FINAŁ OOM – JEŹDŹIECTWO-LUBUSKIE – STRZEGOM 2019

PROPOZYCJE XXIV FINAŁ OOM W JEŹDZIECTWIE
WKKW
Strzegom 29-31.07.2019

FINAŁ OOM – JEŹDŹIECTWO-LUBUSKIE – STRZEGOM 2019
1.Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki , Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, LKS Stragona Strzegom
2.Termin zawodów : 29-31.07.2019
3.Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki Stragona W Morawie /koło Strzegomia
4.Uczestnicy zawodów: zawodnicy zarejestrowani w PZJ, zakwalifikowani do finału Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w 2019r
5.Dyrektor zawodów: Marta Wójcik
Biuro zawodów: Adam Piwosz
6.Obsługa komputerowa i fotokomórka: Adam Piwosz
7.Osoby oficjalne:
Delegat Weterynaryjny: Janusz Okoński
Lekarz wet zawodów: Michał Kornaszewski
Komisja sędziowska konkurencji WKKW
Sędzia Główny: Tomasz Mossakowski,
Członek komisji: Elżbieta Dąbrowska, Krzysztof Ksztoń
Szef komisarzy: Anna Augustyńska, Lucyna Łasica, Kinga Ksztoń
Komisja Odwoławcza: Katarzyna Konarska, Kamila Ksztoń
Delegat Techniczny: Tomasz Kowala
Gospodarz Toru: Marcin Konarski
8.Sprawy weterynaryjne:
Szczepienie ochronne przeciwko grypie koni, obowiązuje następujący schemat szczepień: szczepienie podstawowe
pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepień, drugie szczepienie nie wcześniej niż
21-go dnia i nie później niż 92dni od pierwszego szczepienia, szczepienie przypominające : co 6 miesięcy od
ostatniego szczepienia ( jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji ), żadne szczepienie przypominające nie może
być wykonane później niż 7 dni przed dniem przyjazdu na zawody.
9.Zgłoszenia:PZJ opublikuje listę zawodników zakwalifikowanych do finału Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Po opublikowania w/w listy Wojewódzkie Federacje zobowiązane są do przesłania imiennej
listy zgłoszeń zakwalifikowanych zawodników, koni i osób towarzyszących na obowiązujących drukach do dnia
15.07.2019 r. na bezpośredni adres organizatora: office@stragona.pl, ponadto należy dokonać indywidualnego
zgłoszenia za pośrednictwem panelu www.zawodykonne.com
Liczba zawodników Finału OOM w Jeździectwie: wkkw: 30 par
10.Koszty uczestnictwa:
W zawodach finałowych OOM organizator zapewnia bezpłatnie boksy, zakwaterowanie i
wyżywienie (od obiadu w przeddzień zawodów do obiadu w dniu finałów) zakwalifikowanych zawodników.
Na koszt komitetu organizacyjnego OOM będą również przyjęte osoby towarzszące
zawodnikom ( szkoleniowcy lub luzacy) wg klucza : 1 osoba na województwo z którego zakwalifikowani są zawodnicy
do Finału w danej dyscyplinie.
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Osoby dodatkowe: osoby poza limitem jeśli chcą zamówić zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie na swój koszt
proszone są o kontakt z organizatorem
11. Miejsce zakwaterowania: Hotel Stragona – Strzegom al. Wojska Polskiego 47. Organizator zapewnia 2 krotnie
w ciągu
doby /rano i wieczorem/ bezpłatny transport uczestników OOM pomiędzy Hotelem a Ośrodkiem

Wyżywienie: OBIADY - Bar Dzikus na terenie Ośrodka Jeździeckiego Stragona
ŚNIADANIA I KOLACJE - Hotel
12. Warunki techniczne:
-ujeżdżenie i skoki : podłoże piasek kwarcowy ,
kros: podłoże trawiasto piaskowe ,ujeżdżenie i skoki : podłoże piasek kwarcowy
13. Sprawy organizacyjne:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Jeździectwie 2019.
Dokumentacja zawodników i koni zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZJ.
Dokumentacja weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami PZJ. Konie bez odpowiednich
dokumentów weterynaryjnych nie będą wpuszczone na teren zawodów.
14. Inne:
Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów.
Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera, zawodników,
luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń.
Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich
samych, ich pracowników lub ich konia.
Zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
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15. Program Finałów OOM 2019

PROGRAM OOM – JEŹDŹIECTWO 2018
WKKW i UJEŻDŻENIE
DATA
29.07.2019
/ poniedziałek /

GODZINA
Do 11.00
11.00
12.00
13.00
13.00-14.00
15.00-16.30

PROGRAM DNIA
Przyjazd uczestników
Konferencja techniczna + losowanie kolejności
startu
Wyjazd autokaru do hotelu /meldunek/
Przyjazd autokaru z hotelu
Obiad
Trening oficjalny 3 grupy po 10 koni

30.07.2018
/ wtorek /

17.00
18.00
19.30
19.30 -20.30
7.00 – 8.00
8.00

Przegląd wet.
Uroczyste otwarcie OOM 2019 WKKW
Wyjazd autokaru do hotelu
Kolacja
Śniadanie
wyjazd autokaru z hotelu
WKKW – próba ujeżdżenia – kuce
WKKW – próba ujeżdżenia – Duże Konie

31.07.2018
/ Środa /

09.00
15 min po
zakończeniu
konkursów
12.30-13.30
16.00
19.30
19.30-20.30
7.00 – 8.00
8.00
9.00
11.00
12.00

WKKW – przegląd weterynaryjny
WKKW – próba skoków – kuce
Ceremonia medalowa i zakończenie OOM
WKKW 2019
obiad

12.30-13.30

Obiad
WKKW – Próba terenowa
Odjazd autobusu do hotelu
Kolacja
Śniadanie
wyjazd autokaru z hotelu

Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dn 17.06.2019
Sprawdzono i zatwierdzono pod względem merytorycznym:
Kinga Jankiewicz-Sokołowska

