MEMORIAŁ MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA”
PROPOZYCJE
Zawodów Regionalnych w skokach przez przeszkody
Przy okazji zawodów ogólnopolskich rozgrywanych o
memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Glinik Zaborowski 25-27.09.2015r.

Pula nagród 3000 zł + nagrody rzeczowe
1. Organizator:

2.
3.

4.
5.

6.

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim
www.uchwatteam.pl tel. (17)2763-466
Komitet Organizacyjny – dyrektor Włodzimierz Uchwat 604 096 641
Termin zawodów:
piątek, sobota, niedziela 25-27.09.2015r.
Termin zgłoszeń:
do 19.09.2015r. (sobota) – pierwszeństwo mają konie startujące w
zawodach ogólnopolskich!
zgłoszenia wyłącznie na piśmie (fax, poczta, poczta elektroniczna,
itp.). Na zgłoszeniu należy podać adres e-mail lub telefon kontaktowy
osoby zgłaszającej. Fax/Tel: 17 27 634 66, kom. 604 096 641
e-mail: uchwat@uchwat.pl , Glinik Zaborowski 181, 38-100Strzyżów.
Miejsce zawodów:
JKS „Pogórze” Glinik Zaborowski 181, 38-100 Strzyżów, plac piaskowy
z flizeliną 47m X 80m, rozprężania piaskowa z flizeliną 40m x 40m,
Uczestnicy:
Zawodnicy i konie zarejestrowani w PZJ lub dowolnym WZJ.
W konkursach towarzyskich klasy „LL” (bez licencji) wymagany jest
paszport z aktualnymi szczepieniami, oraz ważne badania sportowe
zawodników, ubezpieczenie NNW, dla niepełnoletnich – zgoda
rodziców.
Komisja sędziowska: Sędzia Główny
- Zbigniew Sokół
Sędzia WZJ
- Łucja Śmietana
Komisarz
- Ewa Brodecka
Sędziowie
- Magdalena Kryczka
Lekarz Zawodów
- Jerzy Cebula 605 670 200
Gospodarz Toru
- Adam GALUBA

7. Oferta:

Przeszkody firmy „Gala” inż. Włodzimierz Uchwat

ZAWODNIKÓW, LUZAKÓW, TRENERÓW, WŁAŚCICIELI
KONI ZAPRASZAMY NA:





W PIĄTEK:
BEZPŁATNY WYJAZD DO PARKU WODNEGO
DO STRZYŻOWA (basen wynajęty przez organizatora tylko dla
uczestników zawodów)(WWW.CSTR.PL) OD GODZINY 20.00 DO
22.00
(PROSIMY
JEDYNIE
O
ZABRANIE
STROJÓW
KĄPIĘLOWYCH )
W SOBOTĘ:
KOLACJĘ INTEGRACYJNĄ Z MUZYKĄ OD GODZINY
20.00 W DWORZE MARIA ANTONINA
W TRAKCIE TRWANIA ZAWODÓW CZYNNA LOŻA VIP cennik w
załączniku.

MEMORIAŁ MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA”
ZAKWATEROWANIE NA TERENIE ZAWODÓW:
DWÓR MARIA ANTONINA – NA TERENIE ZAWODÓW
http://dwormariaantonina.pl/ TEL: 604198141, 17 25 00 835
Ceny po rabacie dla uczestników zawodów. W cenę wliczone jest śniadanie:
Pokój 1 os 170 zł
Pokój 2 os 220 zł
Pokój 3 os 270 zł
Pokój 4 os 320 zł
Agroturystyka „ U Jadzi” , na terenie zawodów, cena 45zł/os Tel: 608 184 295
Wyżywienie: BAR w altanie na terenie zawodów, RESTAURACJA W DWORZE
MARIA ANTONINA
8. Opłaty:
a) 400 zł/ koń/zawody z boksem (3 dni startów) boksy letnie
b) 300 zł/ koń/ zawody bez boksu (3 dni startów)
c) bez przedpłat, płatne w całości na miejscu zawodów
d) zgłoszenia w terminie i nie wycofanie go do 19.09.2015r jest
jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania do zapłaty
e) 100 zł –podłączenie koniowozu do prądu.
f) Ilość boksów ograniczona (80 szt.) – pierwszeństwo konie startujące w
zawodach ogólnopolskich
g) możliwość zakupu siana 7 zł i słomy 5 zł za balik
9. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ.
10. Prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej od godziny 23.oo do 7.oo
11. Kara finansowa za zakłócenie ciszy nocnej wynosi – 200 zł. – decyduje organizator.
12. Zgodnie z regulaminem B 2015, koń w wieku od 6 lat może startować 3 razy dziennie do
wysokości max 105cm (max. dwukrotnie w jednym konkursie lub serii)
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 korekt w programie i propozycjach zawodów.
15. Program zawodów:

