zaprasza na
Zawody Towarzyskie
w skokach przez przeszkody
o Puchar Stajni Raduszyn
przy okazji obchodów 25-lecia Stajni Raduszyn
1. Miejsce zawodów: Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina
2. Organizatorzy: Klub Jeździecki Raduszyn
3. Termin zawodów: 28 czerwca 2014 roku (sobota)
5. Warunki: piaszczysty parkur i rozprężalnia.
6. Zgłoszenia do dnia 26.06.2014 na adres stajnia.raduszyn@gmail.com, kontakt 508 056 316
7. Wstępne listy startowe dostępne na stronie www.kosakowscy.pl po 26.06.14
8. Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00

9. Komisja Sędziowska:
- Janusz Skórkowski, Adrianna Menes
Gospodarz toru:
- Adrianna Menes
Komisarz
- Halina Kosakowska
10. Nie jest wymagana dokumentacja zawodników i koni w WZJ i PZJ.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń
losowych.
2. Wymagana dokumentacja:
- ważne badania lekarskie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do
uprawiania jeździectwa,
- w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na start.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
4. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć
miejsce podczas trwania zawodów oraz podczas transportu koni i zawodników oraz osób
trzecich.
5. Na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny/ratownik medyczny.
6. Opłaty:
Startowe we wszystkich konkursach: 30 zł
Opłaty należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem.
7. Możliwość wynajęcia boksów w cenie 30 zł, rezerwacje pod numerem tel.:
508 056 316.

8. Program zawodów:
Konkurs nr 1 40 cm Kuce i Debiuty - dla kucy, dzieci, niedoświadczonych zawodników i
młodych koni – zwykły art. 238.1.1
Konkurs nr 2 Mini LL 50 cm – zwykły art. 238.2.1 o Puchar Radnego Powiatu
Poznańskiego Pana Jarosława Dobrowolskiego
Konkurs nr 3 Mini LL 70 cm – zwykły art. 238.2.2 o Puchar Burmistrza Murowanej
Gośliny Pana Tomasza Łęckiego
Konkurs nr 4 LL – 90 cm – zwykły art. 238.2.2 o Puchar Stajni Raduszyn
Mając na względzie dobro koni, w dniu zawodów każdy koń może startować 3 razy. W
konkursach 1,2,3,4 każda para ma prawo do dwukrotnego startu, ale do klasyfikacji końcowej
liczy się lepszy wynik. Konie startujące w konkursie 3 nie mogą startować w konkursie 1.
Konie startujące w konkursie 4 nie mogą startować w konkursie 1 i 2.
9. Nagrody: Flots dla wszystkich uczestników konkursów 1 i 2. Flots dla 25 % uczestników
konkursów 3 i 4. Puchary w konkursach nr 1, 2, 3 i 4. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla
zwycięzców we wszystkich konkursach do trzeciego miejsca.
10. W czasie konkursów będą dostępne liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, dlatego
serdecznie zapraszamy na zawody z całymi rodzinami.
11. Po zawodach odbędzie się wspólna biesiada z okazji 25-lecia Stajni.
12. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013r.
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 06.06.2014 – Ryszard Szymoniak

