OMPMiD
2018

PROPOZYCJE
Zawodów Towarzyskich
w Pony Games, Próbach Caprillego, Ujeżdżeniu i Skokach przez przeszkody
oraz
„Czworoboków i Parkurów Otwartych”

I eliminacja Otwartego Mazowieckiego Pucharu Młodzików i Dzieci 2018
Ognisko TKKF „Hubert” Warszawa
Niedziela 15.04.2018
Ognisko TKKF „Hubert”, Warszawa
Niedziela 15.04.2018
do 12.04.2018 (czwartek).
Za pośrednictwem panelu zgłoszeniowego www.konieregio.pl w zakładce
„Zgłoszenia Online” lub na mail: leszek.doraczynski@wp.pl z podaniem
danych o koniu (prosimy o zaznaczenie grupy Kuca) i roku urodzenia
zawodnika (M, JM, J i MJ.
Miejsce zawodów: 02-979 Warszawa, ul Statkowskiego 52
Próby Caprillego i Ujeżdżenie – czworobok 20 x 40 i 20 x 60 w hali;
Pony Games i Skoki - parkur piaszczysty, kwarcowy 50 x 70 m,
rozprężalnia piaszczysta 50 x 60m.
Uczestnicy:
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub WZJ oraz w konkursach
„open” zawodnicy i konie bez licencji (nie zarejestrowani).
Sędzia Główny
- Natalia Doraczyńska
Sędziowie
- Ewa Metera, Ewa Hadała-Mikołajczuk
Gospodarz Toru
- Włodzimierz Kościesza
Lekarz Wet.
- Piotr Radziejowski
Obsługa medyczna: ambulans z ekipą ratowniczą

1. Organizator:
2. Termin:
3. Termin zgłoszeń:

4.

5.
6.

7.

8. Program zawodów
Czworobok (hala) od godz. 9.00
Ujeżdżenie
Konkurs nr 1, Ujeżdżenie program L10R (czworobok 20 x 40 m)
Konkurs nr 2, Ujeżdżenie program L-1 (czworobok 20 x 40 m)
Konkurs nr 3, Ujeżdżenie program L10R (czworobok 20 x 60 m)
Konkurs nr 4, Ujeżdżenie program L-1 (czworobok 20 x 60 m)
Próba Caprillego (czworobok 40 x 20 m)
Konkurs nr 5, Próba Caprillego, program CAP-40-LL-2, wys. 50 cm
(w tym kategoria Młodzików OMPMiD)
Konkurs nr 6, Próba Caprillego, program CAP-40-LL-4, wys. 60 cm
(w tym kategoria Dzieci OMPMiD)

„Czworoboki otwarte”
CZO-1 Czworobok 20 x 40 m
CZO-2 Czworobok 20 x 60 m
Programy dowolne oceniane przez sędziego.
Zawodnicy przywożą ze sobą dwa egzemplarze karty punktowej wybranych programów.
Plac konkursowy - od godz. 10.00
Pony Games
Konkurs nr 7, Konkurs z osobą towarzyszącą
Konkurs nr 8, Konkurs z przejazdami samodzielnymi (zaliczany do OMPMiD)
Skoki
Konkurs nr 9, „Open” dokładności, wys. 50 cm, (art. 238.1.1) (zaliczany do OMPMiD)
Konkurs nr 10, „Open” dokładności, wys. 60 cm (art. 238.1.1) (zaliczany do OMPMiD)
Konkurs nr 11, „Open”, dokładności, klasa mini LL, wys. 70 cm (art. 238.1.1) (zaliczany do
OMPMiD)
Konkurs nr 12, „Open”, klasa LL, zwykły,, wys. 80 cm (art. 238.1.2))
Konkurs nr 13, „Open”, klasa L, zwykły, wys. 90 cm, wys. 90 cm (art. 238.1.2)
Konkurs nr 14, „Open”, klasa L, zwykły, wys. 100 cm, wys. 100 cm (art. 238.1.2)
Po zakończeniu konkursów skokowych – „Parkury Otwarte”.
Orientacyjne godziny rozpoczęcia konkursów oraz wstępne listy startowe opublikowane będą w
przeddzień zawodów..
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminami PZJ oraz Regulaminem zawodów
OMPMiD 2018 (dostępny na stronie www.konieregio.pl)
Konkursy „open” (towarzyskie) rozgrywaną są zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 27.11.2017 oraz
z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację sportową jak konkursy ZR.
Osoby bez licencji (niezarejestrowane), obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie
NNW oraz w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
10. W przypadku koni – wymagany jest minimum paszport urzędowy z aktualnymi szczepieniami.
11. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
12. Opłaty:
Wpisowe: 50 PLN / koń.
Startowe: 20 PLN / jeden przejazd
100% startowego przeznaczone na pulę nagród.
„Czworoboki Otwarte” i „Parkury Otwarte”: 30 PLN / jeden przejazd
13. Nagrody:
Zgodnie z przepisami ogólnymi PZJ.
Flots i medale honorowe .dla uczestników. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów.
Minimalna ogólna pula nagród – min. 2.000 PLN.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
16. Zawody zatwierdzone przez WMZJ.
.

