
 

INSCHRIJVINGEN: 

• Prijs :      leden :  20€ per run met eigen paard / 25€ per run met manegepaard.   

        Niet leden : 25€ per run met eigen paard / 30€ per run met manegepaard.         

• Inschrijven kan enkel en alleen via de link op onze website en facebook, laatste dag inschrijving is 

dinsdag 21 juni. Betalingen gebeuren ENKEL via overschrijving op rekeningnummer BE83 1325 5392 

5615 op naam van vzw Gipsy Horses Rodeo cowboys assoc. Met vermelding van je naam. Na ont-

vangst van je betaling is je inschrijving definitief. Er worden geen inschrijvingen ontvangen in het 

café. 

• Elke ruiter mag zich met meerdere paarden of pony’s inschrijven en een paard of pony mag ook 

meerdere keren met andere ruiters deelnemen. Hiervoor moet je telkens een nieuw formulier 

invullen. Manegepaarden—ponies moeten worden aangevraagd via jouw lesgever. Er mogen 

maar 3 verschillende ruiters  rijden per manegepaard per discipline. Indien er meer dan 3 geïnteres-

seerden zijn voor éénzelfde paard/pony in dezelfde discipline, wordt aan de hand van een loting be-

slist welke 3 personen mogen rijden met dat paard/pony. Diegene die niet geloot worden, worden 

in een pot voor de volgende wedstrijd gestoken. 

• EXIHIBITION RIDES:               

Om paarden/ruiters te trainen in een wedstrijdsituatie (publiek, micro, muziek,…) doen wij   

exhibition rides. Buiten competitie en voordat de wedstrijd begint, krijg je max 3 minuten de piste  

ter jouwer beschikking om je paard/jezelf te trainen. 

Het is dus enkel een training en telt niet mee voor een klassement. 

(inschrijvingsgeld is hetzelfde als de deelnameprijs voor de wedstrijd en coaches zijn toegelaten  

tijdens de exhibition) 

DATA & UREN: 

Zaterdag 25 juni om 14u. 
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PRIJZENGELD: 

• 80% payback van het inschrijvingsgeld 

OPWARMING: 

• Er wordt zaterdag een opwarmbak bekend gemaakt. 

• Wanneer door weersomstandigheden, enkel de binnenpiste berijdbaar is, zal er in groepen opge-

warmd worden, dit wordt de dag zelf duidelijk gemaakt. 

• Gelieve tijdens de opwarming rekening met mekaar te houden als er veel volk is, trage ruiters aan 

de buitenkant kunnen beleefd voorbij gestoken worden aan de binnenkant. Probeer zoveel mogelijk 

op dezelfde hand te rijden en bespreek met mekaar wanneer je van hand wil veranderen. Beleefd-

heid in de opwarmbak maakt het voor iedereen aangenamer en veiliger. 

• Er geldt geen dresscode in de opwarmbak. 

• Hou tijdens de opwarming de timing en het verloop van de wedstrijd in ‘t oog. De mensen van onze 

arena crew komen jullie niet halen, probeer om 5 deelnemers voor uw deelname aan de ingangs-

poort van de wedstrijdarena te zijn. 
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Vanaf 71 deelnemers zullen we werken met 4 divisies volgens onderstaande verdeelsleutel 



WEDSTRIJDARENA: 

• De wedstrijdarena zal heel regelmatig gesleept worden (max na 10 runs), tussendoor wordt er, 

waar nodig, ook handmatig gekrabd door onze arena crew 

• Voor de start van elk wedstrijd mag de wedstrijdarena verkend worden door iedereen, er worden 

geen tonnen gezet tijdens die verkenning. 

• In de wedstrijdarena wordt een zweep niet toegelaten (ook niet aan de top van uw zadel).   Het 

zien van een zweep wordt afgestraft met een no-score. Er mag ook niet met de teugels geslagen 

worden. 

• Coaches worden niet toegestaan in de wedstrijdarena, enkel bij de ponyreeks en de exhibition 

rides kan dit wel. 

DRESS CODE IN DE WEDSTRIJDARENA: 

• Hemd of showtenue met lange mouwen 

• Cowboyboots of bottines 

• Cowboyhoed of helm (verlies van je hoed is jammer maar wordt niet bestraft met een no-score, fo-

to’s met hoed (of cap) op zijn altijd mooier!) 

• GEEN jassen, sjaals of mutsen 

TEN STRENGSTE VERBODEN !!! 

• Het hardhandig aanpakken van je paard of pony is ten strengste verboden en wordt afgestraft met 

een no-score of zelfs een weigering van deelname aan de wedstrijd die dag. 

• Onder hardhandig aanpakken bedoelen wij o.a. buitensporig sporengebruik, slaan op het hoofd van 

uw paard met handen of teugels (en in de opwarmbak met de zweep). 

• De mensen die op Gipsy Horses werken en onze arena crew zullen dit ten alle tijden in ‘t oog hou-

den. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT EN AFSPRAKEN: 

• De startvolgorde wordt door de computer gekozen en de startlijsten worden vrijdag voor de wed-

strijd online gezet en ook al uitgehangen op de ranch. 

• Als de deelnemer voor jou de piste verlaten heeft en jouw naam werd afgeroepen, heb je 1 minuut 

de tijd om aan je run te beginnen. Ben je niet vertrokken na die ene minuut, dan moet je de piste 

weer verlaten 

• Je mag zowel een links als een rechts pattern rijden. 

• Een fout pattern rijden, betekent een no-score. Enkel de kortste weg door je parcours is het correc-

te, her of der een volte, draai voor of na een ton of tussen de tonnen, geeft altijd een no-score 

• Tijdens uw run door de timer lopen, betekent ook een no-score, ook als dit gebeurt bij het cirkelen 

voor uw vertrek. 

• De afstanden tussen de barrels worden beslist door de organisatie. 

• Een barrel omverrijden wordt bestraft met een penalty van 5 sec. 

• Wanneer de elektronische timer faalt, krijgt die deelnemer een re-run. Hij of zij mag zelf beslissen 

wanneer deze plaatsvindt. Penalty's bij zo een re-run zullen niet meetellen. 

• Er wordt niet handmatig getimed. 

 

VEEL PLEZIER EN SUCCES!!! 
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• De ponyreeks is een wedstrijd op zich en is 1 groep. Hier zijn geen divisies. De 1ste en de 2de van de 

ponyreeks krijgen hun prijs direct na de wedstrijd in de wedstrijdarena. 

• Al de andere ruiters rijden hun run allemaal achter mekaar. Wanneer iedereen gereden heeft, zal de 

computer de tijden rangschikken van heel snel naar minder snel. De best gereden tijd van de dag zal 

de divisies bepalen.                                                                                                                                                  

Bv : snelste tijd was 13.891 (= begin divisie 1) + 1.5 sec  = 15.391 (= begin divisie 2) + 1.5 sec = 

16.891 (= begin divisie 3) + 1.5 sec = 18.391 (= begin divisie 4, vanaf 71 deelnemers)  De 1ste en de 

2de van elke divisie krijgt zijn prijs direct na de wedstrijd in de wedstrijdarena. 


