HALOWE ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY O PUCHAR WÓJTA GMINY WĄGROWIEC
18 MARZEC 2018

1.Miejsce zawodów: OSTROWO MŁYN 2 62-100 WĄGROWIEC (koło WĄGROWCA

w stronę ROGOŹNA)
2. Organizatorzy: Stajnia Ostrowo Młyn,
kontakt:
Sandra Białobrzeska tel. 669 220 596
Daniel Kurpiński tel. 721 251 353
3.Patron medialny: www.portalwrc.pl oraz Głos Wągrowiecki.
4. Termin zawodów: 18 MARZEC (NIEDZIELA)
5. Warunki: plac konkursowy - hala- plac kwarcowy , rozprężalnia – piaszczysta.
6. Zgłoszenia do dnia 16.03.2018 (piątek) na stronie FACEBOOK’a –„Ośrodek Rekreacji
Ostrowo Młyn”. W wiadomości prywatnej prosimy o dokładne wpisanie konkursów, w
których będzie startował zawodnik. Za zgłoszenie po terminie +10zł od konia.
7. Listy startowe dostępne na stronie facebook’a- „Ośrodek Rekreacji Ostrowo Młyn” w dniu
17.03.2018(SOBOTA)
8. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00
9. Sędzia główny: Anna Balukiewicz
Komisarz: Anna Szeląg
Gospodarz toru: Dawid Rakoczy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

•

Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych
zdarzeń losowych.

•

Wymagana dokumentacja: ważne badania lekarskie, w przypadku osób
niepełnoletnich zgoda rodziców na start.

•

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów
Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące
mieć miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników.

•

Na terenie zawodów będzie obecny lekarz/ratownik medyczny- Dr Wojciech
Bochyński/Dariusz Gapiński.

•

Na terenie Ośrodka dostępna będzie całodobowa gastronomia.

•

Opłaty-wpisowe od konkursu:
konkursy- 50 zł za start (opłatę należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem).

•

Możliwość wynajęcia boksów w cenie 40 zł (w dniu zawodów).
Rezerwacje pod numerem tel: 721 251 353

•

Program zawodów:
•

Konkurs 1 – klasa „mini LL” zwykły art. 238.1.1. (60cm)

•

Konkurs 2 – klasa „LL” z trafieniem w normę czasu (80cm)

•

Konkurs 3 – klasa „L” Grand prix o puchar Wójta Gimny Wągrowiec (100
cm) (art. 274.5.3)

•

Konkurs 4 – klasa „L” z jokerem (100 cm) (art. 269.5)

•

Nagrody-Organizator przewiduje: flot’s i puchary za 4 pierwsze miejsca w
konkursach nr 1,2,3,4.

•

Atrakcyjne Nagrody
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 24.11.2017r.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 20.02.2018 – Ryszard Szymoniak

