Propozycje Zawodów w Skokach przez Przeszkody
Stajnia Sandro-Hero
Zaprasza na Towarzyskie Zawody w Skokach przez przeszkody o puchar Wójta Gminy
Jeleśnia.
Zawody odbędą się w Niedzielę 19 Lipca 2020 na terenie Stajni Sandro-Hero, Ul. Kiełbasów 41,
34-340 Jeleśnia/ koło Żywca. Godzina rozpoczęcia zawodów 11.00. Listy startowe będą
dostępne na stronie portalu rejestracyjnego equita zawody jeździeckie w Piątek od godz 09.00.
Tel: 533 253 447; email: michachodak@gmail.com; facebook: Stajnia Sandro-Hero
Konkursy:
1. 50cm
2. 70cm
3. 90cm
4. Potęga skoku
Zgłoszenia wyłącznie przez portal equita zawody jeździeckie
Opłata: 80 zł za 1 konkurs lub 100 zł za całe zawody (3 przejazdy jednego konia lub 2 przejazdy
jednego konia + potęga skoku). Opłata płatna na konto:
Hero Equestrian Centre dr Dorota Opyd; Ul. Krakowska 14; 34-300 Żywiec;
nr konta: 30 1050 1070 1000 0092 1882 0208.
Zgłoszenia będą przyjęte wyłącznie po dołączeniu potwierdzenia opłaty za konkursy. Ilość miejsc
ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń z potwierdzoną wpłatą. Każdy może wziąść udział
w zawodach, dotyczy to również zawodników i koni z licencją.
Termin zgłoszeń upływa w Środę 15 Lipca 2020. Organizator ma prawo do zamknięcie zgłoszeń
w terminie wcześniejszym jeżeli liczba zawodników osiagnie wymagany limit (50 koni). W takiej
sytuacji inni zawodnicy będą przyjmowani na listy rezerwowe. Zawodnicy którzy zrezygnują z
udziału w zawodach po termininie zgłoszeń (15 Lipiec 2020), otrzymają zwrot kosztów udziału w
zawodach w wysokości 50% na konto z którego dokonano przelewu. rezygnacja z udziału w
zawodach musi bewzględnie być zgłoszona drogą email: michachodak@gmail.com.
Każdy koń ma prawo do 3 przejazdów lub 2 przejazdów + potęga skoku. Drugi przejazd tej
samej pary (koń/jeździec) w tym samym konkursie uważany jest jako przejazd treningowy.
Puchary i nagrody rzeczowe będą wręczane za 1,2,3 miejsce we wszystkich konkursach. Flots
dla wszystkich zawodników którzy ukończą konkurs. Juniorzy i seniorzy będa klasyfikowani
razem. Do rundy honorowej wyjeżdzają 3 zwycięskie pary.
Zawody odbędą się na parkurze zewnętrznym 25x60 (podłoże piaskowo-flizelinowe).

Rozprężalnia: hala 20x40 (podłoże piaskowo-flizelinowe). W razie ekstremalnych warunków
pogodowych organizator ma prawo do przeniesienia konkursów na halę.
Zawodnicy muszą posiadać indywidualne ubezpieczenia NNW Jeźdźca, konie muszą posiadać
aktualne szczepienia. Wszyscy zawodnicy do 12 roku życia muszą posiadać kamizelki ochronne
podczas przejazdów. Podczas przebywania na koniu obowiązuje bezwzględny obowiązek
posiadania kasku ochronnego przez każdego jeźdźca. Juniorzy muszą dostarczyć pisemną
zgodę rodziców lub opiekunów na prawo startu w zawodach.
Na miejscu będzie dostępny catering. Będą również stoiska z artykułami jeździeckimi i paszą dla
koni. Organizator również zapewnia opieke medyczną (karetka).
Oficjalnym weterynarzem zawodow będzie lek weterynarii Dominika Olejak, przedstawicielka
Gabinetu Weterynaryjnego Małe i Duże Waldemar Kalinowski.
Dojazd do Stajni Sandro-Hero: drogą asfaltową (prosimy o nie słuchanie nawigacji w
trakcie dojazdu od strony Żywca. Należy minąć tabliczkę z nazwą miejscowości Jeleśnia i skręcić
w prawo na ul. Kiełbasów naprzeciwko szkoły/ przedszkola). Dojazd będzie oznaczony z drogi
głównej. Parking dla bukmanek i samochodów osobowych będzie na terenie Ośrodka.
Noclegi: rezerwacja noclegów w pobliżu Stajni Sandro-Hero (50m od stajni) możliwa jest przez
stronę internetową Country Club Żywiec.
Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptają regulaminu. Uczestnicy zawodów wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniach i publikacje ich wizerunku
w mediach społecznościowych. Właściciele czworonogów proszeni sa o bezwzględne trzymanie
pieskow na samyczy. Na terenie całej stajni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Miejsce dla
palaczy będzie wyznaczone poza bramą ośrodka. . Organizator zawodów nie ponosi żadnej
odpowiedzialnosci w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w
przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych. Jakiekolwiek pytania
będzie można kierować do osób obsługujacych zawody, ktorzy będa posiadali identifikatory.

Zapraszamy wszystkich serdecznie i do zobaczenia.

