PROPOZYCJE DO IX WIELKOPOLSKIEGO
CZEMPIONATU KONI HUCULSKICH
W BOGUSZYNKU
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej „POLAN” i Związek Hodowców Koni
Wielkopolskich serdecznie zapraszają wszystkich Hodowców i Miłośników koni huculskich do
wzięcia udziału w IX Wielkopolski Czempionacie Koni Huculskich - 30.08.2014 oraz w
Nadwarciańskim Rajdzie Konnym Ziemi Średzkiej - 31.08.2014
– info o Rajdzie na stronie: www.stowarzyszenie-polan.eu
TERMIN CZEMPIONATU : 30 sierpień 2014 /sobota/
Miejsce: BOGUSZYNEK 9 gm. Nowe Miasto nad Wartą
Rodzaj zawodów ; próba dzielności i ścieżka eliminacyjna do krajowego czempionatu
Komisja Sędziowska:
Przewodniczący: Andrzej Goraus
Członkowie:

Paulina Peckiel - PZHK Warszawa
Mirosław Konarczak - ZHK Wlkp.

Gospodarz toru: Andrzej Goraus
Obsługa techniczno-informatyczna: Robert Baliński – ZHK Wlkp.
Obsługa weterynaryjna: lek. wet. Jerzy Byliński
Lekarz zawodów : lek. med. Małgorzata Gładkowska
Zabezpieczenie med.: Karetka pogotowia,
Organizator zapewnia wynajęcie w wypadkach losowych zawodowego podkuwacza.
W zawodach przewidziano udział max. 5 ogierów i 12 klaczy - próba dzielności i 13 w
eliminacjach.
Zgłoszenie koni na zawody prosimy przesyłać na adres e-mail:
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu do dnia 19 sierpnia 2014.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.wzhk.poznan.pl

Opłaty:
CZEMPIONAT HUCULSKI - 130 zł wpisowe od konia
RAJD HUCULSKI – 145 zł wpisowe od konia
CZEMPIONAT i RAJD razem – 215 zł wpisowe od konia
W zakresie wpisowego organizator zapewnia : siano, słoma + talon obiadowy dla zawodnika.
Wpłata na konto organizatora, nr konta: 1110204027 00001302 11205137.
UWAGA! ! ! Zgłoszenie ważne po uiszczeniu opłaty wpisowej na podany nr konta.
Proszę zabrać ze sobą potwierdzenie wpłaty!
Zawody odbywać będą się na terenie piaszczysto trawiastym o pow.10 ha pofałdowanym.
Konie biorące udział w zawodach będą poddane oględzinom lek. wet., wymagane szczepienia
ochronne zgodne z przepisami PZJ.
Warunki dla koni: boksy dla klaczy i ogierów.
Organizator ubezpiecza zawody od NW, wymagane ubezpieczenie jeźdźca na dzień
zawodów.
Organizator zapewnia nagrody za udział w czempionacie: flots, okolicznościowe, dyplomy,
statuetki, puchary.

PROGRAM CZEMPIONATU :
 08.00 odprawa techniczna
 09-11.00 ocena koni
 12.00 odprawa techniczna przed próbą dzielności
 14.30 odprawa techniczna do ścieżki – eliminacje
 około 16.30 ogłoszenie wyników, dekoracja uczestników zawodów
Kontakt z Organizatorem i adres:
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej "POLAN"
63-040 Nowe Miasto nad Wartą, Boguszynek 9, Tel: 612875114
KRS: 0000445374, NIP: 7861698773
Nr konta: 1110204027 00001302 11205137
kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
www.stowarzyszenie-polan.eu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania zawodów.

