Zasady
Parkurów treningowych
Olsza, 8 kwietnia 2020
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Organizatorzy: KJ Agro-Handel Śrem
Miejsce parkurów otwartych: Hipodrom KJ Agro-Handel Olsza
Termin : 8 04 2020 roku (środa)
Uczestnicy: bez ograniczeń
Strój jeźdźców – buty, ostrogi, baty, kaski zgodnie z przepisami PZJ, pozostałe dowolne
Warunki techniczne (zapewniamy warunki jak podczas zawodów (telebim, muzyka, spiker itp.)
a. Parkur – parkur 60 na 90, podłoże Ebbe & Flut Equisystem, rozprężalnia 60 na 30 m – piasek z włókniną,
b. Komplet przeszkód: komplet przeszkód KJ Agro-Handel– różnorodne płotki, deski, liverpoole, rów z wodą
(szerokość 280 – 320 cm)
7. Obsługa
a. Projektant parkuru – Szymon Tarant
b. Odpowiedzialny za porządek wjazdów na parkur Grzegorz Jaroszewski
c. Obecna obsługa medyczna.
8. Zgłoszenia do 6 kwietnia przez panel zgłoszeń zamieszczony zawodykonne.com
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i
uczestnictwa w parkurach treningowych.
10. Opłaty od jednego przejazdu treningowego: 40 zł
11. Boks 1 dzień (środa) – 100 zł, 2 dni (wtorek, środa) 150 zł. We wtorek boksy gotowe od godziny 14.00. Konie z opcją boksu
na dwa dni będą miały prawo do treningu we wtorek na głównej arenie w godzinach od 16.00 do 19.00 (wystawionych
będzie 5 przeszkód).
Pierwsza ściółka słoma, za trociny dopłata 60 zł
W przypadku zgłoszeń z boksem do dnia 6.04.2020 r ( poniedziałek ), należy dokonać przelewu za boks od konia i przesłać dowód
na adres: stajnia@agro-handel.com.pl
Dane do przelewu: KLUB JEŹDZIECKI AGRO-HANDEL ŚREM , STAJNIA OLSZA , OLSZA 29 , 63-100 ŚREM SANTANDER BANK POLSKA
10 1090 1405 0000 0000 4003 7578 z dopiskiem PT 08.04.2020 r. i nazwisko zawodnika i nazwy koni .
W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2020r osoby, które chcą otrzymać Fakturę Vat, proszone są o dopisanie numeru NIP w
tytule przelewu, oraz przesłanie informacji na adres email: stajnia@agro-handel.com.pl. Po wystawieniu paragonu, nie ma
możliwości wystawienia faktury Vat.
Przyłącze do prądu – 100 zł zawody (należy zaznaczyć w zgłoszeniu)
12. Od sygnału zawodnik ma 120 sekund na jednokrotne pokonanie parkur w kolejności zgodnej z numeracją oraz oddanie
przed i po innych pojedynczych skoków.
13. Każda para ma prawo do 3 przejazdów w dowolnie wybranych wysokościach parkuru (można wybrać dwa lud trzy razy
ten sam parkur).
14. Program (początek około 9.00 – w zależności od ilości zgłoszeń)
• Parkur nr 1 – 80 cm (9 przeszkód, 10 skoków)
• Parkur nr 2 – 90 cm (9 przeszkód, 10 skoków)
• Parkur nr 3 – 100 cm (10 przeszkód, 11 skoków)
• Parkur nr 4 – 110 cm (11 przeszkód, 13 skoków)
• Parkur nr 5 – 120 cm (11 przeszkód, 13 skoków)
• Parkur nr 6 – 130 cm (11 przeszkód, 14 skoków)
• Parkur nr 7 – 140 cm (11 przeszkód, 14 skoków)
Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych parkurów treningowych oraz listy startowe będą dostępne na
www.zawodykonne.com
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