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WSTĘP
Intencją organizatorów było zorganizowanie wolnych zawodów dla wszystkich z jak
najmniejszą ilością ograniczeń, jednak wraz ze wzrostem popularności imprezy pojawiło się
coraz więcej problemów – część związana z bezpieczeństwem zawodników, część zaś z
przejrzystością zasad oceniania startów.

KONKURENCJE
Schematy konkurencji dostępne są na stronie www.adrenalinacup.pl w dziale schematy.

BARREL RACE
1. Jest to konkurencja rozgrywana na czas.
2. Wymiar podstawowy trójkąta do beczki – u podstawy 27 m, od beczki nr 1 lub beczki nr
2 do beczki nr 3 powinno być 31,5 m.
3. Jeśli tor jest zbyt mały w stosunku do posiadanego miejsca na rozegranie konkurencji,
moŜna go pomniejszać odpowiednio o odcinki długości 4,6 m aŜ do momentu kiedy
zmieści się na posiadanej arenie. Wystarczająco duŜo miejsca musi pozostać pomiędzy
beczkami i jakąkolwiek przeszkodą. Odległość pomiędzy beczką numer 3 a linią mety
nie musi być zmniejszona o 4,6m jeśli jest wystarczająco duŜo miejsca aby koń mógł się
zatrzymać. Mierząc arenę na której mają być ustawione beczki do wyścigu naleŜy
zapewnić wystarczająco duŜo miejsca aby konie mogły zakręcić oraz zatrzymać po
przejechaniu linii mety. Rekomenduje się aby było przynajmniej 13,5m od linii startu do
końca areny, przynajmniej 5,4m od beczki 1 i beczki 2 do ogrodzenia areny oraz 10,8m
od beczki 3 do końca areny.
4. NaleŜy uŜyć 200 litrowych stalowych beczek. Beczki muszą być zamknięte z obu stron.
5. Nie moŜna uŜywać beczek gumowych czy plastikowych.
6. Markery oznaczające linię startu lub fotokomórka powinny być umieszczone przy
ogrodzeniu areny.
7. Dopuszczony jest lotny start. Na sygnał do startu, zawodnik biegnie do beczki numer 1,
mija ją z lewej strony, wykonuje wokół niej zakręt o prawie 3600; następnie biegnie do
beczki nr 2, mija ją z prawej strony, wykonuje wokół niej zakręt o prawie 3600;
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następnie jedzie do beczki numer 3, mija ją z prawej strony, wykonuje wokół niej zakręt
o prawie 3600; następnie biegnie do linii mety przejeŜdŜając pomiędzy beczkami 1 i 2.
Schemat ten moŜe być takŜe przejechany w lewo. Na przykład, zawodnik biegnie do
beczki nr 2, zakręca wokół niej w lewo, następnie biegnie do beczki numer 1, zakręca
wokół niej w prawo, następnie do beczki numer 3, zakręca wokół niej w prawo, kończy
biegiem do linii mety.
8. Zawodnik moŜe dotknąć beczki ręką/rękami podczas przejazdu.

POLE BENDING
1. Jest to konkurencja rozgrywana na czas.
2. Ta konkurencja polega na przejechaniu pomiędzy sześcioma tyczkami. Tyczki muszą być
ustawione w odległości 6,4m od siebie, pierwsza tyczka jest ustawiona w odległości 6,4m
od linii startowej. Tyczki powinny być umieszczone w ziemi i mieć wysokość 1,8m.
Podstawa tyczek nie moŜe mieć powyŜej 35cm średnicy.
3. Zawodnik moŜe rozpocząć przejazd z prawej lub lewej strony i dalej kontynuować
odpowiednio slalomem.

ADRENALINA MIX
1. Jest to konkurencja rozgrywana na czas.
2. Konkurencja jest modyfikacją konkurencji pole bending i barrel race. Do konkurencji
potrzebne są 2 beczki i 3 tyczki. U podstawy schematu są ustawione 2 beczki w
odległości zgodnej ze schematem barrel race. W miejsce 3 beczki ustawione są 3
tyczki w odległościach zgodnych z zasadami pole bending, przy czym pierwsza tyczka
jest ustawiona w odległości 12,8 m od linii środkowej biegnącej od podstawy
wyznaczonej przez linię ustawioną między 2 beczkami. Po przejeździe od beczki nr 2
zawodnik zaczyna slalom mijając tyczkę nr 3 tak jakby najeŜdŜał na 3 beczkę w
konkurencji barrel race nawracając przy tyczce nr 5 dalej jedzie slalomem i z
powrotem wychodząc przy tyczce numer 3 zaczyna sprint do linii startu/mety.
3. Zawodnik moŜe rozpocząć przejazd z prawej lub lewej strony i dalej kontynuować
odpowiednio ze schematem.
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ORGANIZATORZY
Międzynarodowy Puchar Polski organizowany jest przez Stowarzyszenie Sportowe
Western Riders w porozumieniu z lokalnymi ośrodkami jeździeckimi – Rancho BILI
BOY (Kłodzko – Polska), Farma PO LIPU (Rokytnice v Orlickych Horach, Czechy),
Sadle-Up-Ranch (ISNY – Großholzleute, Niemcy), Rancho Bravo (Gliwice – Polska) i
Arizona City (Kudowa Zdrój, Polska).

