PROPOZYCJE

II Kwalifikacje X Halowego Pucharu Warmii i Mazur
DĄBRÓWKA MAŁA

Organizator: JKS „U Robsonów”
Termin zawodów: 21-22 listopada 2020 r.
Miejsce: hipodrom na terenie JKS „U Robsonów”
Warunki techniczne:
Plac konkursowy hala 48x69 – kwarc
hala rozprężalnia 28x48 – kwarc
5. Komisja sędziowska: Sędzia główny – Marta Wojtyna
Sędzia: Aleksandra Milewska
Sędzia: Bartosz Król
Komisarz: Lucjan Tarnowski
6. Gospodarz toru:
Mieczysław Podgórski
7. Delegat WMZJ:
Marek Szewczyk
8. Sekretariat:
Ewa Adamiak
9. Lekarz weterynarii: Jagoda Pacyńska
10. Zabezpieczenie medyczne: na miejscu
11. Termin zgłoszeń: 20 listopada 2020r. godz. 20.00. Zgłoszenia do
konkursów prosimy przesyłać przez portal : zawodykonne.com . Kontakt
telefoniczny 509 972042.
12. Boksy będą przygotowane od piątku 20 listopada 2020 r. od godz. 15.00.
Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń. Kierownik stajni Damian Sęk 605721286.
1.
2.
3.
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13. Program zawodów:

Sobota 21.11.2020 r. rozpoczęcie konkursów około godz. 8.00
Konkurs nr 1 Kuce ( do 121cm) – dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 2 Kuce ( do 131cm) – dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 3 Kuce (132 do 149) – dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 4 kl. mini LL – dokładności bez rozgrywki art.238.1.1
Konkurs nr 5 kl. LL – z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski

Konkurs nr 5a kl.L - licencyjny
Konkurs nr 6 kl. L – dwufazowy art. 274.1.5.3
Konkurs nr 7 kl. P - zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 8 kl. N – dwufazowy art. 274.1.5.3
Konkurs nr 9 kl. C – zwykły art. 238 2.1
Konkurs nr 10 kl. CC- zwykły art. 238 2.1

Niedziela 22.11.2020 r.

rozpoczęcie konkursów o godz. 8.00

Konkurs nr 11 kl. Kuce ( do 121cm) – dwunawrotowy wg. art.273.1.3.3.2
Konkurs nr 12 Kuce (131) – dwunawrotowy wg. art.273.1.3.3.2
Konkurs nr 13 Kuce (132-149) - dwunawrotowy wg. art.273.1.3.3.2
Konkurs nr 14 kl. mini LL – dokładności bez rozgrywki
Konkurs nr 15 kl. LL – z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 16 kl. L1 – dwufazowy art.274.1.5.3
Konkurs nr 17 kl. P 1 - zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 18 kl. N – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 19 kl. C – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 20 kl. CC - dwufazowy art.274.1.5.3
14. Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ.
15. Opłaty :

a) wiata 250 zł, przedpłaty za boksy należy
dokonać do dnia 16 listopada 2020 na konto: 71 1050

1764 1000 0090

3228 2205. Po wycofaniu konia po terminie 16.11.2020 opłaty nie podlegają zwrotowi.
W przypadku anulowania zgłoszenia po terminie 16.11. lub w przypadku, gdy zawodnik nie
przyjedzie na zawody zawodnik zobowiązany jest do uregulowania przedpłaty (250 zł)
b) Opłata organizacyjna (wpisowe) 125,00 zł za całe zawody od konia, za jeden dzień
zawodów 75,00 zł od konia.

c) Opłaty startowe konkursy: miniLL - 10,00 zł/start ,Kuce LL i L - 20,00 zł/start, P –
30,00 zł/start, N – 40,00 zł/start, C i CC – 50,00 zł/start.
d) każda zmiana na listach startowych po ich wywieszeniu ( nie dotyczy skreśleń) –
10,00 zł.
e) słoma balot 200,00 zł; siano kostka 10,00 zł; siano balot 250,00 zł; trociny kostka
60,00 zł; pierwsze ścielenie trocinami 120,00 zł; podłączenie do prądu 100,00 zł.

NAGRODY: według Regulaminu HPWiM.
16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów.
17. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w
czasie trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

18. Dojazd i transport koni na własny koszt.
19. Zakwaterowanie na terenie JKS U ROBSONÓW:

Rezerwacja telefonicznie: 502737825 lub mailem: ekwador@ekwadorrobson.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń.
20. Istnieje możliwość podłączenia koniowozu do prądu.
21. Strona JKS U Robsonów z propozycjami i wynikami zawodów

www.ekwador-robson.pl
22. Propozycje zatwierdzone przez WMZJ 18.10.2020

Terminy kolejnych zawodów:
3-6.12.2020 HZO +ZR
12-13.12.2020 III Kwalifikacje HPWiM
27-28.02.2021 IIV Kwalifikacje HPWiM

