A Szabadidőlovas Szakág szabályai zárt-kapus
versenyeire.
1. A rendezvényeken 500 fő részvétele megengedett. A létszámba beletartozik mindenki,
aki a helyszínen tartózkodik a verseny ideje alatt.
2. 1 versenyző 2 kísérőt vihet magával, beleértve az edzőt, a kamionsofőrt, egyéb segítő
személyeket. Az érkezéskor minden regisztrált résztvevőt karszalaggal, azonosító
kártyával kell ellátni.
3. A szakmai közreműködőknél versenybíró, pályaépítő stb. elfogadott a fényképes
plasztikkártya is, de legalább karszalagot kell viselniük. A kiszolgáló személyzetet,
alkalmazottakat, akik a helyszínhez kötődnek, ajánlott névvel és feladattal megjelölt
kitűzővel ellátni.
4. A rendezőnek ezen személyeket nyilvántartásában szerepeltetnie kell, legalább a feladat
szerint meghatározott létszámban. Pl.: biztonsági szolgálat 5 fő.
5. Amennyiben nem biztosítható a versenyen nem induló, de a helyszínen tartózkodó (bértartott lovak tulajdonosainak, lovasainak) a verseny idejére vonatkozó távol-tartása, a
regisztráltak számába bele kell számítani, karszalagot ,azonosítót kell viselniük.
6. A Szabadidős szakbizottság 250 startot vagy 150 lovast engedélyez maximum naponta. A
versenyiroda ennek megfelelően írja ki az adott versenyt a versenyszámok jellegének
megfelelően időt hagyva a startok között . Ettől eltérni nem lehet.
7. A rendező a verseny kiírásának felterjesztésével nyilatkozik, hogy vállalja az összes zártkapus versenyre vonatkozó szabállyal járó kötelezettséget, és felelős azok betartásáért.
8. A versenyzők a nevezésük leadásával elfogadják a zártkapus versenyekre vonatkozó
összes előírást.
9. Maszk viselése zárt helyiségekben kötelező, az istállókban is, minden egyéb esetben is
ajánlott, kivéve lóháton. Az 1,5 méteres védőtávolság betartása kötelező. Erre különösen
figyelni kell a melegítő pályán és a pályabemutató alkalmával.
10. A technikai személyzeten felül, egy lovashoz csak egy segítő mehet gyalogosan a
melegítőbe. A versenybíróság dönti el, hogy egyszerre hány lovas melegíthet a startlista
sorrendjében.
11. A rendező kötelezettsége, hogy a bírói toronyban is biztosítva legyen a megfelelő
távolságtartás.
12. Nem csak a lezárt lelátókon nem tartózkodhat senki, hanem a versenypálya közvetlen
közelében sem alakulhat ki csoportosulás.
13. Rendkívül fontos, hogy a nevezéseket az online rendszerben minél pontosabban
rögzítsék, hogy a helyszínen már ne kelljen változtatni, ezzel elkerülve a versenyirodán a
fölösleges személyes találkozást.
A szakbizottság a tapasztalatok alapján a szabályozást bármikor módosíthatja.

