSA és BETARTÁSA
o az ETIKAI KÓDEXBEN foglaltak maradéktalan betartása és betartatása
o a versenyre való NEVEZÉS,
o versenyenként egyszeri NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE,
o versenyszámonként és kategóriánként STARTDÍJ BEFIZETÉSE,
o évente egyszer (a versenyző első éves versenyén) REGISZTRÁCIÓS DÍJ
megfizetése és ezzel a STARTSZÁM megváltása,
o a versenyen a ló mind a jobb, mind a bal oldalán STARTSZÁM JÓL LÁTHATÓ
MÓDON VALÓ VISELÉSE,
o Az MLSZ 2019-es Általános és Western-Szabadidős Szabályzatai alapján: A
Szabadidős versenyek versenyszámaiban a 18 év alatti lovasok részvételének
feltétele az MLSZ edzői listájáról történő EDZŐ (FELELŐS SZEMÉLY*)
VÁLASZTÁS.
*felelős személy = vagy érvényes western edzői licenccel rendelkező edző vagy
„jelölt” státuszú edző**.
Edző hiányában a felelős személyt (=szülőt, vagy „felkészítőt”) megjelölő SZÜLŐI
NYILATKOZAT is elfogadható. Lásd a mellékletben!
A „Szülői nyilatkozat”-ot minden olyan versenyző esetében, aki, a 18. évét 2019ben vagy ezután tölti be évente egyszer, a gyermek első versenyén ki kell tölteni
és a versenyirodánál leadni, különben a lovas nem indulhat a versenyen!
o 14 ÉVES KOR ALATT KOBAK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ, 14 és 18 éves kor között
ajánlott!
A kobak használatának elmulasztásából adódóan bekövetkező esetleges
balesetekért sem a Szervezők, sem a rendező nem vállal felelősséget!)
o 18 ÉVES KOR ALATTI SZEMÉLY MÉNNEL NEM VERSENYEZHET, egyik
versenyszámban sem
o Hozzájárulás ahhoz, hogy adott versenyzőről, a versenyen készült FOTÓKAT,
VIDEÓKAT az AWV Szervező Bizottsága HIVATALOS CÉLLAL felhasználhassa.
o A MELEGÍTŐ PÁLYA szabályainak betartása
(Rajtengedély vizsga, MLSZ ló és/vagy lovas licensz nem feltétele a nevezésnek!)
LOVAK SZÁMÁRA
o A Versenysorozatban bármilyen fajtájú ló indulhat, aki már betöltötte vagy
a verseny évében tölti a 3 éves kort – kivéve halter. (2 éves, vagy annál
fiatalabb csikót, csak „szoktatás” jelleggel lehet a versenyre elhozni, de
azzal még versenyen kívül sem indulhatnak! Kivéve a Haltert!)
o A benevezett, vagy csak a verseny helyszínére belépő lónak meg kell
felelnie az ÁLLATORVOSI FELTÉTELEKNEK, tehát érvényes és
szabályosan kitöltött LÓÚTLEVÉLLEL kell rendelkeznie.
o A verseny helyszínére való megérkezéskor, még belépés/lerakodás előtt a
ló lóútlevelét be kell mutatni a versenyrendező által erre a feladatra
kijelölt hivatalos személynek. Ennek hiányában semmilyen ló nem léphet
be a rendezvény helyszínére. Lásd AWV Versenyszabályzat
/Versenyszámok része!
o Vemhes kancával, a vemhesség 6. hónapjának végéig lehet versenyezni
o A versenysorozat versenyein, melegítőpályáján vagy a rendezvényhez
köthető egyéb érintett területen olyan lovat tilos lovagolni, futószárazni és
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felvezetni, aki a többi lóra, nézőkre, lovasokra, …stb. magatartásbéli
problémái miatt potenciális veszélyt jelenthet, vagy azokat nagymértékben
zavarja. Az ilyen ló az adott versenyből vagy az adott versenynapból
kizárásra kerül! Az ilyen okból kizárt lovas, pénzvisszafizetésre semmilyen
formában sem jogosult!
NEVEZÉS:
Előnevezés/lószállás igénylés:

https://forms.gle/uee4DeQ6X71QYTJK9
Nevezési határidő:
Normál díjas előnevezések: május 6-ig (hétfő éjfélig)
Pótdíjas utólagos nevezések: A verseny napján legkésőbb 1 órával az adott versenyszám
megkezdése előtt.
Nevezési hely: versenytitkárság, nyitva a verseny napjain (szombaton és vasárnap)
reggel 7:00 órától + a versenyt megelőző nap (pénteken) 18:00 órától 20:00ig
Versenyzőkre vonatkozó költségek:
Regisztrációs díj (tartalmazza a startszámot)
5.000.- ft/ év
Nevezési díj (online előnevezéssel):
5.000.- forint/ ló-lovas páros/verseny
Késedelmi (helyi) nevezési díj:
10.000.- forint/ ló-lovas páros/verseny
Startdíj (versenyen kívül is):
1.500.- forint/ ló-lovas páros/versenyszám
A CSAK LIED LINE TRAIL és az opcionálisan kiírható futószáras versenyre nevező
gyermekeknek zöld színű éves startszámot kell váltaniuk , ami nem ló lovas párosra,
hanem kizárólag a lovasra vonatkozik. (pl.: Ha egy lovarda a versenyzője részére lead
line trail versenyszámban nem tudja azt a lovat biztosítani, mellyel a korábbi
versenyeken versenyzett, azonban helyette másik ló biztosítása megoldott, nem kell
ismételt startszámot kiváltani, mert a startszám csak a lovasra vonatkozik.)
Ennek díja: 2.000 ft és egész évre szól.
Emellé csak startdíjat kell még fizetniük, nevezési díjat nem.
A csak lead line trail versenybe való indulás startdíja: 2.000.- ft
Iroda:

