Propozycje zawodów towarzyskich i regionalnych w skokach przez
przeszkody, Stadnina Koni w Leśnie Górnym, 25 08 2018
Pod patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Jarosława Rzepy
1. Organizator: Stadnina Koni w Leśnie Górnym, Województwo Zachodniopomorskie
2.

Termin zawodów: 25.08.2018 r., godzina rozpoczęcia konkursów: 10:00 (może ulec zmianie),

3.

Miejsce: Stadnina Koni w Leśnie Górnym , Leśno Górne 10,

4. Uczestnicy: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ/WZJ, oraz zawodnicy niezrzeszeni.
W konkursach towarzyskich mogą wystartować zawodnicy niezarejestrowani.
5. Termin zgłoszeń ostatecznych: 23. 08. 2018 (czwartek)
6. Zgłoszenia tylko przez platformę:

zawodykonne.com , (kontakt: 512 255 589)

zgłoszenia po terminie, oraz wszelkie zmiany na listach po ich wydrukowaniu, za
zgodą Sędziego Głównego i po wpłaceniu 30 zł (nie dotyczy skreśleń),
7. Komisja sędziowska:
Sędzia Główny: Małgorzata Szkudlarek

Sędzia WZJ: Halina Jezierska

Sędziowie: Olga Petryszak(Folta), Karolina Mądry

Gospodarz Toru: Daniel Miechowicz

8. Konkursy

1-3

rozgrywane

są

o

nagrody

Wicemarszałka

Województwa

Zachodniopomorskiego.
9. Program zawodów:
a) Odprawa techniczna: 09:00
b) Rozpoczęcie konkursów: 10:00


Konkurs nr 1 Mini LL dokładności bez rozgrywki Art. 238.1.1. towarzyski



Konkurs nr 2 LL z trafieniem w normę czasu, DS1 towarzyski



Konkurs nr 3 L dwufazowy, Art. 274.5.3 towarzyski



Konkurs nr 4 L egzaminacyjny (tab. 3 regulaminu B)



Konkurs nr 5 P zwykły o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem Art. 269 pkt. 5



Konkurs nr 6 N zwykły bez rozgrywki Art. 238.2.1

10. Warunki techniczne: parkur piaszczyste, rozprężalnia nr 1 podłoże trawiaste,
rozprężalnia nr 2: hala, podłoże piaszczyste.
11. Możliwość rezerwacji boksów 50 zł/szt. Kontakt ws boksów: iliwara@poczta.fm, lub
tel.: 501 318 052. UWAGA: ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
12. Opłaty:
a) Wpisowe: 65 zł od każdego konia,
b) Startowe za każdy start:


Konkurs nr 1: 25 zł



Konkurs nr 4: 35 zł



Konkurs nr 2: 25 zł



Konkurs nr 5: 35 zł



Konkurs nr 3: 30 zł



Konkurs nr 6: 40 zł

13. Nagrody:
We wszystkich konkursach Organizator przewidział flot’s dla pierwszych 5 miejsc,
oraz statuetki dla pierwszych 3 miejsc.
Miejsce

1

Konkursy
nr 1,2,3
Konkurs
nr 4
Konkurs
nr 5
Konkurs
nr 6

2

3

Nagrody rzeczowe dla
pierwszych 3 par. W konkursie
nr 1 nagrody losowane

Do podziału między
25% startujących

4

5

Flot’s

Flot’s

Suma

Flots dla osób, które zdobędą uprawnienia 3 stopnia
300 zł

200 zł

100 zł

90 zł

80 zł

60 zł

830 zł

400 zł

300 zł

200 zł

100 zł

90 zł

80 zł

1 170 zł

Pula:

2 000 zł

14. Sprawy organizacyjne:
a) Konkursy regionalne rozgrywane są zgodnie z przepisami i regulaminami
Polskiego Związku Jeździeckiego.
b) Konkursy towarzyskie rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów
Towarzyskich

Zatwierdzonym

Uchwałą

Zarządu

Zachodniopomorskiego

Związku Jeździeckiego nr 22/ 2018 z dnia 08.08.2018 roku. Zawodników
obowiązują badania lekarskie, oraz ubezpieczenie NNW.
c) Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własną odpowiedzialność. Osoby
niepełnoletnie dopuszczone są do startu na odpowiedzialność ich prawnych
opiekunów.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
e) Wszystkie osoby dosiadające konia mają obowiązek noszenia ochronnego
nakrycia głowy (kasku) z prawidłowo zapiętym pod brodą przynajmniej
trzypunktowym mocowaniem.

f) Minimalny wiek startujących koni to 4 lata, Zgodnie z regulaminem Skoków
Przez Przeszkody koń w wieku 6 lat i więcej może startować w konkursach do L
włącznie – 3 krotnie w ciągu dnia, z zachowaniem maksymalnie dwukrotnego
startu w jednym konkursie. W konkursach, w których o wyniku decyduje czas
przejazdu – do klasyfikacji zaliczany jest pierwszy przejazd pary.
g) Wszystkie opłaty muszą być uregulowane przed startem.
h) Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie
swojego wizerunku i danych osobowych bez ograniczenia w zakresie czasu,
miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in.
w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na
środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.
i) Za ewentualne zachorowania członków ekip, zawodników lub koni, oraz
kradzieże, wypadki, szkody i inne zdarzenia losowe Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu: 13 08 2018

