PROPOZYCJE ZAWODÓW
Eliminacje do Finału OOM w Ujeżdżeniu – Region IV
(Wielkopolskie; Dolnośląskie; Lubuskie; Zachodniopomorskie)
SKIBNO 23 – 24 czerwca 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Organizator: JKS Dako Galant Skibno
Miejsce zawodów: Skibno 32, 76-004 Sianów
Dyrektor zawdów : Lesław Spisak, tel. 604509365
Termin zawodów: 23 – 24.06.2017
Termin zgłoszeń ostatecznych: 10.06.2017
Zgłoszenia/ listy/wyniki: www.zawodykonne.com
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny:
Agata Jarzycka
Sędzia WZJ:
Jolanta Turowska
Sędzia:
Małgorzata Chajęcka
Komisarz:
Karolina Mądry
8. Warunki techniczne: - Czworobok konkursowy 20x40, 20x60m -piasek
Rozprężalnia wymiar 35x60m - piasek
9. Stajnie będą dostępne od 23.05.2016 r. od godziny 9:00
10. Zawody rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZJ, Regulaminem OOM
i wymogami wet.
11. Opłaty:
 Opłata organizacyjna - wraz z boksem - 350 zł
 Opłata za przyłącze prądu – 50 zł
Zgłaszający ma obowiązek dokonania przedpłaty w wysokości min. 250 PLN oraz przesłania
dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniami do dnia 10.06.2017– dotyczy koni z boksem.
Nazwa Banku: BZ WBO o. Koszalin
Adres odbiorcy: Skibno 32,
Kod pocz.odbiorcy: 76-004 Sianów
Nazwa Odbiorcy: JKS Dako Galant Skibno
Numer konta: 38 150010961210900379390000
W przypadku odwołania przyjazdu do 5 dni przed zawodami przedpłata zostanie zwrócona.
Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach, na mniej niż 5 dni przed zawodami przedpłata nie
zostanie zwrócona.
Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na mniej niż 3 lub nie dojadą na zawody
zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat wynikających z propozycji zawodów w terminie do 3 dni
po zawodach
Zgłoszenia po terminie - dodatkowa opłata 50 PLN
Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych tylko za zgodą organizatora i po
wpłacie 50 PLN.

12. Noclegi i wyżywienie: we własnym zakresie:





Dworek w Skibnie, Skibno 32, 76-004 Sianów, tel. 602217206 , www.skibno.com
Dom Gościnny Rutikal, ul.Łubuszan 8a, 76-004 Sianów tel. 94 3115181
Gościniec – hotel „Pod Kłosem” Kłos 22a tel. 94 3186537

13. Program zawodów:

23.06.2017 (Piątek) godz: 14:00






Pierwszy półfinał Kuce – konkurs wg programu P-6
Drugi półfinał Kuce– konkurs wg programu P-3




Pierwszy półfinał Konie – konkurs wg programu D-1
Drugi półfinał Konie konkurs wg programu D-2

24.06.2017 (sobota) godz: 10:00



Finał Kuce – konkurs wg programu P-4
Finał Konie – konkurs wg programu D-3

12 Sprawy różne
 Program zawodów może ulec zmianie
 Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów
i transportu.
 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań
trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń,
pożarów i innych wydarzeń.
 Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za szkody w stosunku do osób trzecich,
spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest
zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.
 Na terenie zawodów obecne będzie zabezpieczenie medyczne.

Komitet Organizacyjny
Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 21.05.2017r.