MIEJSCE I DATY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Zawody są rozgrywane w następujących terminach:
•

06-07.06. 2009 Kłodzko, Polska

•

13-14.06. 2009 ISNY – Großholzleute, Niemcy

•

21-22.06.2009 Rokytnice v Orlickych Horach, Czechy

•

18-19.07.2009 Gliwice, Polska

•

15-16.08 2009 Kudowa Zdrój – Polska

2. Zawody rozgrywane są w cyklu dwudniowym.

PUNKTACJA

SYSTEMY PUNKTOWE
1. Punktacje osiągane w tych zawodach są zaliczane do kwalifikacji w 4 systemach
liczenia :
•

Punktacja pucharowa Adrenalina Cup

•

Punktacja do zawodów kwalifikacyjnych Polskiej Ligi Western i Rodeo

•

Punktacja do kwalifikacji World Cup na licencji National Barrel Horse Association of
Germany (NBHA)

•

Punktacja do World Finals na licencji International Barrel Racing Association (IBRA)
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2. Międzynarodowy Puchar Polski rozgrywany jest w 2 konkurencjach podstawowych
barrel race oraz pole bending. KaŜdy z organizatorów ponadto organizuje dodatkową
konkurencję ADRENALINA MIX, nie zaliczaną do konkurencji pucharowych, a
mającą na celu wyłonienie najbardziej uniwersalnego

zawodnika danej edycji

zawodów.

OBLICZANIE PUNKTACJI DLA CELÓW PUCHARU ADRENALINA CUP
3. Zawodnicy startujący w pucharze otrzymują następującą ilość punktów za zajęcie
miejsc w imprezach pucharowych.

Miejsce

Liczba
punktów

1

40

2

36

3

34

4

32

5

30

6

25

7

24

8

23

9

22

10

21

11

20

12

19

13

18

14

17

15

16

16

15

17

14

18

13

19

12

5

20

11

21

10

22

9

23

8

24

7

25

6

26

5

27

4

28

3

29

2

30
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4. System punktacji jest liczony analogicznie dla kaŜdej konkurencji.
5. Punktacja liczona jest dla określonej pary.
6. Zawodnik ma obowiązek udziału w zawodach w dwóch dniach. Z kaŜdego z dni
imprezy pucharowej wybiera się lepszy czas w danej konkurencji, a następnie tak
wybrane czasy z kaŜdego z 2 dni są sumowane. Suma czasów uzyskanych na danej
imprezie decyduje o zajętym miejscu, a w konsekwencji o ilości przyznanych
punktów. Zawodnik nie biorący udziału w jednym dniu imprezy pucharowej lub
mający przejazd niezgodny ze schematem dostaje zero punktów.
7. Na tym samym koniu startuje tylko jeden zawodnik.
8. KaŜdy zawodnik moŜe startować jednak na wielu koniach. Dla kaŜdej pary będzie
liczona oddzielna punktacja.
9. Punkty są sumowane ze wszystkich edycji Pucharu.
10. Punktacja dla celów Pucharu prowadzona jest w kategorii OPEN, co oznacza, Ŝe
dopuszczalny jest udział w imprezie dla Juniorów i Seniorów razem.
11. Osoby kwalifikujące się do zawodów finałowych muszą wziąć udział, w co
najmniej w 3 imprezach, w tym jednej zagranicznej.

PRZEJAZDY NIEZALICZONE I KARY
12. Dla celów Pucharu Adrenalina Cup uznaje się, iŜ:
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•

Upadek kapelusza lub nakrycia głowy lub upadek z konia oznacza karę 50 PLN
wpłacaną na ręce ORGANIZATORA IMPREZY za kaŜdy upadek lub inną karę
wskazaną przed rozpoczęciem imprezy przez ORGANIZATORA IMPREZY (np.:
dzieci – cukierki, dorośli kolejka w barze);

•

Przewrócenie tyczki – kara 5 sekund.

