PROPOZYCJE ZR-B
27-28 sierpnia
1.

Organizator:

Hipodrom Sopot sp. z o.o., Sopocki KJ

2.

Godzina rozpoczęcia:

08:00 (może ulec zmianie)

3.

Miejsce zawodów:

Hipodrom , Sopot ul. Polna 1.

4.

Warunki techniczne:

parkur - (110x65) kwarc, rozprężalnia - (65x25) kwarc.

5.

Zabezpieczenie medyczne na miejscu.

6.

Osoby oficjalne
Sędzia Główny:

Stanisław Iskierko

Sędzia WZJ:

Leszek Chrystowski

Członkowie:

Magdalena Wilkowska, Katarzyna Bagdzion

Gospodarz Toru:

Krzysztof Rafalak

Lekarz weterynarii:

Anna Woźniak

Kowal zawodów:

Adam Czerwiński (690 967 267)

7.

Otwarcie Księgowości:

od 09 do godziny po zakończeniu konkursów

8.

Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ.

9.

Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z przepisami PZJ.

10. Zgłoszenia:

do środy poprzedzającej zawody

tylko poprzez panel zgłoszeniowy

http://hipodrom.sopot.pl/zawody/
Po zgłoszeniu, zgłaszający otrzyma potwierdzenie na maila z
dalszą procedurą postępowania
11. Limit koni, decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem.
13. Ilość boksów ograniczona; nowe stajnie – max. 30 boksów, stare stajnie max. 77 boksów, plus boksy
mobilne.
14. Wielkość boksów w stajniach starych: stajnia nr 1 – 3,5mx2,8m; stajnia nr 2 2,5mx3,15m; stajnia nr 3 –
2,65mx3,15m; stajnia nr 5 3,75mx2,8m; stajnia nr 6 i 7 3,10mx3,15m. Niektóre stajnie mogą być
wyłączone z użytkowania podczas zawodów.
15. Zgłaszając się na zawody, zgłaszający akceptuje warunki stajenne dla koni oraz fakt, iż o przydziale
boksów decyduje organizator.
16. Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana.
17. Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena.
18. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym
m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji,
na stronach internetowych itp.
19. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego
nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.
20. Zawodnicy, którzy się zgłoszą i nie poinformują organizatora o wycofaniu z zawodów, co najmniej
do godziny 12 dzień przed rozpoczęciem zawodów, zostaną obciążeni opłatą wpisową. Informację
należy przesłać na hipodrom@sopot.pl
21. Noclegi:
• Pokoje Gościnne na terenie Hipodromu
• Partner „Plac Rybaków INN”; -15% na hasło Hipodrom

22.

Opłaty należy dokonywać zgodnie z otrzymanym automatycznym potwierdzeniem zgłoszenia
Wpisowe:
60 zł za dzień
Startowe:
zgodnie z klasą konkursu
Boksy:
nowe stajnie 250zł, stare stajnie 200zł
Prąd do koniowozu:
60 zł/dzień. Płatne z góry przelewem.
Namiot:
30zł / zawody
Zmiany na listach:
20pln od konia.
Wjazd na teren zawodów dla zawodników nie opłacających boksów.
10zł/dzień/samochód osobowy, 15zł/dzień/samochód ciężarowy, busa
Psy na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy, niestosowanie się do tego wymogu będzie
karane kwotą 500 zł.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania.
24. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub
podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
25. Konkursy zostaną rozegrane przy minimum 3 zgłoszonych koniach

26. Limituje się starty na jednym koniu do dwóch dziennie, zgodnie z zapisami
Regulaminu Dyscypliny
27. W drugim przejeździe konia w klasie L 2fazowej ogranicza się start tylko do 1 fazy.
28. Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej 21 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku
zostaną one przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów.

29.Wjazd na tor maja tylko pojazdy uprzywilejowane.
Dodatkowe Parkingi dla samochodów osobowych znajdują się przy białej
trybunie. Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkinkgu
do tego wyznaczonym.

PROGRAM ZAWODÓW

SOBOTA
Nr

Klasa

Rodzaj konkursu

Artykuł

Startowe

Nagrody

1.

Mini LL

Dokładności TOWARZYSKI

238.1.1

10 zł

Floo

2.

LL

Dokładności TOWARZYSKI

238.1.1

10 zł

Floo

3.

L

Licencyjny

238.1.1

20 zł

Floo

4.

L

Zwykły

238.2.1

20 zł

5.

P

Zwykły

238.2.1

30 zł

6.

N

Zwykły

238.2.1

40 zł

7.

C

Dwunawrotowy
zwykły/ zwykły ; wszyscy startują w II nawr.;
zwycięzca: suma pkt.czas II nawr.

273.2.1,
273.3.3.1
273.4.3

50 zł

100%
startowego do
podziału dla
25%
startujących

NIEDZIELA
Nr

Klasa

Rodzaj konkursu

Artykuł

Startowe

Nagrody

8.

Mini LL

Dokładności TOWARZYSKI

238.1.1

10 zł

Floo

9.

LL

Dokładności TOWARZYSKI

238.1.1

10 zł

Floo

10.

L1

Dwufazowy

274.5.3

20 zł

11. P1

Dwufazowy

274.5.3

30 zł

12. N1

Zwykły

238.2.1

40 zł

13. C

Zwykły

238.2.1

50 zł

14. CC

Zwykły

238.2.1

50 zł

100%
startowego do
podziału dla
25%
startujących

Propozycje Zatwierdzone przez Pomorski ZJ
W dniu 17.08.2016

