
PROPOZYCJE

REGIONALNYCH I TOWRZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH 

PRZEZ PRZESZKODY 16-17/05/2015

 Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Jeździeckiego
„COVAL” Biały Bór

1. INFORMACJE OGÓLNE:

       Organizator: Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Jeździeckiego „COVAL” Biały Bór
tel.: (094) 373 90 66 fax.: 94 372 00 69
office@csjbialybor.pl
http://www.csjbialybor.pl/

Miejsce zawodów: SCSJ „COVAL” Biały Bór
ul. Dworcowa 24, 78-425 Biały Bór

Termin zawodów: 16-17/05/2015

Termin zgłoszeń: do 13/05/2015 r. – zgłaszać można tylko drogą internetową przez 
                          FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

link do formularza: http://csjbialybor.pl/index.php/zgloszenie

Zgłoszenie po terminie:  Zmiany na listach startowych po ich opublikowaniu opłata 20zł!!!

Listy startowe:  zostaną opublikowane 15/05/2015(wieczorem) na
 www.csjbialybor.pl w dziale ZAWODY.

2. KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dyrektor Zawodów: Anna Mańczak

3. OSOBY OFICJALNE:

Sędzia Główny: Stanisław Iskierko (sędzia stylu)

Delegat WZJ: Małgorzata Szkudlarek

Członek: Aleksandra Widulińska, 

Komisarz: Łukasz Walter

Gospodarz toru: Piotr Masłowski

4. WARUNKI TECHNICZNE:

       Otwarcie stajni: godz. 14:00 , dnia: 15.05.2015 (piątek)
       Sprawdzanie dokumentów: godzinę przed konkursem

Plac konkursowy: podłoże: piasek kwarcowy z włókniną, (75x60m).
Rozprężalnia:       podłoże: piasek kwarcowy z włókniną, (70x30m).
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5.WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnictwo:

Jeźdźcy i konie zarejestrowani w PZJ / WZJ,  obowiązują aktualne badania sportowo-lekarskie zawodników, 
aktualne szczepienia koni oraz zgoda na start rodziców lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
Na zawodach obowiązują przepisy PZJ.

* W klasie  LL i L  – możliwość startu mają zawodnicy amatorzy bez rejestracji w OZJ
oraz bez odznak jeździeckich. Obowiązują aktualne badania sportowo-lekarskie zawodników,
zgoda na start rodziców lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich oraz ubezpieczenie NNW.

6. OPŁATY:

•wpisowe:100zł : 1 dzień / od konia
                 120zł : 2 dni / od konia

   
•startowe:

Klasa konkursu Wysokość 
startowego

Nagrody

LL* 20 zł I-III nagrody rzeczowe 

L* 25 zł I-III nagrody rzeczowe 

P 30 zł 100% ze startowego
+ I- 150zł, II- 100zł, III- 50zł

N 40 zł 100% ze startowego
+ I- 250zł, II- 150zł, III- 100zł

C 50 zł 100% ze startowego
+ I- 350zł, II- 200zł, III- 150zł

CC 50 zł 100% ze startowego

      • Boksy o wymiarach 3x3m: opłata za całe zawody 250zł. Ilość boksów ograniczona.

Opłaty za startowe, wpisowe i boksy prosimy wpłacać na konto:
SCSJ COVAL Biały Bór   07 9317 1025 1302 1584 2000 0010  z dopiskiem: ZR-B 16-17/05/2015, nazwa 
konia, płeć oraz imię i nazwisko zawodnika.

Rezerwacja boksów: do dnia 13.05.2015r.

Potwierdzenia przelewu prosimy kierować na : entries@csjbialybor.pl
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę ( słoma), pasza i siano własne. Trociny dopłata 100 zł. Prosimy o 
zabranie żłobów i wiader.
Podłączenie koniowozu do prądu  50zł – prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu w rubryce uwagi.

7.  PULA NAGRÓD:

Organizator zapewnia gwarantowane 3000 zł  + 100% ze startowego dla 25% startujących,  nagrody 
honorowe (floot's, puchary) w konkursach towarzyskich nagrody rzeczowe.
 
Do dekoracji w każdym konkursie zapraszamy 6 najlepszych par.
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8. PROGRAM ZAWODÓW:

16.05.2015r. (sobota) godz. 8:00/9:00

Konkurs nr 1 kl. LL - 90 cm z trafieniem w normę czasu - towarzyski*
Konkurs nr 2 kl. L - egzaminacyjny
Konkurs nr 3 kl. L - 100 cm z trafieniem w normę czasu - towarzyski*
Konkurs nr 4 kl. P - o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (art. 269.5)
Konkurs nr 5 kl. N - dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkurs nr 6 kl. C – zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 7 kl. CC – zwykły (art. 238.2.1)

17.05.2015r. (niedziela) godz. 8:00/9:00

Konkurs nr 8 kl. LL - 90 cm z trafieniem w normę czasu - towarzyski*
Konkurs nr 9 kl. L - 100 cm z trafieniem w normę czasu - towarzyski*
Konkurs nr 10 kl. P - dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkurs nr 11 kl. N – dwufazowy (art. 274.5.3)
Konkurs nr 12 kl. C – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem (art. 269.5)
Konkurs nr 13 kl. CC – zwykły (art. 238.2.1)

Konkurs kl. CC zostanie rozegranz jeżeli zostanie zgłoszonych min. 3 koni.

9. WARUNKI ORGANIZATORA :

Bez potwierdzenia opłaty organizator nie zapewnia boksów dla zgłoszonych koni.
Wniesione opłaty za niewykorzystane boksy nie podlegają zwrotowi.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, członków 
ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń, zarówno w czasie 
zawodów jak i w trakcie transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów lub odwołania zawodów 
w przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych;

W trakcie trwania zawodów możliwość zakupu posiłków i napojów w na terenie ośrodka; organizator 
zapewnia opiekę weterynaryjną i medyczną w trakcie trwania zawodów;
Reklamacje/protesty – wyłącznie na piśmie – kaucja 200 zł.

Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez 
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w 
tym m.in. W publikacjach na bilbordach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach 
komunikacji, na stronach internetowych, itp.

Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego 
nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.

Zawodnicy, którzy się zgłoszą i nie poinformują organizatora o wycofaniu z zawodów, co najmniej do 
godziny 17 dzień przed startem, zostaną obciążeni opłatą wpisową. Informację należy przesłać na adres:

entries@csjbialybor.pl
10.  NOCLEGI:

       Pensjonat Hubertus ul. Dworcowa 22, 78-425 Biały Bór - www.hubertus.pensjon.pl
       tel. (94) 373-90-66, 373-90-46 lub hubertuspensjon@wp.pl

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ Szczecin (Małgorzata Szkudlarek)
Szczecin, dn.05,05,2015
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