Piątek 25.09.2015r.
9.00
Konkurs nr T1 klasy L „towarzyski”– 100 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy,
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.

Konkurs nr 1A klasy P– 110 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
pula nagród 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 1B klasy N– 120 cm o nagrodę firmy VET FARMLAB, zwykły bez rozgrywki
art.238.2.1
pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy
pula nagród 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł) + puchar
za I miejsce, nagrody rzeczowe firmy VETFARMLAB

MEMORIAŁ MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA”
Sobota 26.09.2015r.
9.00
Konkurs nr T5 klasy L „towarzyski”– 100 cm, dwufazowy art.274.5.3
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy,
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr 5A klasy P– 110 cm, dwufazowy art.274.5.3
pula nagród 200 zł (I – 100 zł, II – 70 zł, III – 30 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 5B klasy N– 120 cm o nagrodę firmy JUST RIDING dwufazowy art.274.5.3
pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy
pula nagród 250 zł (I – 120 zł, II – 80 zł, III – 50 zł) + puchar za I miejsce,
nagrody rzeczowe firmy JUST RDING

Godzina 14.00

Konkurs nr T7 klasy L1 „towarzyski”, 105 cm, zwykły z rozgrywką art.238.2.2
GRAND PRIX AMATORÓW
o puchar i nagrody Dworu Maria Antonina
I miejsce: 250 zł + derka + puchar+ DYPLOM
II miejsce: kolacja we dwoje bon o wartości 100 zł + puchar + DYPLOM
III miejsce: bon do restauracji o wartości 50 zł + puchar + DYPLOM




Każdy zawodnik może startować na 2 koniach
Prawo startu mają zawodnicy, którzy deklarują amatorstwo oraz na tych zawodach nie
startują w konkursie klasy C lub wyższym.
Dekoracja trzech najlepszych par odbywa się na podium.

Niedziela 27.09.2015r.
10.00
Konkurs nr T11 klasy L „towarzyski”– 100 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
Nagrody rzeczowe o wartości 100 zł: puchar za I miejsce, FLOTS za bezbłędne przejazdy,
bony do wykorzystania w restauracji Dworu Maria Antonina za miejsca od I do V.
Konkurs nr 11A klasy P– 110 cm, zwykły bez rozgrywki art.238.2.1
pula nagród 600 zł (I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł) + puchar za I miejsce, FLOTS
Konkurs nr 11B klasy N– 120 cm o nagrodę sklepu
jeździeckiego „KARINO”, zwykły art.238.2.1
pula nagród: FLOTS za bezbłędne przejazdy
pula nagród 1000 zł (I – 400 zł, II – 300 zł, III – 200 zł, IV –
100 zł) + puchar za I miejsce, nagrody rzeczowe od sklepu jeździeckiego „Karino”

MEMORIAŁ MAJORA HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO „HUBALA”

Jeździecki Klub Sportowy „Pogórze”
oraz Uchwat Team

serdecznie zapraszają wszystkich zawodników na
zawody do Glinika Zaborowskiego.
więcej na www.uchwatteam.pl

