PROPOZYCJA ZAWODÓW
ORGANIZATOR ZAWODÓW : OŚRODEK JEŹDZIECKI „AMADOR” W MORĄGU
tel. 721 609 647
Regionalne Zawody Jeździeckie w Konkurencji Skoków Przez Przeszkody pod patronatem
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Morąg
1.Udział biorą kluby i sekcje jeździeckie oraz zawodnicy niezrzeszeni.
2.Organizator Ośrodek Jeździecki „Amador” w Morągu.
3.Termin:2.09.2018
4.Miejsce:Plac Imprez Otwartych ulica Jagiełły, 14-300 Morąg
5.Podłoże parkuru oraz rozprężalni: trawa.
6.Odprawa techniczna godz. 10.20
7.Rozpoczęcie zawodów: 2.09.2018r godz. 11.00 (od konkursu nr 2)
8.Sędzia główny: Grażyna Woroniecka
Sędzia: Józef Kamiński
9.Delegat WMZJ Mikołaj Zagrodzki
10.Gospodarz toru: Janusz Wejer
11.Zabezpieczenie medyczne PCK Morąg
12.Termin zgłoszeń do zawodów: 1.09.2018 godz. 22.00 przez panel: www.zawodykonne.com
13.Opłaty:100zł za całe zawody od konia.
14.Konkursy mini LL i Debiuty- niepełnoletni nie wnoszą opłat.
PROGRAM ZAWODÓW
Rozpoczęcie zawodów godz. 11.00 od konkursu nr 2
1. Debiuty – planowane od godziny 10.00-11.00* - towarzyski
2. Konkurs LL mini – z trafieniem w normę czasu art. S 1 - towarzyski
3.Konkurs LL – z trafienie w normę czasu art. S 1 - towarzyski
4.Konkurs L – Dwufazowy art.274.5.3
5.Konkurs P - „z Jockerem” art.269.5
6.Konkurs N – zwykły ( jeżeli będzie minim 6 koni ) art.238.2.1
Nagrody:
LL: pieniężne
L: pieniężne
P: pieniężne
N: pieniężne
LL mini: nagrody rzeczowe dla pierwszych pięciu zawodników
Debiuty: Upominki dla pierwszych 5 miejsc i Flos dla wszystkich uczestników .
Nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród przy małej liczbie startujących.
We wszystkich konkursach puchary (pierwsze trzy miejsca) oraz FLOS dla wszystkich, którzy
przejechali parkur na czysto.
UWAGI
Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminem PZJ/WZJ, wszyscy zawodnicy
niepełnoletni zgoda rodziców oraz badania lekarskie
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, szkody i wypadki zaistniałe podczas
transportu oraz w trakcie trwania zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
Ubezpieczenie zawodników, oraz koni w zakresie OC, oraz NW kluby i osoby indywidualne we
własnym zakresie.
Strój zawodników: toczek lub kask, białe bryczesy, frak lub marynarka, bolerko itp.(zapinane),

czarne długie buty lub czapsy.
*Debiuty polegają na tym że jeździec może przejechać parkur ułożony z 8 przeszkód ( drągi na
podwyższeniu ) kłusem sam lub z opiekunem. Za każdą przejeżdżaną przeszkodę kłusem jeździec
otrzymuje tyle punktów jaki ma numer przeszkoda. Jeżeli jeździec przejedzie od przeszkody do
przeszkody galopem i ją przeskoczy dodajemy 0,5pkt., natomiast jeżeli przejdzie do stępa
odejmujemy 0,5 pkt.Jeśli zawodnicy otrzymają równą ilość punktów będzie liczył się czas przejazdu.
Wszyscy uczestnicy tej zabawy otrzymają Flos i pierwsze 5 miejsc otrzymają upominki .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO MORĄGA ORAZ ŻYCZYMY SUKCESÓW W
REZERWACJI.
Wszystkich obowiązuje kodeks postepowania z koniem.

PROPOZYCJE ZATWIERDZONE PRZEZ WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK
JEŹDZIECKI DNIA 8 SIERPNIA 2018

