Pravidlá disciplíny ťažký ťah v dvojzáprahu nad
1500kg telesnej hmotnosti koní
Dĺžka trate:
30 metrov
Šírka trate:
10 metrov
Základná váha: 1500 kilogramov
Časový limit:
2 minúty
Vysvetlivky:
Pre ťah sa používajú sane so závažiami alebo klady. Rozmery dráhy sú 30 x 10 m . V súťaži sa jazdí bez udretia koňa bičom, bič môže
byť súčasťou výstroje. Furman môže v priebehu súťaže kedykoľvek odstúpiť, odstúpenie oznámi zdvihnutím ruky. Pri zapínaní a
vypínaní saní / klád môže furmanovi pomáhať 1 pomocník. Po zapnutí klady / saní musí pomocník odstúpiť a pohybovať sa
maximálne na úrovni váh. Fixovanie koňa pomocníkom pri hlave nie je dovolené. Závažie sa pridáva podľa rozpisu. Súťažiaci musia
absolvovať všetky zvyšovania hmotnosti. Sane / klady sú umiestnené čelom k štartovej čiare, a musia byť záprahom premiestnené za
cieľovú čiaru prednou časťou saní / klád. Súťažiaci má na celkový ťah 2 minúty . V prípade prekročenia časového limitu, resp. v
prípade odmietnutia poslušnosti koňa a nenastúpenie na štart do 1 minúty od vyzvania k štartu súťažiaci nepokračuje v súťaži a do
výsledkov sa započítava hmotnosť a vzdialenosť, ktorú furman so svojim koňom dosiahol. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý s
koňom prekonal vzdialenosť 30 m s najvyššou hmotnosťou. Furman sa pohybuje krokom. Pri rovnosti umiestnenia rozhoduje o
konečnom umiestnení vzdialenosť meraná pásmom od štartu po prednú časť saní, resp. prednú časť poslednej klady vo fúre v
nedokončenom kole.
Vylúčenie furmana zo súťaže môže nastať v prípade:

•odmietnutia poslušnosti koňa; • vybočenia z trate furmanom oboma nohami alebo koňom dvomi končatinami; • nedotiahnutia
bremena do cieľa (započítava sa predchádzajúca odtiahnutá hmotnosť a dosiahnuté metre); • porušenia pravidla o dodržaní chôdze
furmanom; • hrubosti furmana ku koňovi;
Protest:

• Protest musí byť podaný písomnou formou s vkladom vo výške 35,- eur. Protest musí byť odovzdaný hlavnému rozhodcovi aj s
vkladom najneskôr do 10 min. po tom, ako posledný súťažiaci ukončí súťaž, v ktorej došlo podľa protestujúceho furmana k
porušeniu pravidiel. Iné formy protestu hlavný rozhodca neprijme a neakceptuje.

•O proteste rozhodne rozhodcovský zbor po jeho podaní, a až do rozhodnutia nemôže byť vyhlásený víťaz súťaže. Rozhodnutie
rozhodcovského zboru je konečné, proti nemu už nemožno podať žiadne odvolanie, resp. opravné konanie. V prípade, že
rozhodcovská komisia rozhodla v prospech protestujúceho furmana, vklad sa mu vracia späť. Ak rozhodcovská komisia protest
zamietne, vklad prepadá v prospech organizátora súťaže.

