VI TOWARZYSKIE I REGIONALNE
ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
PELNIK 2018
Organizator: KJ Bertyn Piastowo, Rancho po Zosi w Pelniku, Gminny Ośrodek
Kultury w Łukcie, Mobilny Salon Urody Barbara Syjczak
Miejsce zawodów: Rancho po Zosi w Pelniku, Pelnik 74, 14-105 Łukta
Rozpoczęcie zawodów: 05.08.2018, godzina 10.00
Odprawa techniczna: godzina 9.00
Podłoże parkuru i rozprężalni: piaszczysto-trawiaste UWAGA! Dla koni
stępujących rozprężalnia poszerzona o tor leśny.
Komisja sędziowska: sędzia główny – Janusz Michalski,
sędzia – Józef Kamiński
delegat WMZJ – Grażyna Woroniecka
gospodarz toru – Janusz Wejer
Lekarz weterynarii: lek. wet. Krystian Rajski
Zabezpieczenie medyczne: ratownictwo medyczne
Biuro zawodów: Olga Nowicka-Makowska
Termin zgłoszeń: do 03.08.2018 do godziny 21.00
Zgłoszenia: przez panel zgłoszeń www.zawodykonne.com

PROGRAM ZAWODÓW
Konkurs nr 1 kl. mini LL art. 1 (towarzyski) – z trafieniem w normę czasu –
wysokość przeszkód max 70 cm.
Konkurs nr 2 kl. LL art. S1 (towarzyski) – z trafieniem w normę czasu –
wysokość przeszkód max 90 cm.
Konkurs nr 3 kl. L – dwufazowy art. 274.5.3- wysokość przeszkód max 100 cm.
Konkurs nr 4 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269. –
wysokość przeszkód max 110 cm
Konkurs nr 5 kl. N – zwykły art. 238.2.1– wysokość przeszkód max 120 cm.
Opłaty: wpisowe za konia – 50 zł
konkursy nr 1, 2 – 10 zł
konkursy nr 3,4,5 – 20 zł
opłata za boks – 30 zł/koń – liczba boksów ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń, w przypadku wyczerpania boksów możliwość przygotowania
niewielkich kwater
Opłat należy dokonać przed startem w biurze zawodów
Nagrody: konkurs nr 1, 2, – puchary i nagrody rzeczowe
konkurs nr 2, 4, 5 – puchary, nagrody rzeczowe i/lub nagrody finansowe
(w zależności od liczby sponsorów)
flot's dla pierwszych 7 miejsc w każdym konkursie
Na miejscu dostępny będzie bufet oraz wiele atrakcji dla zawodników i publiczności.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Do dyspozycji zawodników będzie oddany przestronny parking na przyczepy, wodopój i ogrodzony
lążownik. możliwość odpłatnego zakupu siana dla koni na miejscu.
1. Obowiązuj dokumentacja PZJ dla zawodników i koni
1.Zawodnicy małoletni- pisemna zgoda rodziców, lub opiekunów, wskazana kamizelka ochronna.
2. Zawodnicy i luzacy zobowiązani są posiadać bezpieczne nakrycie głowy.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki zaistniałe podczas transportu i trwania
zawodów.
5. Istnieje możliwość wynajęcia boksu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba boksów ograniczona.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w
przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych
7. Zawodników obowiązuje kodeks postępowania z koniem.

