Poznański Festyn Jeździecki
Mistrzostwa Poznania w skokach przez przeszkody
CWJ Hipodrom Wola
25 czerwca 2017
1. Organizator: Szkoła Jazdy Konnej - Katarzyna Małecka oraz KJ Rancho Poznań
2. Ranga: zawody towarzyskie
3. Termin: 25 czerwca 2017 (niedziela)
4. Termin zgłoszeń: 22.06.2017 (czwartek)
5. Miejsce: CWJ Hipodrom Wola w Poznaniu, ul. Lutycka 34
Parkur na płycie głównej – trawa, rozprężalnia – piasek
6. Osoby oficjalne:
Organizator: Katarzyna Małecka tel. 509-108-959
Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak
Sędzia: Maciej Ceglarski
Sędzia: Piotr Sokołowski
Komisarz: rotacja sędziów
Gospodarz toru: Mirosław Szłapka
7. Zgłoszenia
mailowo

poprzez

panel

zgłoszeniowy

na

www.zawodykonne.com

lub

tradycyjnie

zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać ZT Wola)

Listy startowe, godziny rozpoczęcia konkursów - piątek 23.06.br na stronie www.zmierzczas.pl
8. Program zawodów - biuro czynne od 8.00, rozpoczęcie konkursów: 9.00
 Konkurs nr 1 Kuce – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód ok. 65cm)
 Konkurs nr 2 Mini LL – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód 75cm)
 Konkurs nr 3 klasy LL – z trafieniem w normę czasu
 Konkurs nr 4 klasy L – zwykły art. 238.2.1

 Konkurs nr 5 klasy L – dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poznania
Juniorów
 Konkurs nr 6 klasy L1 – zwykły art. 238.2.1
 Konkurs nr 7 klasy L1 – dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poznania
Seniorów
9. Sprawy Organizacyjne:
 Juniorzy – zawodnicy do 18 roku życia (rocznikowo)
 W konkursach mistrzowskich zawodnik zobowiązany jest do startu w swojej kategorii
wiekowej, maksymalnie na dwóch koniach z których każdy ma prawo jednokrotnego startu.
Do klasyfikacji końcowej brany będzie lepszy wynik
 Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgodę
rodziców/opiekunów na start
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów
 Opłaty startowe we wszystkich konkursach: 50 zł za start
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w
trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.
 Zalecane ubezpieczenie koni oraz zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków innych
zdarzeń losowych
 Nagrody
- flo, puchary, nagrody rzeczowe we wszystkich konkursach
- derka dla mistrza juniorów oraz seniorów
 W przypadku dwóch przejazdów tej samej pary do klasyfikacji brany będzie pierwszy start
 Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł
 Każdy protest musi być złożony na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 Konie powyżej 6 lat mają prawo do 3 krotnego startu w ciągu dnia
 Nie ma możliwości wynajęcia boksu na czas trwania zawodów
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 6.12.2013
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 12.06.2017 – Ryszard Szymoniak

Serdecznie zapraszamy
Katarzyna Małecka
KJ Rancho Poznań

