
PROPOZYCJE     

                           

SYLWESTROWE

 HALOWE REGIONALNE   ZAWODY  W  SKOKACH 

PRZEZ  PRZESZKODY    WOLICA    

29-30.12.2011

1.Organizator: Klub jeździecki „Wolica”
2.Miejsce:Kryta ujeżdżalnia na terenie KJ Wolica, Wolica k/Kalisza
3.Termin:29-30.12.2011 
4.Termin zgłoszeń:24.12.2011 pisemnie

      5.Zgłoszenia;KJ Wolica, Wolica 1g,62-872 Godziesze 0-604-418-509,0-62-76-12-564 
        fax.0-62-76-12-564.,mail:wolica@neostrada.pl 
    

Warunki techniczne:
1.Plac konkursowy – Hala: rozmiary 70 x21 
2.Rozprężalnia – : Hala rozmiary  40x20

Obsada s ędziowska:

- Sędzia główny – Stanisław Helak
- Sędzia  - Krystyna Rybak
                -Anna Stanek
                - Agata Kuświk
- Komisarz – Aleksandra Helak
- Gospodarz toru – Krzysztof Kierzek

Opłaty;
  wpisowe: 30 zł od startu w konkursach   LL ,L dokładności
                  35 zł od startu w konkursach klasy L dwufazowy 
                  40 zł od startu w konkursie klasy P, N            
                  50 zł konkurs klasy C  
                  50 zł Finał Amatorów 
                  70 zł Grand Prix 



Opłaty za start należy wnieść najpóźniej na godzinę przed startem

Boksy:
 
 Boksy w cenie 200.00 na całe zawody( 3 dni) ,70 zł 1 dzien (w stajni z poidłami  i korytami)  ,150.00 na 
całe zawody ,60 zł za 1 dzien (w stajni bez poideł i bez koryt)  . Istnieje możliwość zakupu siana-8 zł 
kostka ,słomy -6 zł kostka. Organizator zapewnia tylko pierwszą ściółkę. Trociny –dopłata 50 zł

Noclegi :

noclegi  na terenie ośrodka Wolica  cena nie obejmuje  śniadania 
              nad domem  standard agroturystyczny - 50 .00 za dobę od osoby
noclegi w pokojach przy hali 
             -standard hotelowy:
               w pokojach dwuosobowych   -200 zł
               w pokojach jednoosobowych – 160 zł
             - standard pensjonatowy 
               w pokojach jednoosobowych przy  – 140 zł  za pokój na dobę
               w pokojach dwuosobowych przy  -170 zł za pokój na dobę.
               w pokojach trzyosobowych  przy  – 230 zł za pokój na dobę 
no

                                                                   Noclegi 

Program zawodów:                      

Czwartek 29.12.2011

Godzina 11.00
 
Konkurs nr 1      LL                                dokładności                     art.238.1.1
Konkurs nr 2       L                                 dokładności                     art.238.1.1
Konkurs nr 3       L                                 dwufazowy                      art.274.5.3 
Konkurs nr 4       L                                  licencyjny
Konkurs nr 5       P                                 zwykły                             art.238.2.1.
Konkurs nr 6       N                                 zwykły                             art.238.2.1. 
Konkurs nr 7       C                                 z jokerem                        art.269.5

 Piątek 30.12.2011



Godzina 10.00
Konkurs nr  8   LL                                 dokładności                     art.238.1.1
Konkurs nr  9    L                                  dokładności                     art.238.1.1  
Konkurs nr 10   Noworoczny Finał Amatorów 100 cm zwykły z rozgrywk ą

Konkurs nr 11   Sylwestrowe Grand Prix 120 cm zwykły z rozgrywk ą

Konkurs nr 12    P                                  z jokerem                        art.269.5
Konkurs nr 13    N                                  z jokerem                        art.269.5
Konkurs nr 14        HPP OPEN N           zwykły z rozgrywk ą      art. 238.2.2                            
Konkurs nr 15    C                                  z jokerem                        art.269.5

Regulamin rozgrywania HPP Open N do wglądu na www.hppskoki.pl

Nagrody:

-.flot’s dla 25% startujących w konkursie
- puchary za 3 pierwsze miejsca  konkursach  P, N ( czwartek,piątek)
- Konkurs nr L dwufazowy – nagrody rzeczowe
- Konkurs kl. P I m-ce -300zł ,II m-ce -200 zł, III m-ce 100zł
 -Konkurs kl  N I m-ce -400zł ,II m-ce -300 zł ,III m-ce -200 zł
- Konkurs kl  C  I m-ce -500 zł ,II m-ce 300 zł ,III ,m-ce 200 zł
- Finał Amatorów  I m-ce 400 zł ,II m-ce 300 zł ,III –m-ce 100 zł 
- Grand Prix  I m-ce 800 zł ,II m-ce 500 zł ,III m-ce 200 zł ,IV m-ce 100 zł ,V m-ce 50 zł
Przy wypłacie nagród ma zastosowanie Art.2 par.3 Regulaminu Krajowych Zawodów w skokach przez przeszkody 
2005 rok
Przy ilości startujących mniejszej niż 10 w konkursie, organizator zastrzega sobie prawo wypłaty nagród 
w wysokości 50% zaplanowanych
Konkurs klasy C odbędzie się przy minimum 6 zgłoszonych koni

Sprawy organizacyjne                 
Kwalifikacje do finałów:

Amatorzy:  ukończenie konkursu L lub P (środa,czwartek)
Grand Prix :  ukończenie konkursu klasy N lub C 
W finale Amatorów mają prawo startu zawodnicy ,którzy nie posiadają II i wyższej klasy sportowej 

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów.
2.Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania 
zawodów oraz podczas transportu.
3.Dokumentacja zawodników i koni wg przepisów PZJ
4.Zmiany na listach startowych lub zgłoszenia w dniu zawodów dodatkową opłatą 10.00.

                                                                   


