P R O P O Z Y C JE

Nazwa zawodów:Towarzyskie Zawody w
Sportowych Rajdach Konnych –IX Małoruskie Zawody w Sportowych Rajdach
Konnych
Termin i miejsce zawodów: 13 maja 2017 roku
Ruś Mała koło Ostródy

Biuro zawodów:tel. 508 837 199,
e-mail : saneckiand@wp.pl

Organizatorzy: Alina i Andrzej Saneccy
Nadleśnictwo Miłomłyn,

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

e-mail : saneckiand@wp.pl

Zawody organizowane są przy współudziale finansowym Starostwa
Powiatowego w Ostródzie i Gminy Ostróda

Zawody odbywają się według obowiązujących przepisów i regulaminów PZJ oraz
według niniejszych propozycji.

Komisja sędziowska–
Sędzia Główny: Paweł Kleszcz
Sędziowie:
Julian Żukowski,

Anna Niemyjska.

Komisja weterynaryjna
Przewodniczący:lek.wet. Wojciech Piekałkiewicz
Członkowie:
lek. wet. Alina Hinc
lek. wet. Anna Straszak
Lekarz wet. zawodów: Przychodnia dla koni "Rzeczna"

Serwis kowalski - Józef Antczak
Lekarz zawodów - PCK Oddział w Ostródzie

godzina 8:30 - przegląd weterynaryjny
9:00 - odprawa techniczna

Konkurs nr 1 klasy L towarzyski- -

dystans 29 km na normę

czasu, klasyfikacja indywidualna,
10:30-start dójkami lub w małych grupach-co 2 minuty.
Konkurs nr 2 klasy LL towarzyski - dystans 19,2 km na normę
czasu, klasyfikacja indywidualna
11:00 - start dwójkami lub w małych
grupach - co 2 minuty,
Konkurs nr 3 klasy LL towarzyski-dystans 13,0km na normę
czasu, klasyfikacja indywidualna

godzina 11:30 - start

Konkurs nr 4 klasy LL towarzyski- dystans 3,5 km”Rajd Zuchów”Dla najmłodszych =w towarzystwie rodziców biegnących obok koniStart o godzinie 12.00.
Zakończenie i dekoracja – godz.17.00 – 17.30

Zasady punktacji:
1) ruch:
bez zastrzeżeń ( ocena A) - 3 pkt
nieregularny (ocena B) - 1 pkt
kulawy - eliminacja
2) czas wejścia na bramkę weterynaryjną
do 3 minut - 3 pkt
powyżej 3 minut do 6 minut w łącznie - 1 pkt
powyżej 6 minut - 0 pkt
3) prędkość przejazdu:
do 9 km/h - 1 pkt
> 9 - 10 km/h - 2 pkt
> 10 - 11 km/h - 3 pkt
> 11 - 12 km/h - 4 pkt
> 12 - 13 km/h - 5 pkt
> 13 - 14 km/h - 6 pkt
Konkurs na normę czasu - maksymalna prędkość 14km/godz.
Przekroczenie normy czasu powyżej prędkości maksymalnej powoduje
eliminację .
Czas wejścia na bramkę weterynaryjną na mecie - maksymalnie 20 minut. Na
bramkę można wejść 2( dwa) razy
(w ciągu 20 minut).Zwycięża zawodnik z największą liczbą punktów. W
przypadku równej ilości punktów decyduje czas wejścia na bramkę.
Na trasie 2 punkty serwisowe.
Organizator zapewnia startującym amatorom pomoc lekarza weterynarii w
ustaleniach czy można wejść na bramkę weterynaryjną.
Konkurs numer 2 klasy LL towarzyski, dystans 13,0 km na normę czasu,
klasyfikacja indywidualna, warunki startu i klasyfikacji - jak w konkursie nr 1

- konie muszą mieć ważne szczepienia przeciwko grypie,
- konie muszą mieć dokumenty identyfikacyjne,
- minimalny wiek konia - ukończone 48 miesięcy.

1) opłaty na miejscu:
a) za boks ze słomą 100 zł za czas zawodów
można przyjechać z koniem wcześniej 15 zł za dobę dodatkową
b) wpisowe - 60 złotych za konia,
2) zgłoszenia do dnia 10 czerwca 2012 roku telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Zgłoszenia po tym terminie mogą być przyjęte po nadesłaniu dowodu wpłaty
200 zł za boks rozkładany.
Ilość boksów ograniczona. Organizator zapewnia słomę.
Pojenie i karmienie koni należy do zawodników.
Zawody odbędą się przy minimum 5 parach biorących udział.
Zawodnicy małoletni- pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach.
Na treningach i w trakcie zawodów obowiązują bezpieczne nakrycie głowy
(kask) i buty z obcasem lub kryte strzemiona.

Konkurs numer 1 -pętla -19,7 km, drogi leśne bez przekraczania asfaltowych
dróg publicznych, podłoże piaszczyste, trawiaste, żwirowe, tłuczeń. Różnica
wzniesień - do 20 m
Konkurs numer 2 -pętla 13,15 km, podłoże jak wyżej, płaski teren.

W Ostródzie -odległość 6-8 km od stajni.
Pokoje Gościnne "Podzamcze" Justyna Liniewicz
ul. Olsztyńska 6, 14-100 Ostróda tel. 605 90 77 88
( 16 pokoi),
Grupa Condohotels - Hotel "Platinium" i Willa Port w Ostródzie,
Agroturystyka w Małej Rusi.
Nocleg możliwy na polu biwakowym - bez opłaty.

NIEZBĘDNE UBEZPIECZENIA NW NA CZAS
ZAWODÓW ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.
UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA
SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ORGANIZATOR NIE
ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ
KONIE ZAWODNIKÓW W TRAKCIE ZAWODÓW.
UBEZPIECZENIE I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
ZAPEWNIA ORGANIZATOR W RAMACH OPŁATY
STARTOWEJ POD WARUNKIEM DOSTARCZENIA
PRZEZ ZAWODNIKÓW NAJPÓŹNIEJ NA TRZY DNI
PRZED STARTEM DANYCH NIEZBĘDNYCH DO
UBEZPIECZENIA, TO JEST IMIENIA I NAZWISKA,
ADRESU, NUMERU PESEL, DATY I MIEJSCA
URODZENIA.

Zapraszamy
Organizatorzy