•

Przewrócenie beczki kara 5 sekundy do dodatkowego czasu.

•

Przejazd niezgodny ze schematem oznacza 0 punktów

POZOSTAŁE ZASADY SĘDZIOWANIA
13. Zawodnik moŜe dotknąć tyczek lub beczek ręką w czasie przejazdu.
14. Sędzia moŜe zdyskwalifikować zawodnika za nadmierne uŜycie palcata, bata, lub liny
przed popręgiem
15. Zawodnik moŜe, o ile są odpowiednie warunki techniczne z lotnego startu.
16. Czas zaczyna być mierzony, kiedy nos konia przekracza linię startu. Pomiar jest
zakończony, gdy nos konia przekracza linię mety
17. NaleŜy wyraźnie oznaczyć linię startu. Powinny być uŜyte fotokomórka lub
przynajmniej dwa stopery. Czas wskazany przez fotokomórkę lub średnia pomiaru z
dwóch stoperów jest uznana za czas oficjalny.

PROTESTY
18. Koszt protestu wynosi 100 PLN i wpłacany jest wraz z pisemnym protestem do biura
zawodów.
19. W przypadku uwzględnienia protestu wpis od protestu jest zwracany zawodnikowi, w
przypadku jego odrzucenia przekazywany jest do podziału 50% dla organizatora
zawodów i 50% do podziału dla pozostałych członków komisji odwoławczej.
20. Od decyzji komisji odwoławczej nie ma dalszych odwołań. W miarę moŜliwości
organizacyjnych protesty będą rozpatrywane na bieŜąco.
21. Protesty dotyczące technicznych warunków organizacji imprezy bądź konkretnego
przejazdu rozpoznawane są przez komisję składającą się z przedstawiciela
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zawodników, i obydwu sędziów w drodze głosowania. Głosy mogą być oddawane
tylko za lub przeciw.
22. Protest w przypadku jego nieuwzględnienia ma być zaprotokołowany wraz ze
wskazaniem okoliczności kwestionowanych przez zawodnika i Ŝądania dotyczącego
sposobu usunięcia naruszenia interesu zawodnika.

AFILIOWANE SYSTEMY PUNKTOWANIA PLWIR, NBHA, IRBA
23. Zawodnik, który zamierza uczestniczyć w rankingu prowadzonym jako kwalifikacje
do NBHA Barrel Racing World Cup w Veronie w 2009 r. bądź w rankingu PLWiR i/
lub IRBA zobowiązany jest zgłosić ten fakt najpóźniej na 10 dni przed organizacją
danej edycji zawodów.
24. Po tym terminie dopuszczalne są tylko punktacje w Pucharze oraz wg systemu
PLWIR jako kwalifikacje do Mistrzostw Polski.
25. W przypadku gdyby punktacja zawodnika miała być dodatkowo liczona dla innego niŜ
cykl pucharowy systemu punktowania osoba zgłaszająca swój udział w innym
systemie punktowania powinna wskazać właściwą dla siebie klasę punktową np.
Junior (PLWiR), Rookie etc. (NBHA).
26. Warunkiem dopuszczenia jest posiadanie potwierdzenia opłacenia aktualnych składek
członkowskich danej organizacji na dany rok w dniu startu.

NAGRODY PIENIĘśNE
1. W zawodach nagrody pienięŜne przysługują dla pierwszych 6 miejsc w kategoriach Pole
Bending i Barrel Racing. W trzeciej kategorii ADRENALINA MIX moŜliwość przyznania
nagród pienięŜnych uzaleŜniona jest od decyzji organizatora danej edycji imprezy.
2. Wysokość nagród wynosi netto (po obliczeniu podatków):

1 miejsce – 3000 PLN
2 miejsce - 2000 PLN
3 miejsce - 1000 PLN
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4 miejsce - 300 PLN
5 miejsce - 200 PLN
6 miejsce - 100 PLN

3. Dodatkowo są przyznawane flots dla pierwszych pięciu zawodników i wstęgi dla
pierwszej trójki w kaŜdej konkurencji.
4. Dla pierwszych trzech zawodników w danej konkurencji są przyznawane medale.

SĘDZIOWANIE ZAWODÓW
1. Zawody są sędziowane przez 2 sędziów.
2. Czasy przejazdów mierzone są elektronicznie przez fotokomórki oraz zapasowe przez dwa
stopery.
3. W przypadku awarii systemu elektronicznego lub zgłoszonego protestu co do pomiaru
czasu uwzględniany jest czas ze stoperów obliczany jako średnia z sumy czasów dwóch
stoperów.