A verseny napjain nyitva: reggel 7:00 órától

Versenypálya:

30 m x 60 m (homokos talajú fedett lovas pálya)

Bemelegítő pálya: 20 m x 40 m homokos talajú nyitott lovas pálya
Lovak elhelyezése: a) 23 db fedett, zárt boxban:
15.000 Ft/verseny/takarítással* (péntek, szombat, vasárnap) és
16.500 ft/verseny/takarítás nélkül (péntek, szombat, vasárnap)
A box díja tartalmazza: a szalma almot és a szálas takarmányt.
Fedeles használatot, benti lómosó, benti zárható nyerges
használatát.
*takarítás= a versenyző a boxot úgy hagyja el, hogy - a lovarda által
biztosított eszközökkel - kihordja a boxból a teljes almot és a boxot
teljesen üresen hagyja hátra!
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b) Zárt legelőn, különálló villanypásztor-helyek, saját villanypásztor
felállításához, amik maximum: 8 m x 10 m méretűek lehetnek:
7.000.- Ft/ verseny
A villanypásztoros karámhely díja tartalmazza: a helyet, a szálas
takarmányt, víz- és áramvételi lehetőséget, fedeles használatát,
kinti lómosó használatát. Nem tartalmazza magát a villanypásztort
(szalagot, karókat, kapukat, ..)!
A boxokra minden boxot kapott ló neve rá lesz írva!
Az elfoglalható karámhelyek helye ki lesznek táblázva!
Lószálláshely foglalása: A nevezési oldalon!
A foglalható boxmennyiség limitált, ezért csak előfoglalással tudunk
boxokat biztosítani! Mének, és a hátsó lábra vasalt lovak és a 2
napra érkezők elsőbbséget élveznek! A boxok elfoglalhatóak igény
szerint a versenyt megelőző nap 15 órától. Az All Novice Shora is
érkezők esetén elfoglalható a versenyt megelőző nap (péntek) 9:00
órától
A versenyzők „összeállhatnak” és egy boxot használhatnak, ha nem
igénylik a versenynek ugyan arra a három napjára a boxot. A boksz
árának kifizetése és foglalása azonban csak az „első bokszhasználó” versenyzőt érinti. Neki kell foglalni és fizetni is. A további
egyeztetést egymás között kell, hogy a felek elvégezzék!
Díjazás:

Minden versenyszámban 1-3 hely érem, 1-6 hely szalag,

A versenyekre vonatkozó szabályok:
Általános versenyszabályzat
Versenyszámokra vonatkozó versenyszabályzat
Szálláslehetőségek Kerepesen és környékén itt!
PROGRAM TERVEZET:
A pontos programterv a nevezések lezárása után kerül kiírásra az AWV honlapján és
Facebook oldalán!
A végleges időbeosztás és az indulási sorrendek a verseny napján, a versenytitkárságon és
a melegítőpályán kerülnek kifüggesztésre.
dátum, szombat
9:0010:00 TRAIL
kezdő gyerek/(walk-trot**)
gyerek
novice* youth
novice amateur
WESTERN PLEASURE
novice amateur
kezdő gyerek
gyerek

dátum, vasárnap
9:00

12-13
14:00

WESTERN HORSEMANSHIP
kezdő gyerek/(walk-trot**)
gyerek
novice* youth
youth
novice* amateur
Ranch Riding youth
EBÉDSZÜNET, BEMUTATÓ
Trail youth
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novice youth
youth

Trail limited open
Lead Line Trail

12-13 EBÉDSZÜNET, BEMUTATÓ

Ranch Riding limited open

14:00 Trail open
Trail amateur
Ranch Riding open
Ranch Riding amateur
Reining open
Reining open
Reining youth
W. Horsemanship limited open
Western Pleasure open

Western Pleasure amateur
Western Pleasure lim. open
W. Horsemanship amateur
Reining amateur
Reining limited open

További információk:
AWV honlap:
AWV Facebook:
Golden Leaf Park:

https://www.amatorwestern.hu
https://www.facebook.com/westernverseny
http://www.goldenleaf.hu/

Magyarázat:
Open=bárki számára nyitott versenyszám
Gyerek osztály: 6-tól 14 éves korig
Ifi osztály: 15-től 18 éves korig
Kezdő osztály: ebben a kategóriában indulhatnak azok a lovasok, akik vagy az adott
évben, vagy csak a megelőző évben indultak először western versenyeken (Western
Versenysorozatban, Western Kupasorozatban, Western Országos Bajnokságban). Tehát
egy kezdő versenyző 2 éven (2 szezonon) keresztül versenyezhet kezdőként.
A versenyt a déli ebédszünetben különböző érdekes bemutatók és/vagy kiegészítő
programok színesítik!
Minden kedves Látogatónknak kellemes szórakozást, minden kedves Versenyzőnek
sikeres versenyzést és jó szórakozást kívánunk!
További információk:
(versenyszámok bírálata leírással, videókkal; versenyszámok szabályzata és bemutatása; a
korábbi szentesi versenyről videó-összefoglaló, pattern rajzok, …stb.) a verseny
weboldalán találhatóak: http://www.amatorwestern.hu/
2019. április 10.
AWV
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