
                                     PROPOZYCJE  

REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH W SKOKACH    

               TRZCIEL 2011 

 

1. Ranga:  zawody regionalne 

2. Organizator: Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie oraz OSP Trzciel 

3. Miejsce zawodów: Plac przy ul. Zbąszyńskiej (parkur, rozprężalnia; trawa) 

4. Termin zawodów: 14.08.2011 (Niedziela)  

5. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w LZJ,  WZJ i PZJ 

6. Osoby oficjalne: 

               Dyrektor zawodów: Karolina Perek ( tel. 606 514 924 )     

               Sędzia główny: Wojciech Smudziński  

  Gospodarz toru: Tadeusz Szymoniak 

7. Termin zgłoszeń: 11.08.2011 (Czwartek) 

8. Zgłoszenia na adres: zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule Trzciel ZR)                 

9. Godzina rozpoczęcia zawodów, przybliżone godziny rozpoczęcia konkursów, listy                       

startowe: Sobota 13.08.2011 na www.posadowskietj.com  ,  www.posadowo.galopuje.pl 

      10.  Program zawodów:  Rozpoczęcie godzina 13.00 lub 14.00 w zależności od ilości zgłoszeń 

Konkurs nr 1 klasy „L” - licencyjny 

Konkurs nr 2 klasy „L” - dokładności z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 3 klasy „P” - zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 4 klasy „N” - o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art. 269.5 

11.  Sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie opłat - Niedziela od godziny 12.00 

12.  Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ – zawodnicy i konie 

13.  Nagrody 

- dla 25% startujących FLO 

- konkursy nr 1,2 – nagrody rzeczowe i upominki 

- konkursy nr 3,4 – nagrody finansowe  

 I II III IV V PULA 

3 - P  300,00 zł 250,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 850,00 zł 

4 - N 600,00 zł 450,00 zł 350,00 zł 250,00 zł 150,00 zł 1 800,00 zł 

        

              W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów suma nagród zostanie zwiększona  

 



14. Opłaty startowe: konkursy nr 1, 2 – 30 od startu; konkurs nr 3,4 – 40 zł od startu. 

15. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy) 

16. Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł 

17. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w 

trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.  

 

        Propozycje zatwierdzone przez : WZJ  w dniu 13.07.2011 

          W imieniu organizatora  

  

           Karolina Perek  


