       FINAŁ  JESIENNEGO  PUCHARU   PIETRZYKOWA             REGIONALNE I TOWARZYSKIE  ZAWODY w SKOKACH  PRZEZ  PRZESZKODY
                  PIETRZYKÓW      11.11.2015

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 mokrego podłoża  na rozprężalnię zostanie wyznaczona część hali

4.  Termin zawodów : 11.11.2015 (środa, za to Święto Niepodległości)

5.  Termin zgłoszeń : 9.11.2015 (poniedziałek)do godz.20. Zgłoszenia po terminie:+50% startowego.
.   Zgłoszenia na adres mailowy: barbasia.hip@gmail.com  lub tel./sms;693 605 071
    W zgłoszeniach prosimy zaznaczyć kuce do 148 cm wzrostu.
    Jeśli zawodnik ma dwa konie w konkursie,prosimy zaznaczyć który ma jechać pierwszy.

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: Jerzy Hajdul, sędzia WZJ:Piotr Helon, sędziowie: Barbara Jacoszek,Joanna Celmerowska.Sławomir Panasiuk  Gospodarz Toru: Kazimierz Lewandowski, Asystent gospodarza toru: Marek Modelewski,  Lek.Wet:Georgios Gargalis 

8. Listy startowe będą opublikowane we wtorek 10.11. na stronie www. Stary-folwark.pl-facebook
        
9 .Program zawodów: rozpoczęcie godz. 9.00  
     Konkursy nr 1, 2, 3 odbędą się jako konkursy towarzyskie
           -  konkurs nr 1  mini LL - wys. przeszkód do 60 cm – dokładności bez rozgrywki
           -  konkurs nr 2  kl. LL  - wys,przeszkód do 80 cm  - zwykły – art. 238.2.1
           -  konkurs  nr 3  kl. L  wys.przeszkód do 100 cm,  zwykły   - art.238.2.1
         Do klasyfikacji liczy się lepszy przebieg
     Konkursy nr 4 i 5 odbędą się jako regionalne
           -  konkurs  nr 4  kl. P wys.przeszkód do 110 cm, dwufazowy art.274.5.2
           -  konkurs nr  5  kl. N wys. do 120 cm,  zwykły
10. Nagrody : konkurs nr 1: flots ,3 puchary za 1.miejsce do rozlosowania
            Konkurs nr 2 : flots,puchary za 1,2 i 3 miejsce
            konkursy nr 3, :puchar dla zwycięzcy,nagrody rzeczowe,,flots
            konkursy nr 4 : puchar dla zwycięzcy,flots,nagrody pieniężne: I m-120 zł, IIm-80 zł, III m-40 zł
            konkurs nr 5 : puchar dla zwycięzcy,flots, nagrody pieniężne: I m- 180 zł, II m-100 zł,III m- 60 zł
11.  Opłaty startowe:konkursy nr 1,2,3 - 30 zł od przebiegu.
                      Konkursy nr 4,5 – 40 zł od przebiegu
12.  Organizator posiada  boksy,opłata 50 zł/niedziela, 80 zł/od soboty.(ilość ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń)  Rezerwacja i informacje:tel. 693 60 50 71 Barbara Jacoszek
13. Każda zmiana na liście startowej po jej opublikowaniu - opłata 20 zł płatna przy zmianie! (nie dotyczy skreśleń)
14 .Zalecane ubezpieczenie koni i jeżdżców  od następstw NW.
15. Na miejscu dostępny będzie catering, ujęcie wody, WC
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.



                                                                 
                                                                
                                  

