PROPOZYCJE II
W
SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

Zapraszamy na II Towarzyskie i Regionalne
Zawody w skokach przez przeszkody
w Stajni Olimpia
o
Puchar Burmistrza zielnicy embertów
miasta stołecznego arszawy.
Organizator: SKJ OLIMPIA - STAJNIA OLIMPIA
Miejsce zawodów: Stajnia Olimpia, ul. Pastuszków 10, 04-435 Rembertów
WJAZD OD UL. MOKRY ŁUG
ermin zawodów: 04.06.2017 (NIEDZIELA)
głoszenia: do dnia 02.06.2017 na Zawody Konne,
https://zawodykonne.com/zawody/29/52

Biuro zawodów:
Aleksandra Wiśniewska tel. 603 833 360
Arkadiusz Piotrowski
tel. 501 061 671
stajniaolimpia@gmail.com
Warunki techniczne: Parkur 30x60 podłoże kwarcowe, rozprężalnia 20x40
podłoże
kwarcowe, druga rozprężalnia, hala 20x50 podłoże kwarcowe
Osoby oficjalne:
Sędzia Głowny - Anetta Orlicka
Sędzia, delegat WMZJ - Maks Maksymowicz
Sędzia - Beata Podgórna
Komisarz – Marek Guz
Gospodarz toru - Łukasz Szustorowski
Program zawodów:
Niedziela - 04.06.2017 r. - początek godz. 8:30
- konkurs nr I - Open Debiuty 40/50, krzyżaki – dokładności (Art. 238.1.1)
- konkurs nr II – Open Mini LL 60 , dokładności (art. 238.1.1)
- konkurs nr III - OpenLL 70/80 cm, z trafieniem w normę czasu
(Zał. S1 Reg. PZJ)
- konkurs nr IV - L - zwykły (Art. 238.2.1)
- konkurs nr V - P - z wyborem trasy (Art. 271)
- konkurs nr VI - N – Joker (Art. 269.5)
Nagrody:
- konkurs nr I
- konkurs nr II
- konkurs nr III
- konkurs nr IV

-

Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s
I – 300 zł. , II – 200 zł., III – 100 zł.
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s
- konkurs nr VI - I – 400 zł. , II – 300 zł., III – 200 zł.
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s
- konkurs nr VI - I – 700 zł. , II – 500 zł., III – 300 zł.
Nagrody rzeczowe, puchary i flot’s
Liczba mie sc nagradzanych moze ulec zmianie w zaleznosci od ilosci
startu cych w poszczegolnych konkursach (1-4 konie –1 miejsce; 5-8 koni –
miejsca 1-2; 9-12 koni – miejsca 1-3, 13-16 koni-mie sca 1-4, powyze 16 koni –
miejsca 1-5)

płaty :
Wpisowe: 100 zł. od konia
Startowe:
Debiuty 40/50 - 20 zł. od przejazdu
Mini LL 60 – 20 zł. od przejazdu
LL – 20 zł .od przejazdu
L – 30 zł. od przejazdu
P – 40 zł .od prze azdu
N – 50 zł. od przejazdu

Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za kradzieze, wypadki i inne szkody
mog ce wynikn c w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
Reklamac e Kazda reklamac a musi byc podana na pismie z doł czeniem kauc i
w wysokosci 200 zł. Kazda zmiana na liscie startowe po e wydrukowaniu –
opłata
20 zł (nie dotyczy skreslen z listy)
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodow.
Na zawodach obowi zu e KOD KS POS POWANIA Z KONIEM
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I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowan konia do startu w zawodach,
dobro konia musi stac ponad wszelkimi innymi wymaganiami.
Dotyczy to stałe opieki, metod treningu, starannego obrz dku, kucia i
transportu.
II. Konie i ezdzcy musz byc wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezm
udział w zawodach. Odnosi się to takze do podawania lekow i srodkow
medycznych,
zabiegow chirurgicznych zagraza cych dobru konia lub ci zy klaczy,
oraz do przypadkow naduzywania pomocy.
III. Zawody nie mog zagrazac dobru konia. Wymaga to zwrocenia szczegolne
uwagi na teren zawodow, powierzchnię podłoza, pogodę, warunki stajenne,
kondyc ę koni i ich bezpieczenstwo takze podczas podrozy powrotne z
zawodow.
I . Nalezy dołozyc wszelkich staran, aby zapewnic koniom starann opiekę
po zakonczeniu zawodow, a takze humanitarne traktowanie po zakonczeniu
kariery sportowe . Dotyczy to własciwe opieki weterynary ne obrazen
odniesionych na zawodach, spoko ne starosci, ewentualnie eutanazji.
. PZJ zachęca wszystkie osoby działa ce w sporcie ezdzieckim do stałego
podnoszenia swo e wiedzy oraz umie ętnosci dotycz cych wszelkich aspektow
wspołpracy z koniem.

