REGULAMIN
Konkurencji
Mini
TREC PTTK
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Założenia
Konkurencja Mini TREC PTTK jest przeznaczona dla najmłodszych i najmniej
doświadczonych jeźdźców. Ma być okazją do dobrej zabawy ale przede
wszystkim spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Organizacja:
Zawody odbywają się na przeszkodach wzorowanych na przeszkodach toru
PTV. System sędziowania przeszkód również powinien się wzorować na
regulaminie TREC PTTK.
Ilość przeszkód 8-10.
Przeszkody muszą być dostosowane do umiejętności jeździeckich i wieku
startujących.
Maksymalna wysokość przeszkód skakanych -40cm. Przeszkody te nie mogą być
stałe.
Zawody mogą rozgrywać się wyłącznie na ogrodzonym torze. Przeszkody
powinny być ustawione na niewielkiej przestrzeni tak by zawodnicy nie byli
zmuszeni do dalszego odjeżdżania.
Organizator ma obowiązek zapewnić:
Bezpieczne miejsce dla koni.
Miejsce odprawy i prezentacji przebiegu zawodów,
Wydzieloną strefę rozgrzewki
Obsługę sędziowską.
Asystę dla zawodników, którzy nie są w stanie samodzielnie przejechać toru ze
względu na wiek lub umiejętności. Osoba asystująca prowadzi konia zawodnika
trzymając go za wodze lub uwiąz.
Zawodnicy:
W konkursie nie ma ograniczenia wieku. Organizator musi dostosować poziom
zawodów i wybór przeszkód do wieku zawodników. W konkursie nie ma
podziału na kategorie juniorów i seniorów.
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Każdy zawodnik obowiązkowo musi posiadać:
ubezpieczenie NW,
dopasowany kask,
zalecane są kamizelki ochronne,
Osoba niepełnoletnia pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
Konie:
Konie biorące udział muszą mieć ukończone 4 lata
Posiadać paszport
Aktualne szczepienie przeciwko grypie
Nie wykazywać objawów chorobowych
Rząd:
Dozwolony jest start zarówno w rzędzie klasycznym, westernowym. Uzda
wędzidłowa lub bezwędzidłowa.
Sędziowie:
Wskazane jest by sędziami były uprawnieni sędziowie TREC PTTK. Dopuszcza się
ewentualność, by przy braku dostatecznej liczby sędziów TREC PTTK by były to
również inne osoby odpowiednio przeszkolone przez sędziego TREC PTTK. Taki
sędzia pomocniczy powinien mieć ukończone 16 lat.
Sędziowie jak i organizator mają dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo
uczestników zawodów.
Miejsca i nagrody:
Zwycięzcą jest para, która uzyskała najwięcej punktów. Organizator może
stworzyć własny system dodatkowych punktów np. za przygotowanie konia do
zawodów, ciekawy strój itp.
Wskazane jest by wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a konie flo.
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