Finał Pierwszego
Halowego Pucharu Polski 2011/2012
w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Jaszkowo
31 marca – 01 kwietnia 2012
1. Organizator:
2. Termin:
3. Termin zgłoszeń

Centrum Hipiki Jaszkowo i Jeździecki Klub Sportowy
Jagodne
Sobota – niedziela 31.03-01.04.2012
Do 28.03.2012
Zgłoszenia : info@centrumhipiki.com
Fax: 61 283 99 40
Szczegółowe informacje : Ireneusz Kozłowski
Tel. 604 78 91 99 lub maile. hpp-d@wp.pl
irek.jagodne@wp.pl

4. Miejsce zawodów:

Centrum Hipiki Jaszkowo
Jaszkowo 16

5. Uczestnicy:

63-112 Brodnica

woj. wielkopolskie

Zawodnicy zarejestrowani w PZJ , WZJ lub
amatorzy.
Amatorzy nie posiadający licencji zobowiązani są
do podpisania oświadczenia stanowiącego
załącznik do propozycji. Zawody mają charakter otwarty,
więc mogą startować zawodnicy z całej Polski.
Dla wyrównania szans wszystkich uczestników zawodów
organizatorzy postanowili:
-do wyniku konkursu ujeżdżenia zawodnika, który w swojej
dotychczasowej karierze zdobył medal MP (seniorów) będą
doliczone 10 pkt. (... nie dotyczy MP amatorów i MPMK)
-jeśli jakikolwiek zawodnik wystartuje finale HPP koniem który w
swojej dotychczasowej karierze zdobył medal MP to do jego
wyniku próby ujeżdżenia będą doliczone 5 pkt.

Program zawodów:
Rozpoczynamy w piątek 30.03. o godzinie 14.00, gdzie dla wszystkich
zainteresowanych odbędą się konsultacje szkoleniowe dotyczące próby ujeżdżenia
HPP-D 2011/12
Zajęcia będą odbywały się w krytej ujeżdżalni.
O godzinie 19.00 przewidziane jest podsumowanie szkolenia na sali wykładowej.
Udział w konsultacji to koszt 50 zł od zaprzęgu. Ilość miejsc ograniczona.

Sobota

09.0

31.03. 2012

Rejestracja uczestników – odprawa techniczna
Dokładne omówienie zasad konkursu ujeżdżenia.

11.0

Konkurs ujeżdżenia (... nie ma konieczności uczenia
się programu ujeżdżenia na pamięć)

18.00

Zebranie dotyczące podsumowania I HPP w Powożeniu

19.00

Spotkanie integracyjne.

Niedziela 01.04.2012
10.0

Oglądanie trasy konkursu zręczności

11.0

Konkurs zręczności powożenia – dwunawrotowy

DERBY
(liczy się czas przejazdu + 5 sekund za zrzutkę) Na placu z
keglami będą rozstawione 4 przeszkody maratonowe firmy: PRO-PLAST
W pierwszym nawrocie zawodnik pokonuje przeszkody nr 1 i nr 2
W drugim nawrocie przeszkody nr 3 i nr 4 . Układ kegli jest taki sam
w obydwu nawrotach.

14.0

Ceremonia dekoracji uczestników.

8. Warunki techniczne





Próba ujeżdżenia program: HPP-D 2011 (patrz. dodatkowy załącznik)
Próba zręczności z elementami próby terenowej – obowiązują bryczki maratonowe
(dopuszczalne ogumienie pneumatyczne)
W próbie ujeżdżenia możliwy jest start bryczką maratonową.
Dopuszcza się możliwośd czytania programu ujeżdżenia podczas przejazdu (czyta luzak
na bryczce lub stojący obok czworoboku)