OBOWIĄZKOWY STRÓJ I RZĄD
1. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania w momencie startu
następujących elementów ubioru:
•

Kapelusz lub inne dowolne nakrycie głowy lub inne dowolne nakrycie głowy

•

koszula

•

buty kowbojki lub farmerki lub inne buty z cholewami dowolnej długości lub czapsy
(w finałach czapsy do krótkich butów) są zabronione

2. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą dodatkowo startować w kamizelce i kasku
lub toczku, chyba Ŝe przedstawią stosowne zaświadczenie od swoich opiekunów prawnych
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu. Zaświadczenie odbiegające od
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określonego wzoru w dowolny sposób nie będzie honorowane i dopuszczenie do startu
będzie moŜliwe dopiero po załoŜeniu stroju regulaminowego.
3. O ile organizatorzy danej edycji nie ustalą inaczej – lub co innego nie wynika z przepisów
danej organizacji afiliującej zawody pucharowe - zawodnicy uprawnieni są do uŜywania
dowolnego rzędu jeździeckiego.

KOLEJNOŚĆ STARTÓW
1. W pierwszym dniu zawodów kolejność startu zawodników uzaleŜniona jest od wyników
losowania przed rozpoczęciem zawodów.
2. W drugim dniu zawodów zawodnicy będą startować w kolejności odwrotnej do
zajmowanie przez siebie miejsc od miejsca 6, a następnie od miejsca pierwszego do 5.

PUCHAR EDYCJI
1. W przypadku równości punktów w danej edycji zawodów celem wyłonienia
zwycięzców Pucharu danej edycji (np. jak w roku 2008 Puchar Wójta Gminy Nowa
Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, Puchar Stefana Iwasiów w Kudowie Zdroju, czy
teŜ Puchar Adama Wilczewskiego w Gliwicach) liczone będą punkty osiągnięte w
wszystkich 3 konkurencjach.
2. W przypadku równej ilości punktów dla potrzeb wyłonienia zwycięzcy decydować
będzie dodatkowy start w kategorii ADRENALINA MIX.

FINAŁY
1. Z zastrzeŜeniem organizacji zawodów w Spodku w Katowicach pod nazwą „Parada
Jeździecka” w dniach 4-6 grudnia 2009 r. przez organizatorów tej imprezy finały
Pucharu Adrenalina Cup będą rozgrywane w jej trakcie. W przypadku odwołania tej
imprezy zawody będą organizowane oddzielnie w zbliŜonym terminie.
2. Do udziału uprawnionych jest po 2 najlepszych zawodników z kaŜdego z krajów
organizujących zawody (Polska, Czechy, Niemcy) oraz 7 osób z najlepszą punktacją
poza zawodnikami wybranymi w ramach puli kaŜdego państwa.
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3. Do puli reprezentującej dane państwo kwalifikuje się dwóch najlepszych zawodników
z danego kraju biorących udział w Pucharze. W przypadku rezygnacji z udziału w
finałach lub innego wypadku losowego (w tym choroby zawodnika, choroby konia,
etc.) jego miejsce zajmuje następny pod względem punktacji zawodnik z danego
kraju.
4. W finale bierze tylko udział para z jednym zawodnikiem – nie jest moŜliwy start
zawodnika na drugim koniu lub dwóch zawodników na jednym koniu. W przypadku
kontuzji konia zgłoszonej, na co najmniej 7 dni przed imprezą i poświadczonej
pisemnym zaświadczeniem od weterynarza zawodnik, który spełnił limity
kwalifikacyjne do finałów na drugim koniu moŜe zgłosić zmianę konia.
5. Punktacja uzyskana w finałach jest niezaleŜna od punktacji w 5 imprezach
eliminacyjnych. W finałach impreza jest rozgrywana w cyklu dwudniowym, przy
czym nie jest rozgrywana 3 konkurencja ADRENALINA MIX.
6. Nagrody w finałach są nie mniejsze niŜ wskazane w poszczególnych edycjach
kwalifikacyjnych.

