IX MISTRZOSTWA POLSKI AMAZONEK
W DAMSKIM SIODLE 2012
HONOROWY PATRONAT NAD MISTRZOSTWAMI OBJĘLI:
Prezydent Miasta Mysłowic Edward Lasok
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba

Mysłowice, 29-30 września 2012r.
Propozycje wstępne – informacje ogólne
1. Organizatorzy:
Stadnina Koni Arabka Mysłowice, Stowarzyszenie „W DAMSKIM SIODLE”
2. Miejsce zawodów:
Stadnina Koni Arabka Mysłowice
3. Termin:
29-30 września 2012 r.
4. Warunki techniczne:
Czworobok konkursowy: 20m x 60m, na terenie otwartym, podłoże piaskowe (lub
trawiaste)
Rozprężania: 20 x 60m, na terenie otwartym, podłoże piaskowe (lub trawiaste)
Do dyspozycji zawodników kryta ujeżdżalnia podłoże piaskowe.
Konkursy zostaną rozegrane w zależności od warunków atmosferycznych.

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia pisemne na adres: Chelbik@myslaw.pl
więcej informacji pod nr. tel: 600 833 603 Celina Nierodkiewicz
6. Konkursy:
Konkurs Equitation
Ujeżdżenie kl. L (mała runda)
Ujeżdżenie kl. P (duża runda) – półfinał MPA
Skoki - do 60 cm - półfinał MPA
Konkurs Strojów Historycznych
Konkurs Potęgi Skoku (od 1m)
Szampańskie Wyzwanie
Ujeżdżenie kl. P (finał małej rundy)
Ujeżdżenie kl. N, program dowolny z muzyką – finał MPA
Skoki - do 80 cm – finał MPA
Konkurs Elegancji
Przejazd dowolny
Konkurs Freestyle

7. Sędziowie:
Anna Piasecka – sędzia główny
Krzysztof Cholewicki
Agnieszka Helbik-Kuśmierz

8. Ważne informacje:
Termin zgłoszeń wstępnych upływa z dniem 20 września 2012. Dla zgłaszających się po
tym terminie, organizator może mieć trudności z zapewnieniem stajni.
Dopuszcza się dwukrotny start konia pod różnymi amazonkami.
Ubezpieczenie – we własnym zakresie.
Sprzęt jeździecki, rząd muszą być bezpieczne i wygodne dla konia.
Konie powinny posiadać aktualne szczepienia.
Zawodnicy muszą dostarczyć do biura zawodów zaświadczenie o braku przeciwwskazań
do udziału w zawodach, wystawionym przez lekarza medycyny.
Opłata za boks – 150 zł. za całe zawody. Pasza dla koni we własnym zakresie.
Wpłaty za boksy należy wpłacać na konto:
Ośrodek Handlowo – Rekreacyjny Arabka Celina Nierodkiewicz
Bank BEKAO SA O/Mysłowice - numer konta 93124043151111000052982619
Należy okazać potwierdzenie wpłaty.
Opłaty:
start w małej rundzie (ujeżdżenie) - 30,00 zł.
start w dużej rundzie (ujeżdżenie) - 40,00 zł.
start w skokach – 40,00 zł.
start w Konkursie Elegancji - 20,00 zł.
start w Konkursie Strojów Historycznych - 20.00 zł.
start w Konkursie Potęgi Skoku - 20.00 zł.
start w Konkursie Freestyle - 20,00 zł.
start w Szampańskim Wyzwaniu - bezpłatny
start w Konkursie Przejazd Dowolny - 20,00 zł.
Opłaty startowe można wpłacać na miejscu w Stadninie Koni Arabka w Mysłowicach.

9. Wyżywienie we własnym zakresie. Bufet na terenie zawodów.
10. Proponowane noclegi (we własnym zakresie):
http://www.hoteltrojak.pl - ok. 15 km od stadniny
http://www.brojan.pl - ok. 10 km od stadniny
http://www.mikunda.com.pl
http://www.qubushotel.com - ok. 20 km od stadniny
http://wishotel-margo.polandtrade.pl - ok. 15 km od stadniny

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie transportu, na i po zawodach oraz w trakcie uczestnictwa w nich. Zaleca
się ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!
Podpisano: Stadnina Koni Arabka – Celina Nierodkiewicz, Prezes Stowarzyszenia „W Damskim Siodle” Jola Lipka

