Basjkir Maraton 2021
Basjkirhästen är ju känd i Ryssland för att vara en tålig häst som klarar att färdas långa sträckor så
för att hedra detta så har vi i Basjkirhästföreningen bestämt oss för att arrangera ett Basjkir Maraton.
Ett maraton sträckan är 42 195 meter lång. Vi avrundar till 42 km jämnt.
Utmaningen är av två olika slag;
1) Basjkirhästens maraton – där en och samma häst skall gå sammanlagt 42 km under en period
på 2 veckor. Sträckan kan genomföras vid hand eller till häst och det kan vara flera olika personer
som hjälps åt att gå/rida.
2) Basjkirmänniskans maraton – där en och samma person genomför 42 km antingen
promenerandes med häst eller ridandes på flera olika basjkirer. I den här kategorin så kan det få
förekomma icke basjkirer, men minst 50% av sträckan skall genomföras tillsammans med
basjkirhäst.
Tidsperiod
Vi har 2 veckor på oss att genomföra detta maraton vilket innebär i genomsnitt ca 3 km/dagen. Du
bestämmer själv hur långa dina delsträckor är. Vi kan förlänga tiden till 3 veckor för den som
anmäler att den behöver lite längre tid av någon orsak eller att man blir sjuk eller nåt händer som
gör att man inte hinner klart på 2 veckor.
Tidsperioden är 10/5 – 23/5 med förlängning till 30/5
(eller 17/5 – 30/5 med förlängning till 6/6)
Hur rapporterar jag mina delsträckor?
Deltagandet rapporteras i evenemanget Basjkir Maraton på facebook genom att delsträckorna
rapporteras tillsammans med en eller flera bilder som tagits under ritten/promenaden. Ange om det
är kategori 1 och vilken hästs resultat ni rapporterar eller om det är kategori 2 och vilken människas
resultat som rapporteras. Ni får gärna berätta vilka alla som är med och om det finns något roligt att
berätta om genomförandet vid varje enskild sträcka. För den som inte har facebook går det bra att
rapportera delsträckorna via mail till namu.nambiar@basta.se eller via sms/mms till 0733-265215,
så hjälper vi till att lägga ut rapporterna i evenemanget.
Visa gärna att du deltar i Basjkir Maraton i sociala medier. Tagga med #basjkirmaraton
Alla deltagare som genomför Basjkir Maraton enligt instruktionerna får en deltagarrosett.
Bland deltagarna som slutfört utmaningen lottas ett pris ut.
Tipspromenad
I utmaningen finns en tipspromenad som såklart handlar om basjkirer. För att kunna delta i
tipspromenaden så måste du rida/gå en sträcka på 5 km. Innan du börjar rida/gå så laddar du ner en
app som sedan kommer att ge dig en fråga när du avverkat en viss distans. Noggrann information
om tipspromenaden får du när du anmält dig och lämnat din e-postadress till ordforande@basjkir.se
Vinnaren av tipspromenaden får ett pris.
Kostnad och anmälan
Kostnad för deltagande är 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem.
Du anmäler dig genom att betala in avgiften till Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87
10-3 eller via swish 1234413670, skriv i anmälan vilken kategori du anmäler dig till. Är det 1) så
ange hästens namn, är det 2) så ange människans namn. För båda kategorierna behöver du ange en
mailadress så att vi kan skicka info till dig. Om du inte får plats med informationen i meddelande,
så maila den istället till ordforande@basjkir.se Sista anmälningsdag är 2021-05-09.

