REGIONALNE I TOWARZYSKIE  ZAWODY w SKOKACH  PRZEZ  PRZESZKODY
                  PIETRZYKÓW      22.03.2015

1.  Ranga zawodów:  zawody regionalne i  towarzyskie

2.  Organizator : UKS  "Fatim"  Pietrzyków

 3.  Miejsce zawodów : Kryta ujeżdżalnia przy Starym Folwarku w  Pietrzykowie gm.Lipinki Łużyckie,podłoże:piasek kwarcowy z geowłókniną, rozprężalnia :plac zewnętrzny-podłoże:trawa-piasek.W razie b.złych warunków atmosferycznych na rozprężalnię zostanie przeznaczona część hali

4.  Termin zawodów : 22.03.2015 (niedziela)

5.  Termin zgłoszeń : 20.03.2015 (piątek)do godz.17

6  .Dokumentacja : konkursy towarzyskie: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi.
    Niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów na start
    Konie: min. 4 letnie z paszportem PZHK i szczepieniami
    Konkursy regionalne: zgodnie z przepisami PZJ

7.  Sędzia główny: :Piotr Helon, sędzia WZJ:Jerzy Hajdul, sędziowie: Barbara Jacoszek,Joanna Celmerowska.  Gospodarz Toru: Kazimierz Lewandowski ,  Lek.Wet:Georgios Gargalis 

8.  Zgłoszenia na adres mailowy: roza.jurkowska@gmail.com  lub tel./sms;693 605 071
        
9 .Program zawodów:   godz. 10 - rozpoczęcie zawodów
     Konkursy nr 1, 2, 3 odbędą się jako konkursy towarzyskie
           -  konkurs nr 1  mini LL - wys. przeszkód do 50 cm – dokładności bez rozgrywki
           -  konkurs nr 2  kl. LL  - wys,przeszkód do 80 cm  - dwufazowy art.274.5.2
           -  konkurs  nr 3  kl. L  wys.przeszkód do 100 cm,  zwykły   - art.238.2.1
     Konkursy nr 4 i 5 odbędą się jako regionalne
           -  konkurs  nr 4  kl. P wys.przeszkód do 110 cm, zwykły
           -  konkurs nr  5  kl. N wys.przeszkód do 120 cm, zwykły

10.    Nagrody : konkurs nr 1: flots i upominki
                  konkursy nr 2,3, :puchar dla zwycięzcy,nagrody rzeczowe,,flots
                  konkursy nr 4,5 : puchar dla zwycięzcy,nagrody pieniężne, flots
11.  Opłaty startowe:konkursy nr 1,2,3 - 30 zł od przebiegu.
                      Konkursy nr 4,5 – 40 zł od przebiegu

12.  Organizator zapewnia boksy,opłata 50 zł/dzień, 80 zł/2 dni.(ilość ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń)  Rezerwacja i informacje:tel. 693 60 50 71 Barbara Jacoszek

13. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu - opłata 20 zł(nie dotyczy skreśleń)

14 .Zalecane ubezpieczenie koni i jeżdżców  od następstw NW.

15. Na miejscu dostępny będzie catering.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże,wypadki i inne szkody mogące 
    wyniknąć w trakcie transportu,pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach

17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów
      
18.Obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem.



                                                                 
                                                                
                                  

