zapraszamy na

Zawody Towarzyskie
w Skokach przez przeszkody
1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina
2. Organizator: Klub Jeździecki Raduszyn
3. Termin zawodów: 18 sierpnia 2018 r. (sobota)
5. Warunki: piaszczysty parkur i rozprężalnia.
Przewidywane jest równanie parkuru i rozprężalni między konkursami
6. Zgłoszenia do dnia 15.08.2018 r. poprzez panel zgłoszeniowy na stronie www.zawodykonne.com lub
tradycyjnie mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać Raduszyn)
7. Listy startowe dostępne 16.08.2018 na stronach www.kosakowscy.pl oraz www.zmierzczas.pl
8. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00
9. Komisja Sędziowska:
- Sędzia główny: Włodzimierz Chmielnik
- Sędzia: Tomasz Chmielnik
- Komisarz: Halina Kosakowska
- Gospodarz toru: Piotr Sokołowski
10. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych
2. Wymagana dokumentacja:
- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania
jeździectwa,
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów
4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce
podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób trzecich
5. Na terenie zawodów będzie obecny ratownik medyczny
6. Opłaty: Startowe we wszystkich konkursach 40 zł , należy wnieść najpóźniej na godzinę przed
startem
7. Możliwość wynajęcia boksów w dniu zawodów, rezerwacje pod numerem tel.: 516 178 532
- boksy w dniu zawodów 40 zł, ilość boksów ograniczona
8. Program zawodów:
Konkurs nr 1 Mini LL (60 cm) – zwykły, dla kucy, dzieci, niedoświadczonych zawodników i młodych
koni Art. 238.2.1
Konkurs nr 2 LL (75 cm) – z trafieniem w normę czasu (Regulamin PZJ)
Konkurs nr 3 L (90 cm) – dwufazowy Art. 274.5.3
Konkurs nr 4 L (100 cm) – dokładności z rozgrywką Art. 238.1.2
W konkursie nr 2 drugi przejazd jest traktowany jako przejazd treningowy.
Mając na względzie dobro koni, w dniu zawodów każdy koń może startować 3 razy.
W każdym konkursie każda para ma prawo do dwukrotnego startu, do klasyfikacji końcowej liczy się
lepszy wynik. Para startująca w konkursie nr 3 nie może startować w konkursie nr 1. Para startująca w
konkursie nr 4 nie może startować w konkursie nr 1 i nr 2

9. Nagrody: rozety dla wszystkich uczestników konkursów nr 1 i nr 2. Rozety dla 25 % uczestników
konkursów nr 3 i nr 4. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców we wszystkich konkursach minimum do
trzeciego miejsca
Nagrody rzeczowe o
wartości
Konkurs nr 1
Konkurs nr 2
Konkurs nr 3
Konkurs nr 4

I miejsce

II miejsce

III miejsce

200 zł
250 zł
350 zł
500 zł

150 zł
200 zł
250 zł
400 zł

100 zł
150 zł
200 zł
250 zł

10. W czasie imprezy dostępny będzie catering
11. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń: 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
12. Każdy protest musi być na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
13. W czasie imprezy przewidujemy mnóstwo dodatkowych atrakcji, między innymi:
- Konkurs Horseman - skoki przez mini przeszkody bez konia
- Konkurs Rzutu Podkową
- Wystawa prac artystycznych o tematyce konnej
- Kawiarenka Rodziców
- zabawy i zajęcia plastyczne dla dzieci
- oprowadzanki
- Wielka Loteria Fantowa
14. Zawody współfinansowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Pana Dariusza
Urbańskiego oraz ze środków Powiatu Poznańskiego
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 24.11.2017r.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 20.02.2018 – Ryszard Szymoniak

