Regionalne Zawody Jeździeckie w dyscyplinie skoków przez
przeszkody
Memoriał doc. Stanisława Wadowskiego
oraz Puchar Związku Trakeńskiego w Polsce
1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy UWM Olsztyn, Katedra Hodowli Koni i
Jeździectwa UWM Olsztyn
2. Sponsorzy:

J.M. Rektor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Fundacja ŻAK w Olsztynie , Polskie Towarzystwo Zootechniczne o. Olsztyn
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
Andrzej Grad – Prezes Związku Trakeńskiego w Polsce
Kamień Warmiński – Żwirownia Modliny
Centrum Ogrodnicze Zieleń-Bogusławscy

3. Patronat medialny: Telewizja Kortowo, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska.
4. Termin zawodów: 4.06.2017r.
5. Miejsce: hipodrom na terenie Ośrodka Jeździeckiego UWM w Olsztynie, ul Słoneczna 51a, Olsztyn.
6. Warunki techniczne: Plac konkursowy – 40 x 60 m piasek, rozprężalnia 50 x 60 – piasek.
7. Komisja sędziowska: Sędzia główny – Janusz Michalski
Członkowie Jury – Anna Zagrodzka, Mikołaj Zagrodzki - Delegat WMZJ
Gospodarz toru: Janusz Wejer Sekretariat: Ewa Jastrzębska.
Kierownik Ośrodka Jeździeckiego UWM Olsztyn - Zdzisław Kamiński
8. Lekarz weterynarii: Jagoda Pacyńska
9. Zabezpieczenie medyczne: Ratownictwo Medyczne.
10. Termin zgłoszeń: do 02.06.2017, do godz. 14.00. Zgłoszenia do konkursów (imię i nazwisko jeźdźca,
nazwa konia, nazwa klubu i konkursy w jakich para wystartuje) oraz kompletne dane do faktury (jeśli
klub/osoba

życzy

sobie

mieć

wystawioną

fakturę)

prosimy

przesyłać

na

adres:

adriana.pawelec@uwm.edu.pl lub telefonicznie 89 523-48-19, fax 89 523-33-96.
W zgłoszeniach proszę podawać telefon kontaktowy (komórkowy). Druk zgłoszeniowy znajduje
się na ostatniej stronie tego dokumentu.

Zgłoszenie wysłane na adres mailowy po terminie nie zostanie uwzględnione na przygotowanych
wcześniej listach startowych. Zgłoszenie w dniu zawodów będzie wymagało od zawodnika
zgłoszenia się w dniu zawodów do sekretariatu zawodów i poniesienia dodatkowej opłaty
(pkt. 14).
11. Boksy (tylko w stajniach!!!) będą dostępne od niedzieli 04.06. 2017r. od godz. 8.00. W szczególnych
przypadkach boksy udostępnione będą w sobotę 3.06.2016.
Organizator zapewnia pierwszą ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona do 25 sztuk.
Opłaty za boksy: stajnia 150zł od soboty i 80zł w niedzielę – w dniu zawodów.
Rezerwacja boksów mailem na adres: adriana.pawelec@uwm.edu.pl lub telefonicznie 89 523-48-19
do dnia 01.06.2017 (czwartek), do godz. 14.00. Rezerwację uznaje się za dokonaną po wpłynięciu
opłaty za boks (najpóźniej do 01.06.2017) na podany w pkt. 13 numer konta (prosimy zabrać na
zawody dowód wpłaty). Organizator nie gwarantuje rezerwacji bez dokonanego przelewu. Decyduje
kolejność wpłat.
Po tym terminie istnieje możliwość wynajęcia boksu w dniu przyjazdu na zawody pod warunkiem
posiadania przez organizatora wolnych boksów.
12. Program zawodów:
Niedziela 4.06.2017 rozpoczęcie konkursów o godz. 10.00
Konkurs nr 1 kl. mini LL ( do 50cm) i LL (do 90cm)– z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 2 kl. L – dwufazowy art.274.5.3 towarzyski
Konkurs nr 3 kl. P - zwykły art. 238.2.1 o puchar Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof.
dr hab. Urszuli Czarnik.
Konkurs nr 4 kl. N – zwykły z I rozgrywką art. 238.2.2 Memoriał doc. Wadowskiego*o puchar
JM Rektora UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego.
Konkurs nr 5 kl. N – zwykły art. 238.2.1 o nazwie „oczko do klasy sportowej”
Konkurs nr 6 kl. C – zwykły art. 238.2.1 (minimalna ilość zawodników 4)**
13. Opłaty wpisowe i startowe (przyjmujemy w dniu zawodów): Wpisowe od konia za zawody 50zł.
Startowe konkurs: 1 – 10,00 zł; 2 – 20,00 zł; 3 – 30,00 zł; 4 i 5 – 40 zł; 6 – 50zł,
boks dla konia (stajnia) - od soboty 150zł i w niedzielę od rana 80 zł.
Opłaty za boks na konto KS ASZ UWM w Olsztynie.
Nr konta: 42 1240 1590 1111 0000 1453 0579
Klub sportowy AZS UWM Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 8, 10-718 Olsztyn.
Tytuł przelewu: „Mem Wad – nazwisko osoby startującej” – przykład Mem Wad Adam Nowak.
Prosimy przywieźć ze sobą dowód przelewu. Opłata za boks najpóźniej do 01.06.2017.

