. Towarzyskie Spotkanie Skokowe.
. Parkury szkoleniowe + Hobby Horse - Młynka Jumping.
. Parkury treningowe z punktacją i nagrodami.
. Stajnia Młynka.
. 18 wrzesień 2022
Zgłoszenia zawodników do 15.09.2022 przez portal: https://zawodykonne.com/
lub e-mailem: StajniaMlynka@vf.krakow.pl
Pomoc tel: 508-913-608
Odwołanie zgłoszenia bezpłatne.
SZCZEGÓŁY:
. Pomiar czasu na fotokomórkach.
. Parkur piaskowy 80x85x40x30m.
. Rozprężalnia piaskowa 23x60m.
. Zabezpieczenie medyczne Ryszard Budzyń.
. Obsługa komputerowa: Equusevents, Katarzyna Korfanty
. Obsługa sędziowska:
KOLEJNOŚĆ PRZEJAZDÓW:
1. KONKURSY SKOKÓW (dozwolone 3 starty konia w kat. 50-95cm):
- konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 50 cm
- konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 70 cm
- konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 80 cm
- pauza na konkursy Hobby Horse - Młynka Jumping
- konkurs dokładności z rozgrywką LL- 90-95 cm
2. HOBBY HORSE - Młynka Jumping
- HobbyHorse - Młynka Jumping - konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 40 do 50 cm
- HobbyHorse - Młynka Jumping - konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 60 do 70 cm
- HobbyHorse - Młynka Jumping - potęga skoku
Na czas przejazdu jest możliwe wypożyczenie Hobby Horse-a – chęć wypożyczenia należy
wcześniej zadeklarować u organizatora.

OCENA PRZEJAZDÓW KONNYCH NA ZASADY KONKURSÓW KONNYCH wg.PZJ:
Konkurs zwykły: o zwycięstwie decyduje liczba punktów karnych, a wśród
zawodników z taką samą liczbą punktów karnych (lub ich brakiem) o zwycięstwie
decyduje szybszy czas przejazdu.

Konkurs dokładności z rozgrywką: podawana jest norma czasu, w którym
należy pokonać parkur, ale o miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów
karnych. Jeźdźcy, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów karnych zajmują miejsca
ex aequo. Aby wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się rozgrywkę na zasadzie konkursu
zwykłego.

ZASADY KONKURSÓW HOBBY HORSE MŁYNKA JUMPING.
HH-Konkurs zwykły bez rozgrywki: o zwycięstwie decyduje liczba punktów
karnych, a wśród zawodników z taką samą liczbą punktów karnych (lub ich
brakiem) o zwycięstwie decyduje szybszy czas przejazdu.
Punkty karne są naliczane za:
. zatrzymanie się,
. zrzucenie przeszkody.
HH-Konkurs potęgi skoków: polega na pokonywaniu coraz wyższych przeszkód.
Zaczynamy od rundy 60cm. Każdy zawodnik może mieć jedno zatrzymanie w
rundzie, drugie zatrzymanie lub zrzutka skutkuje eliminacją. Poprawne pokonanie
przeszkody w rundzie oznacza kwalifikację do kolejnej, wyższej rundy. Wysokość
wzrasta wraz z każdą rundą a konkurs kończy się gdy zostaje jeden zwycięzca.
W konkursach zawodnicy biorą udział z Hobby Horsem, nie ma możliwości
startowania bez.
Długość kija HH musi wynosić minimum 30cm i musi się on znajdować między
nogami zawodnika przez cały przejazd.
Każdy zawodnik na koniec zawodow HH otrzyma pamiątkowe flo a za pierwsze trzy
miejsca w każdym konkursie gwarantowane są nagrody rzeczowe.
W przypadku ex aequo nagrody będą losowane.
OPŁATY:
Jazda konna
. 80 zł - 1 start pary,
. 20 zł - każdy kolejny start tej samej pary.
Hobby Horse - Młynka Jumping:
. 30zł (dwa przejazdy obojętnie w jakich kategoriach. Jeżeli to dwa przejazdy w tej
samej kategorii to oba są punktowane i zalicza się lepszy przejazd)
Opłata na miejscu jest wyłącznie gotówką.
WYMAGANE DOKUMENTY:
ZAWODY KONNE
. Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich
. Ubezpieczenie NNW obejmujące jazdę konną
. Paszport i aktualne szczepienia konia.
HOBBY HORSE
. Zgoda rodzica
Listy startowe zostaną opublikowane na https://zawodykonne.com
Zapisy przez portal https://zawodykonne.com/
lub na e-mail: StajniaMlynka@vf.krakow.pl
dokonując zapisów mailem proszę podać:
. imię i nazwisko,
. wiek uczestnika (dotyczy dzieci),
. imię konia.
. nazwy konkursów i ilość startów.
Liczba miejsc ograniczona, termin zgłoszeń do 15.09.2022
Pomoc: 508-913-608

