II Zawody Jeździeckie Młyńska Struga „Consus Cup”
w skokach przez przeszkody - 01.08.2010
GRABOWIEC
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Organizator: Klub Jeździecki Młyńska Struga, www.mlynskastruga.pl
Grabowiec ul. Nad Rzeczką 7, 87-162
87
Lubicz
Termin: 01 sierpień 2010
Termin zgłoszeń: do 25.
25 lipca (niedziela) do godziny 22.00
.00 Zgłoszenia po terminie
termini
podlegają dodatkowej opłacie 100zł
10 od konia.
Zgłoszenia prosimy przesyłać cheval-tech.zapisy@o2.pl lub na fax.: (056)6451979
Wszelkie pytania prosimy kierować na: sport@mlynskastruga.pl lub telefonicznie na
numer 602776950 lub 695633339.
Juniorów prosimy o podanie rocznika urodzenia w zgłoszeniu.
Miejsce:: Grabowiec (koło Torunia), Ośrodek Klubu Jeździeckiego Młyńska
łyńska Struga.
Parkur – piaszczysty, rozprężalnia trawiasta.
Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowane w PZJ lub WZJ
Komisja Sędziowska: Sędzia Główny i sędzia stylu
Jan Ratajczak
Zast
Zastępca
Sędziego Głównego:
Robert Bartkowiak
B
Sędzia na rozprężalni:
Katarzyna Meger
Gospodarz Toru:
Krzysztof Kierzek
Lekarz Weterynarii:
Longin Pledzewicz
Obsługa komputerowa, obsługa fotokomórki, spiker: Krzysztof Kierzek
Program zawodów: początek zawodów godz. 9.00 (orientacyjne godziny rozpoczęcia
pozostałych konkursów, oraz listy startowe
startowe zostaną opublikowane do 28.07.2010
(środa) na stronie www.mlynskastruga.pl i www.kpzj.pl).

Niedziela (01.08.2010)
Konkurs nr 1, klasy „L”,, z trafieniem w normę czasu,
czasu wys. 100cm (art. 238.1.1)
Konkurs nr 2, klasy „P”,, z oceną stylu jeźdźca,
je
wys. 110cm
Konkurs nr 3, klasy „N”,, z oceną stylu jeźdźca, wys. 120cm
Konkurs nr 4, klasy „C”,, o wzrastającym stopniu trudności z jockerem, wys. 130cm (art. 269.5)
Konkurs nr 5, klasy „CC” - CONSUS CUP - GRAND PRIX MŁYŃSKIEJ STRUGI,
zwykły z rozgrywką, wys. 140--145cm (art. 238.2.2)
9.

10.

Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie
obowiązuje dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Obowiązują aktualne
badania lekarskie, a w przypadku koni paszporty z aktualnymi
aktualnymi szczepieniami.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych.
Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia
dokumentów i wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
k
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11.
12.

Opłaty: Wpisowe: 80zł od konia
Startowe: kl. L – 30zł, kl. P – 35zł, kl. N – 40zł, kl. C – 50zł, kl. CC –100zł
Nagrody: flots, puchary, nagrody rzeczowe, nagrody finansowe (konkursy P, N, C, CC)
(szczegółowa tabela nagród zostanie opublikowana razem z listami startowymi do
28.07.10 (środa) na stronie www.kpzj.pl oraz www.mlynskastruga.pl ). Informujemy
również że na podstawie Art.30 ust. 1 pkt 2 Ustway o pdof od nagród rzeczowych przekraczających
wartość 760zł, pobrany zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wys. 10% wygranej.

Tabela nagród finansowych dla Konkursu GRAND PRIX:

Miejsce I – 8.000,00 zł
Miejsce II – 4.000,00 zł
Miejsce III – 2.000,00 zł
Miejsce IV – 1.000,00 zł
Miejsce V – 600,00 zł

(zawodników zgłaszających start w konkursie GP, prosimy
o przesłanie swojego zdjęcia i wypunktowanych
najważniejszych osiągnięć sportowych)

Minimalna pula nagród finansowych wynosi 26.000,00 zł
Dodatkowo nagrodzona zostanie trójka najlepszych juniorów, wg następującej tabeli
punktowej:
Kl. P
miejsce I
11
miejsce II
9
miejsce III 8
miejsce IV 7
miejsce V
6
miejsce VI 5
miejsce VII 4
miejsce VIII 3
miejsce IX 2
miejsce X
1

Kl. N
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Kl. C
17
13
11
10
9
8
7
6
5
4

Kl. CC
30
25
15
12
11
10
9
8
7
6

Wyjaśnienie:
Miejsca w tabeli obok dotyczą tylko juniorów,
tzn. że aby uzyskać np. 10 pt w konkursie kl. N,
dany junior musi być trzeci spośród juniorów,
a nie trzeci w konkursie.

13.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące
powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
14.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, w przypadku zbyt
dużej liczby zgłoszeń.
15.
Ponieważ chcemy doskonalić nasze zawody, chętnie poznamy Waszą opinię na ich
temat. Wszelkie uwagi, skargi, zastrzeżenia, pomysły, itp. prosimy przesyłać e-mailem na
adres: sport@mlynskastruga.pl.
16.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów.
Wszelkie zmiany zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 28.07.2010 na stronie
internetowej Klubu.
Propozycje zatwierdzone przez KPZJ.
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