Stroje dopasowane do rodzaju zaprzęgu; zawodnika i luzaka obowiązuje nakrycie
głowy i rękawiczki. W konkursie Derby luzaka i zawodnika obowiązuje twarde
nakrycie głowy
Odrębna klasyfikacja dla zaprzęgów parokonnych i jednokonnych.
Tytuł Zwycięzcy zawodów przyznany będzie za łączną klasyfikację dwóch prób.
Tytuł zwycięzcy I HPP w Powożeniu zostanie przyznany zawodnikowi, który w trakcie
dwóch eliminacji i finału zdobędzie największą ilośd pkt. (patrz zał. ranking )
Zawodnik może wystartowad maksymalnie trzema zaprzęgami , przy czym do
klasyfikacji zawodów i HPP zaliczany będzie wynik zaprzęgu wskazanego na
odprawie technicznej. Wskazanym zaprzęgiem w konkursie zręczności zawodnik
jedzie jako pierwszym.
Do klasyfikacji HPP liczony jest dany zawodnik w związku z tym w dwóch eliminacjach
i finale może startowad różnymi koomi.
Konie obowiązuje paszport hodowlany z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.
Wiek koni - minimum 4 lata.
Niezależnie od warunków atmosferycznych zawody rozegrane będą na hali o
wymiarach 25 x 81m (rozprężalnia 18 x 45 -hala)

 Proponujemy zabrad ze sobą derki dla koni na wysychanie, wiadra do
pojenia oraz żłoby.
 Zainteresowanych tym jak wyglądały I Halowe M W w Jaszkowie w marcu
br. zapraszamy na stronę www.jagodne.pl (patrz: aktualności)
9. Warunki finansowe


Boksy (stajnia murowana) – 80 zł za dzień



wpisowe na zawody: 200 zł , kolejny zaprzęg tego samego zawodnika 100 zl



Podłączenie do prądu 50 zł

10. Nagrody




Dla zwycięzców puchary, medale , dla wszystkich floo i pamiątkowe dyplomy
Nagrody rzeczowe dla uczestników i zwycięzców.
25% wpisowego przeznaczone na nagrody finansowe w danym konkursie

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody
mogące powstać w trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach
zawodów.

OŚWIADCZENIE DLA POWOŻĄCYCH NIE POSIADAJĄCYCH LICENCJI
REGIONALNEJ/OGÓLNOPOLSKIEJ

Ja, niżej podpisany ………………….…………………………………..oświadczam, iż mój stan zdrowia oraz
umiejętności pozwalają mi w pełni na uprawianie dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na
przystąpienie do rywalizacji sportowej podczas Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i
Parokonnymi organizowanymi w dniach 09-10 04 2011 w Jaszkowie.
Jestem świadomy ryzyka sportowego związanego ze startem w tych amatorskich zawodach i
niniejszym zrzekam się ewentualnych roszczeo w stosunku do organizatorów z tego tytułu
oraz z tytułu okoliczności za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z
przepisami ustawy o kulturze fizycznej.

………………………………….

OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNÓW NIEPEŁNOLETNICH POWOŻĄCYCH NIE POSIADAJĄCYCH
LICENCJI REGIONALNEJ/OGÓLNOPOLSKIEJ

My, niżej podpisani …………………………………………....................................................., działając,
jako przedstawiciele ustawowi niepełnoletniego …………………………………………………….
Oświadczamy, iż Jego/ Jej stan zdrowia oraz umiejętności pozwalają Jemu/ Jej w pełni na
uprawianie dyscypliny jeździeckiej Powożenie oraz na przystąpienie do rywalizacji sportowej
podczas Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi organizowanymi w dniach
26-27.11.2011r. w Jaszkowie.
Niniejszym wyrażamy zgodę na udział ………………………………………… w ww. amatorskich
zawodach, jesteśmy świadomi ryzyka sportowego związanego ze startem w tych zawodach i
zrzekamy się ewentualnych roszczeo w stosunku do organizatora z tego tytułu oraz z tytułu
okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy
o kulturze fizycznej.

………………………………….

