Polska Liga Sportowa Koni Arabskich
II ZAWODY KLUBOWE
Hobby Horse Party
25-26 czerwca 2022 roku

Informacje podstawowe:
W zawodach mogą startować wszystkie konie. Konie Czystej Krwi Arabskiej będą ujęte po
zawodach w oddzielnej klasyfikacji.
Zawody powstały z myślą o promowaniu użytkowości koni arabskich oraz możliwości
przygotowania koni i jeźdźców do Sportowych Mistrzostw Polski Koni Arabskich Czystej Krwi
w Michałowie, które planowane są w terminie 1-2 października 2022 roku.
WAŻNY KOMUNIKAT
Konie, które wezmą udział w zawodach w Stajni Primastella muszą być zaszczepione na
wściekliznę
Organizator:
Bogdan Maślanka
Tel. 603 200 273
Miejsce zawodów:
Stajnia Primastella
Ul. Podwale 27
05-092 Kępa Kiełpińska/ Łomianki
Lokalizacje Google:

52°22'26.9"N 20°52'49.4"E

Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane na placu zewnętrznym, rozprężalnia w hali
(podłoże piaszczyste).
Termin: 25.06.2022 r.

Zgłoszenia: Zapisy przyjmowane są do 24.06.2022 tylko przez stronę
https://zawodykonne.com/zawody/29/197
Opłata: 150 zł - wpisowe za całe zawody od pary koń-jeździec, niezależnie od ilości
konkurencji.
Organizator udostępnia padoki, siano i wodę dla koni na czas trwania zawodów.
W celu rezerwacji boksu dla konia, należy skontaktować się z organizatorem przed
zawodami.
Wpisowe należy opłacić na miejscu w dniu zawodów podczas rejestracji.
Para koń-jeździec w konkurencji skoki ma prawo do maksymalnie dwóch startów.

Komisja sędziowska oraz osoby oficjalne:
Prowadzący: Marek Guz
Sędziowie:
▫ Skoki - Marek Guz
▫ Ujeżdżenie – Ewa Strzeszewska
▫ Konkurencje Pleasure - Alicja Poszepczyńska
Lekarz zawodów: lek. wet. Roman Łuczak
Obsługa medyczna: TP trans
Patronat – PZHK

Wstępny program zawodów:
Sobota, rozpoczęcie konkursów o godzinie 10.00
Konkurs nr 1 – Skoki – mini LL 50 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 2 – Skoki – LL 80 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 3 – Skoki – L 100 cm, zwykły (art. 238.2.1)
Konkurs nr 4 – Ujeżdżenie – L-1
Konkurs nr 5 – Ujeżdżenie – L-3
Konkurs nr 6 – Ujeżdżenie – P-2
Konkurs nr 7 – Classic Pleasure – Poziom N
Konkurs nr 8 – Hunter Pleasure – Poziom N
Niedziela, rozpoczęcie konkursów o godzinie 12.00
1. HOBBY HORSE PARTY mini LL - wysokość przeszkód 10-20 cm (do 5 lat z pomocą
opiekuna)

2.
3.
4.
5.

HOBBY HORSE PARTY LL - wysokość przeszkód 20-30 cm (6-8 lat)
HOBBY HORSE PARTY L - wysokość przeszkód 40-50 cm (9-11 lat)
HOBBY HORSE PARTY L - wysokość przeszkód 40-50 cm (12-15 lat)
HOBBY HORSE PARTY P - wysokość przeszkód 50-60 cm (16+)

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują floot’s.
Organizator zapewnia puchary i dyplomy dla trzech pierwszych koni w każdym konkursie.
Zasady rozgrywania klas:
Licencje zawodników i koni nie są wymagane
Konkursy skoków oraz ujeżdżenia będą oceniane zgodnie z zasadami FEI oraz PZJ.
Konkursy Pleasure rozgrywane będą na poziomie A, zgodnie z zasadami ECAHO.
Konkurs nr 6 – Classic Pleasure – ECAHO Level N - Poziom N – Koń prezentowany jest w
stępie, kłusie i galopie roboczym. Osiąganie nadmiernej szybkości oraz niebezpieczna,
brawurowa jazda będą karane. Wymagane jest spokojne pozostawanie w pozycji stój oraz
sprawne cofanie bez trudności.
Konkurs nr 7 – Hunter Pleasure – ECAHO Level N - Poziom N – Konie mają być
zaprezentowane w stępie, kłusie i galopie roboczym w obu kierunkach. Wymagane jest od
nich pozostawanie w pozycji „stój” i chętne cofanie. Ocenie podlega zachowanie konia,
prezencja, przydatność do klasy Hunter, jakość i pokrój.
Podczas zawodów nie przewiduje się podziału ze względu na kategorię wiekową
zawodników.
Sprawy organizacyjne:
- listy startowe będą dostępne na godzinę przed rozpoczęciem konkursów,
- sprawdzanie dokumentów koni (paszport z aktualnymi szczepieniami) i wydawanie
numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów od godziny 8.00,
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kaskach, zarówno na placu
konkursowym jak i na rozprężalni,
- organizator wymaga od uczestników posiadania ubezpieczenia NNW, a od osób
niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w
zawodach,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody
mogące powstać przed, w trakcie, oraz po zawodach na terenie ośrodka.
W związku z zaleceniami lekarza weterynarii, organizator zachęca do profilaktycznego
zaszczepienia koni przeciwko wściekliźnie.
Podczas trwania zawodów będzie możliwość skorzystania z kateringu.

