Pünkösdi királyválasztás versenykiírás
2018. május 21. hétfő
A verseny rendezője: Nagy Betyár Kft (Cím: Révbéri Lovascentrum, 6320 Solt, Felsőrévbér)
Időpont: 2018. május 21. (hétfő) 15:00 órától (regisztráció 10:00 órától)
A verseny általános szabályai:
• Nevezési díj nincs, továbbá az ebédet a versenyzőknek díjtalanul biztosítjuk
• A nevezéshez érvényes vérvételi eredmény, lóinfluenza elleni oltás, állatorvosi vizsgálat, valamint a
versenyzők sportorvosi vizsgálata szükséges, amit a helyszínen ellenőrzünk.
• A versenyzők hagyományőrző öltözékben, a lovak tiszta, ápolt állapotban, megfelelő szerszámmal
vehetnek részt a versenyen.
• A versenyzők nem állhatnak alkohol, kábítószer hatása alatt
• A verseny közben kényszerítő eszköz, durvaság, trágár szavak használata tilos
• Az esetleges balesetekért a rendezőség felelősséget nem vállal.
• Pontozás: az egyes versenyszámokban a legrosszabbul teljesítő játékos 0 pontot kap, a következő 1-et,
majd a soron következő játékosok mindig 1-el többet, mint az előzőek. Végeredmény összesítéssel.
Versenyszámok*:
• Nyúlütés bekötött szemmel: a fanyulat az asztalról a versenyzőknek álló helyzetben bekötött szemmel
kell karikás ostorral leütni. A versenyzők először próbaütéssel felmérik a távolságot, majd bekötött
szemmel 5 ütésük van. A sorrend a találatok száma alapján áll fel.
• Poharas vágta szlalomban: a versenyzők egymás után, időmérésre teli pohárral a kézben vágtában a
selybák között szlalomozva végiglovagolnak a pályán. A sorrend a pohárban maradt mennyiség alapján
áll fel. Holtverseny esetén a jobb időeredményt elért versenyző kap több pontot.
• Pányvadobás lóhátról: a versenyzők egymás után lóháton, végzik a feladatot. A versenyző felveszi a
pányvát és a karóra dobja, majd visszamegy a következőért (összesen 5 pányva). A sorrend a találatok
száma alapján áll fel.
• Rönkhajítás: meghatározott pontról helyből (nem nekifutásból) minél messzebbre dobni a rönköt. A
sorrend a távolság alapján áll fel.
• Síkverseny: az összes versenyző egyszerre áll rajthoz, és jelzésre vágtázni kezd a kijelölt pályán.
Összesen 3 kört kell megtenni. A sorrend beérkezés alapján áll fel.
Díjazás:
• 1. hely: 20.000,- Ft összértékű utalvány, amelyet a Nagy Betyár Kft üzleteiben lehet beváltani
(Révbéri Csárda, Révbéri Kocsma, Ajándékbolt)
• 1. hely: vándorkupa
• 1-6. hely: díjszalag
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség!
*A versenyszámok változtatásának jogát a rendezőség fenntartja
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