WYSOKOŚĆ OPŁAT - WPISOWEGO I STARTOWEGO
1. Opłaty „Wpisowe” i „startowe” wynoszą 150 PLN za udziałowe wszystkich konkurencjach
w danej imprezie.
2. . W przypadku wystąpienia zawodnika na więcej niŜ jednym koniu opłata za kaŜdego
kolejnego konia wynosi 50 PLN za całe zawody od nowego konia.
3. Zawodnicy, którzy chcą wystąpić tylko w jednej konkurencji ponoszą koszty takie jak od
wszystkich konkurencji.
4. Opłaty uiszczane w Czechach i w Niemczech będą nawiązywać do wysokości opłat w
Polsce, przy czym moŜliwe jest, iŜ ich wysokość będzie odbiegać od wysokości w Polsce.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH
WARUNKI DOPUSZCZENIA KONIA DO STARTU W ZAWODACH.
1. Warunkiem dopuszczenia konia do startu w danych zawodach jest posiadanie:
 Paszportu konia
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 Aktualnych szczepień nie na grypę i tęŜec.
 dopuszczenie po odbyciu bramki weterynaryjnej

STARTY NA OGIERACH
2. Dopuszcza się starty na ogierach dla zawodników poniŜej 18 roku Ŝycia, pod warunkiem
przedstawienia stosownej zgody opiekunów prawnych. (Uwaga – niektóre organizację nie
dopuszczają startu na ogierach dla juniorów).

NIEZBĘDNE ZAŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW PONIśEJ 18
ROKU śYCIA
3. Zawodnicy poniŜej 18 roku Ŝycia muszą posiadać:
•

Zezwolenie na udział w zawodach podpisane przez opiekuna prawnego potwierdzone
urzędowo (przez urząd gminy lub podpis notarialnie poświadczony) z numerem
telefonu do tych opiekunów.

•

Zgoda podpisana przez opiekuna prawnego potwierdzona przez urząd gminy lub
notarialnie - jeśli zawodnicy chcą startować bez kasku i kamizelki ochronnej, lub w
obecności osób prowadzących biuro zawodów.

•

Zgoda właściciela konia i zobowiązanie jego do odpowiedzialności cywilnej, gdyby
jego koń spowodował szkody podpisana w biurze zawodów w przypadku obecności
właściciela konia lub potwierdzona urzędowo (przez urząd gminy lub podpis
notarialnie poświadczony) z numerem telefonu do właściciela konia.

4. Wzory zaświadczeń wskazane są w załącznikach do regulaminu.

ZALECENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ORGANIZATORÓW
1. KaŜdy z organizatorów ma obowiązek zapewnienia stałego pobytu lekarza i
weterynarza w trakcie imprezy pucharowej.
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2. Organizatorzy pokrywają koszt utrzymania sędziów i obsługi imprezy, przy czym
stawki wynagrodzenia są ustalane indywidualnie z sędziami. Organizator jest
zobowiązany do zapewnienia komunikacji w języku angielskim dla zawodników
innych, niŜ startujący w ramach kraju organizatora.

ZASTRZEśENIA
1. Impreza moŜe być odwołana najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą zawodów
bez podania przyczyn.
2.

Zawodnicy

lub

opiekunowie

prawni

zawodników

zwalniają

organizatorów

z

odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z organizacja zawodów – w szczególności za
uszczerbek na zdrowiu zawodnika lub konia.

3. Zawodnicy wyraŜają zgodę na robienie im zdjęć oraz wykorzystanie ich przez
organizatorów w formie papierowej lub elektronicznej w całości lub w części, przy czym
organizatorzy nie są ograniczeni datą rozpoczęcia rozpowszechniania tych utworów.
Organizatorzy

mogą

rozpowszechniać

zdjęcia

lub

filmy

w

Internecie,

sieciach

komputerowych, przez wprowadzenie ich do pamięci komputerów lub innych urządzeń
zdolnych do odtworzenia właściwego nośnika lub zamieszczeniu ich w publikacjach
gazetowych, ksiąŜkowych, kalendarzach, plakatach lub innych nośnikach papierowych,
elektronicznych lub optycznych. Organizatorzy uprawnieni są do czerpania korzyści z zdjęć i
filmów wykonanych w trakcie zawodów bez konieczności ponoszenia dalszych kosztów na
rzecz zawodników.

4. Zasady odbywania zawodów i naliczania punktów w systemach PLWiR, NBHA lub IBRA
dostępne są na stronach:

1) www.plwir.pl
2) www.nbha.com
3) www.ibra.us
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5. Protesty dotyczące systemów PLWiR oraz NBHA są realizowane niezaleŜnie od protestów
w ramach zasad pucharowych i wymagają oddzielnych procedur (w tym opłat) zgodnych z
zasadami tych organizacji.

6. W przypadku startu, który ma być liczony do punktacji innej niŜ cyklu Adrenalina Cup
punktowanego wg zasad NBHA, IBRA lub PLWiR zawodnicy muszą mieć strój zgodny z
wymogami danej organizacji. Zawodnicy startujący w ramach tych organizacji
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