Zasady
Parkurów treningowych
HIPODROM WOLA POZNAŃ, 23 stycznia 2021
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Organizatorzy: Klub Sportowy Jumping Events, Tarant Events , CWJ Hipodrom Wola (gospodarz obiektu).
Miejsce parkurów otwartych: Hale CWJ Hipodrom Wola, ul. Lutycka 34, Poznań
Termin zawodów: 23 01 2021 roku (sobota)
Uczestnicy: jeźdźcy konkurencji skoki przez przeszkody i wkkw
Strój jeźdźców – buty, ostrogi, baty, kaski zgodnie z przepisami PZJ, pozostałe dowolne
Warunki techniczne (zapewniamy warunki jak podczas zawodów (telebim, muzyka, spiker itp.)
a. Parkur – 70 na 30 m – piasek kwarcowy, rozprężalnia 60 na 20 m – piasek z włókniną,
b. Komplet przeszkód: TARANT EVENTS (używany podczas CSI4* Poznań) – różnorodne płotki, deski, liverpoole.
7. Obsługa
a. Projektant parkuru – Szymon Tarant
b. Odpowiedzialny za porządek wjazdów na parkur Grzegorz Jaroszewski
8. Zgłoszenia do 21 stycznia 2021 przez panel zgłoszeń zamieszczony na tarantevents.pl i zawodykonne.com
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i
uczestnictwa w parkurach treningowych.
10. Opłaty od jednego przejazdu treningowego: 50 zł
11. Od sygnału zawodnik ma 120 sekund na jednokrotne pokonanie parkur w kolejności zgodnej z numeracją oraz oddanie
przed i po innych pojedynczych skoków.
12. Każda para ma prawo do 2 przejazdów w dowolnie wybranych wysokościach parkuru (można wybrać dwa razy ten sam
parkur).
13. Korzystanie boksu w czasie parkurów treningowych – dodatkowa opłata organizacyjna 80 zł od konia. Ilość ograniczona.
14. Program parkurów treningowych
• Parkur nr 1 – 60 cm
• Parkur nr 2 – 80 cm
• Parkur nr 3 – 100 cm
• Parkur nr 4 – 110 cm
• Parkur nr 5 – 120 cm
• Parkur nr 6 – 130 cm

Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych parkurów treningowych oraz listy startowe będą dostępne na
www.zawodykonne.com

Serdecznie zapraszamy
W imieniu organizatorów
Szymon Tarant (Tarant Events)
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