
INSCHRIJVINGEN: 

• Prijs : leden : 10€ per 2 runs met eigen paard / 12.5€ per 2 runs met manegepaard. 

  Niet leden : 12.5€ per 2 runs met eigen paard / 15€ per 2 runs met manegepaard. 

• Inschrijven en betalen kan enkel en alleen via de link op facebook, via onze website 

www.gipsyhorses.com of via de QR code op de posters die zullen uithangen op de ranch.                 

Na ontvangst van je betaling is je inschrijving definitief en in orde.                                                           

Na het sluiten van de online inschrijvingen worden geen een inschrijvingen meer aangenomen. 

• Bij het inschrijven zal u merken dat het adres en het rijksregisternummer van de ruiter gevraagd zal 

worden. Wij zijn vanaf nu bij wet verplicht om fiscale fiches te maken voor mensen die geldprijzen 

winnen vanaf 250€. Dit is een verplicht veld, u zal niet kunnen inschrijven zonder dit in te vullen. 

• Elke persoon MOET zich individueel online inschrijven. 

• Elk team mag zich maar 1 keer inschrijven, als persoon kan je wel meerdere keren inschrijven. 

PRIJZEN & PRIJZENGELD: 

• Per competitie wordt er 80% payback gegeven van het inschrijvingsgeld. 
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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, 

foto’s met hoed (of helm) op zijn altijd mooier!) 

• GEEN jassen, sjaals of mutsen 

OPWARMING: 

• Er wordt tijdig een opwarmbak bekend 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. 
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WEDSTRIJDREGLEMENT EN AFSPRAKEN: 

• De startvolgorde wordt door de computer gekozen en de startlijsten worden ten laatste vrijdag voor 

de wedstrijd online gezet en in de ranch uitgehangen. 

• Er wordt geroped op de hot heels. 

• De bedoeling is om als team te strijden voor de overwinning. 

• Mannen en vrouwen, jong en oud, iedereen rijdt in dezelfde categorie, er wordt geen onderscheid 

gemaakt. 

• De header geeft aan de vlaggenman aan wanneer hij klaar is. Deze geeft het startsein aan de be-

stuurder van de auto om te vertrekken. Wanneer de vlaggenman zijn arm naar beneden doet, mag 

het team pas vertrekken. Vroegtijdig vertrekken wordt bestraft met 10 sec. penalty. 

• De heeler mag pas gooien als de header geroped heeft. 

• Per run kan je punten verdienen als team. Het team verdient enkel punten als zowel de header als 

de heeler een goedgekeurde catch hebben. D.w.z. de header heeft de kop, de 2 hoorns of 1 hoorn 

en de kop gevangen en heeft spanning op de lasso gezet en de heeler heeft 1 of 2 poten gevangen 

en heeft spanning op zijn lasso gezet. Bij 1 poot heeft het team 1 punt verdiend en bij 2 poten krijgt 

het team 2 punten. 

• Wanneer de header mist of een afgekeurde catch heeft, krijgt de heeler nog wel de kans om te gooi-

en als oefening.  

• Elke run wordt getimed. Bij een gelijke stand op het einde van de wedstrijd, wint het team met de 

snelste gemiddelde tijd. 

• Na elk wedstrijdonderdeel, worden direct de prijzen uitgedeeld dus gelieve in de buurt te blijven. 

TEN STRENGSTE VERBODEN !!! 

• Een zweep (teugels mogen ook niet als zweep gebruikt worden). 

• 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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