PROPOZYCJE
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
AMATORÓW W SKOKACH
ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH
1.Organizator

: '' Stajnia '' Maja Polikowska Brzózki

2. Miejsce

: „Stajnia”
Brzózki 30 72-022 Nowe Warpno

3 . Termin

: 16 czerwca 2018

4. Uczestnicy

: wszyscy zainteresowani

5. Osoby oficjalne
: Sędziowie : Jolanta Turowska , Daniel Miechowicz
6. Dyrektor zawodów : Maja Polikowska tel : 604 977 787
7. Podłoże
: piaszczyste , rozprężalnia piaszczysta

8 .Program zawodów towarzyskich :
Konkurs nr. 1 klasy mini LL (dokładności)
Konkurs nr . 2 klasy LL (dokładności)
Konkurs nr. 3 klasy L (dokładności z dogrywką)
9 . Program Mistrzostw Okręgu Amatorów w 2018 roku.

Obowiązuje przejechanie 2 konkursów według zamieszczonego schematu dla
każdej wyznaczonej grupy wiekowej . O klasyfikacji decyduje liczba punktów
karnych ,
uzyskanych podczas 2 przejazdów .Klasyfikacja od najmniejszej liczby punktów
karnych do
największej . Konkursy oceniane na styl jeźdźca.

Kategoria

Półfinał

Dzieci do 11 lat

Wysokość max 40
cm

Junior od 12 do 15lat

Wysokość max 60
cm K

Finał
Wysokość max 40 cm
Wysokość max 60 cm

Senior od 16 lat

Wysokość max 80
cm

Wysokość max 80 cm

W Mistrzostwach Amatorów mogą startować osoby niezarejestrowane w WZJ/PZJ
oraz nieposiadające obecnie ani w przeszłości trzeciej i wyższej klasy sportowej .
Dozwolony jest udział zawodnika na 2 koniach w konkursach półfinałowych
natomiast w konkursie finałowym na jednym .Konkursy nie będą rozpisywane na
serie : duże konie i kuce. Zawodnicy w MOA mogą startować w schludnym
stroju treningowym . Pozostałe warunki zgodnie z przepisami PZJ.
10 . Opłaty: tylko startowe
Towarzyskie 70 zł / od startu
Mistrzostwa Okręgu Amatorów 120 zł ( za 2 starty półfinał + finał )
11. Nagrody : flots dla wszystkich uczestników zawodów , puchary, nagrody rzeczowe.
10. Termin zgłoszeń: do dnia 10.06.2018r.
Zgłoszenia zawodników tylko e-mail na :majka@stajnia.info.pl
Boksy : kontakt : Maja Polikowska : tel : 604 977 787
12. Zawody towarzyskie przeprowadzone zostaną zgodnie z
Uchwałą PZJ z dnia 20.12.2013 roku.
13 .Wszystkich uczestników zawodów towarzyskich i Mistrzostw
Amatorów obowiązują aktualne badania lekarskie , aktualne
ubezpieczenie NNW , a zawodników niepełnoletnich - zgoda
opiekuna prawnego na start w zawodach. Konie muszą
posiadać paszport urzędowy oraz aktualne szczepienia przeciw
grypie.
14 .Organizator zapewnia parking dla koniowozów i przyczep.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kradzieże
i inne zdarzenia losowe wynikłe podczas trwania zawodów.
15.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów.

Szczecin, 25.05.2018

Komitet Organizacyjny

