


SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych
 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów

3. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce 
podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich

4. Na terenie zawodów będzie obecny ratownik medyczny

5. Opłaty: Startowe we wszystkich konkursach 50 zł – przedpłata na konto

Wszystkie płatności wyłącznie przelewem na konto do dnia 26.08:

Szkoła Jazdy Konnej Stajnia Raduszyn
Raduszyn 4 62-095 Murowana Goślina

40 1020 4027 0000 1302 0920 8937

W tytule: Imię i nazwisko zawodnika, koń, ilość przejazdów i ewentualnie boks (po potwierdzeniu)

6. Możliwość wynajęcia boksów w dniu zawodów, rezerwacje pod numerem tel.: 516 178 532

- boksy w dniu zawodów 80 zł, ilość boksów ograniczona 

7. Program zawodów: 
Konkurs nr 1 Konkurs zabawowy (30 cm) - dokładności dla kucy, dzieci, niedoświadczonych 
zawodników i młodych koni Art. 238.1.1 – każda para otrzyma upominek

Konkurs nr 2 Debiuty (45-50 cm) - dokładności dla kucy, dzieci, niedoświadczonych zawodników i 
młodych koni Art. 238.1.1

Konkurs nr 3 Mini LL (65-70 cm) – z trafieniem w normę czasu (Regulamin PZJ)
W tym konkursie drugi przejazd tej samej pary jest przejazdem treningowym.

Konkurs nr 4 LL (80-85 cm) – dwufazowy Art. 274.5.3

Konkurs nr 5 L (95-100 cm) – dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2
W rozgrywce dopuszczalny jest tylko jeden przejazd zakwalifikowanej pary.

Mając na względzie dobro koni, w dniu zawodów każdy koń może startować 2 razy.
Do klasyfikacji końcowej liczy się lepszy wynik (poza konkursem nr 3). 

Po ostatnim konkursie planowany jest Konkurs Pokazowy na wysokości 105 – 110 cm – zwykły 238.2.1
Każdy koń może mieć tylko jeden przejazd w tym konkursie.
Wpłata wynosi 20 zł, a zwycięzca zgarnia pulę wpłat.



8. Nagrody: rozety dla wszystkich uczestników konkursów nr 1 i nr 2. Rozety dla 25 % uczestników 
konkursów nr 3, nr 4 i nr 5. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach minimum 
do trzeciego miejsca

Nagrody rzeczowe o
wartości

I miejsce II miejsce III miejsce

Konkurs nr 1 Słodkie upominki dla wszystkich uczestników
Konkurs nr 2 200 zł 150 zł 100 zł
Konkurs nr 3 250 zł 200 zł 150 zł
Konkurs nr 4 350 zł 250 zł 200 zł
Konkurs nr 5 500 zł 400 zł 250 zł

9. W czasie imprezy dostępny będzie catering

10. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń: 20 zł (nie dotyczy skreśleń)

11. Każdy protest musi być na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł

12. Udział publiczności będzie możliwy zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia

13. Zawody współfinansowane przez pełniącego obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Pana Radosława Szpota oraz ze środków Powiatu Poznańskiego