Tabela1. Podział nagród ze startowego
Miejsce
Konkurs
nr

I

II

III

Puchar i

Puchar i

Puchar i

Nagroda rzeczowa

Nagroda rzeczowa

Nagroda rzeczowa

2

40%

30%

20%

10%

3

40%

30%

20%

10%

4*

40%

30%

20%

10%

5 i 6**

Patrz punkt 15

Patrz punkt 15

Patrz punkt 15

Patrz punkt 15

1

IV

-

14. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu lub zapisy w dniu zawodów –opłata 20 zł (nie
dotyczy skreśleń).
Dopisanie do listy – tylko na koniec listy startowej w danym konkursie.
15. NAGRODY: w konkursie nr 1 (mini LL i LL rozgrywanym łącznie) flots i puchary dla pierwszych
trzech zawodników. W pozostałych konkursach nagrody finansowe w 100% ze startowego oraz flots
dla 25% startujących. Podział nagród ze startowego według schematu w tabeli 1.
W konkursie nr 4* - puchary dla pierwszych trzech zawodników ufundowane przez JM Rektora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego.
W konkursie nr 4* ufundowana została również dodatkowa nagroda finansowa dla najwyżej
sklasyfikowanego konia o pochodzeniu trakeńsko-wschodniopruskim. Do nagrody dla konia o
pochodzeniu trakeńsko-wschodniopruskim będą miały prawo konie: zgłoszone do rywalizacji w
niedzielę przed rozpoczęciem konkursu nr 4, z pozytywnie zweryfikowanym (przez osobę
wyznaczoną przez Związek Trakeński w Polsce) rodowodem. O wygranej decyduje zajęta lokata w
konkursie nr 4.
W konkursie nr 5 i 6** nagrody ze startowego. Przy założeniu, że liczba startujących koni
wynosi:
od 1 do 4 – dwie nagrody w proporcji 70% I miejsce i 30% puli nagród za drugie miejsce,
od 5 do 8 koni - trzy nagrody w proporcji 50-30-20% startowego,
powyżej 9 koni - 4 nagrody w proporcji 40-30-20-10%.

Na terenie Ośrodka Jeździeckiego w Kortowie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
16. Przed wjazdem na teren Ośrodka konieczne będzie okazanie paszportów koni celem sprawdzenia
aktualności szczepień koni.
18. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
19. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie trwania zawodów
lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
20. Dojazd i transport koni na własny koszt.
21. Zakwaterowanie we własnym zakresie.
Druk zgłoszeniowy na zawody na końcu pliku.
UWAGI
1. Juniorzy muszą posiadać zgodę rodziców na udział w zawodach.
2. Dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ, badania lekarskie zawodników
wykonywane i potwierdzone przez przychodnię sportowo-lekarską, ubezpieczenie NNW zawodnika.
Wszystkie konie obowiązują szczepienia p /grypie.
5. Wszystkich obowiązuje Kodeks postępowania z koniem.

Zgłoszenie na Regionalne Zawody Jeździeckie w dyscyplinie skoków przez przeszkody
Memoriał doc. Stanisława Wadowskiego oraz Puchar Związku Trakeńskiego w Polsce
Olsztyn, 4.06.2017
Klub: …………………………………………………………………
Nr tel. ……………………………………………………………….
Dane do faktury:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………...…………………………………………
NIP: ……………………………………
Rezerwacja boksów:
Koń

Dzień*
Sobota

Płeć

*proszę zaznaczyć krzyżykiem (x)
Niedziela
Zawodnik

Koń

mini
LL
1

*proszę podać liczbę startów

LL

L

P

N

N

C

1

2

3

4

5

6

Niedziela

