Nazwa zawodów:

Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stadnina Koni Ciekocinko

Data zawodów:

21-22.05.2019

Godzina rozpoczęcia:

Szczegółowy plan rozgrywania konkursów zostanie opublikowany na stronie
zawodykonne.com po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń ZR i CSI

Miejsce zawodów:

Stadnina Koni Ciekocinko, Ciekocinko 9, 84-210 Choczewo

Warunki techniczne:

parkur - ARENA A 125x60m; ARENA B 85x40, podłoże kwarcowe
rozprężalnia – A i B: 40x40m, podłoże kwarcowe;
do pracy ujeżdżeniowej hala o wymiarach 69x30
Konkursy mogą być rozgrywane na dwóch arenach (A i B)
Osoby oficjalne

Sędzia Główny:

Leszek Pawlak (leszek.pawlak@ciekocinko.pl; +48 667 540 540)

Sędzia WZJ:

Agata Jarzycka

Członkowie KS:

Justyna Olszak, Ewa Porębska - Gomółka

Komisarze:

Sylwia Bogacz, Wojciech Frankowski, Zbigniew Bojda, Justyna Borysewicz-Rudy,
Joanna Gawłowska

Gospodarz toru:

Adam Galuba

Lekarz weterynarii:

Michał Grundwald (+48 602 231 314)

Obsługa komputerowa:

Kaj Kasprzyk (+48 691 934 350, kajkasprzyk@gmail.com)

Kowal zawodów:

Tomasz Gawinek (+48 512 099 318)

Szef Stajni :

Joanna Czarnecka (+48 668 497 550)
INFORMACJE OGÓLNE:

1. Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ.
2. Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty: Zgodnie z
przepisami PZJ.
3. Stajnie dostępne od poniedziałku (20.05) od godziny 12 do środy (22.05) do godziny po zakończeniu
konkursów ZR. Chęć wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu należy zgłosić wcześniej Szefowi
Stajni. Standardowa ściółka słoma. Trociny po uprzednim zgłoszeniu w cenie 60 zł za balot.
4. Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie poprzez platformę zgłoszeniową na stronie zawodykonne.com.
5. UWAGA KUCE! W przypadku potrzeby dostosowania odległości w szeregach dla kuca, prosimy o stosowną
adnotację w zgłoszeniu.
6. Termin zgłoszeń ostatecznych: 17.05.2019.
Warunkiem akceptacji zgłoszenia z rezerwacją boksu jest dokonanie przedpłaty na konto w wysokości
250 zł: Horizontal Sp. z o.o.
BNP PARIBAS 54 1600 1169 0003 0137 7016 8001(w tytule nazwa konia i data zawodów)
7. 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 billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji,
na stronach internetowych itp.
8. Wszystkie konie znajdujące się na terenie zawodów poza swoim boksem, muszą mieć zawsze przypięty
numer identyfikacyjny w widocznym miejscu.
9. Osoby odpowiedzialne za konia, zobowiązane są do oddania paszportów koni niezwłocznie po
przyjeździe na teren zawodów

10. Opłaty
a. Konkursy: wpisowe 60 zł za dzień od konia; startowe zgodnie z klasą konkursu
b. Boksy: - boksy mobilne namiotowe: 250 zł; dodatkowy dzień: 125 zł
c. Prąd do koniowozu: 80 zł/dzień. Chęć korzystania z prądu należy podać w zgłoszeniu.
d. Trociny: 60 zł / balot; siano: 28 zł / kostka; słoma: 20 zł / kostka
e. Zmiany na listach: 40 PLN od konia po akceptacji Sędziego Głównego
f.

Psy na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy, niestosowanie się do tego wymogu będzie
karane kwotą 500zł.

11. Zwroty opłat za wycofanie z zawodów
a. Wycofanie przed dniem zgłoszeń ostatecznych – zwrot 100% opłat
b. Wycofanie w dniu zgłoszeń ostatecznych i później - brak zwrotu opłat
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania.
13. Warunki i limity startów zgodnie z przepisami PZJ
14. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub
podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
15. Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej 7 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku
zostaną one przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów.
16. Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkingu do tego wyznaczonym.
PROGRAM ZAWODÓW
WTOREK, 21.05
Nr

Klasa

Wysokość Artykuł

Startowe

R1

LL

90 cm

238.1.1

Dokładności

30 zł

R2

L

100 cm

238.2.1

Zwykły

30 zł

R3

P

110 cm

238.2.1

Zwykły

40 zł

R4

N

120 cm

238.2.1

Zwykły

40 zł

ŚRODA, 22.05
Nr

Klasa

Wysokość Artykuł

Startowe

R5

LL

90 cm

238.1.1

Dokładności

30 zł

R6

L

100 cm

238.2.1

Zwykły

30 zł

R7

P

110 cm

274.1.5.3

Dwufazowy

40 zł

R8

N

120 cm

274.1.5.3

Dwufazowy

40 zł

Nagrody:
LL: flo dla min. 25% startujących w konkursie
Klasa L –>N do podziału 100% ze startowego dla 25% par startujących w konkursie, flo, puchary dla trzech
pierwszych miejsc
W konkursach dokładności do dekoracji wyjeżdżają wszyscy „zerowi”, w pozostałych 6 pierwszych par.

Propozycje zatwierdzone przez PomZJ

