Zawody Hobby Horse
Stajnia Niwka 2022
1. Termin: 18.12.2022 r.
2. Planowane rozpoczęcie godzina 14.00 (dokładna godzina będzie podana po zamknięciu list
startowych)
3. Zawody odbędą się w krytej ujeżdżalni.
4. Termin zgłoszeń: 05.12.2022 r.
5. Uczestnicy: dzieci i młodzież do 14 roku życia.
6. Komisja Sędziowska: Paulina Młynarek i Hubert Kulikowski.
7. Startujących obowiązuje elegancki strój z akcentami świątecznymi.
8. Propozycje dostępne na stronie www.stajnianiwka.pl.
9. Opłaty startowe należy uiścić najpóźniej w dniu zawodów przed rozpoczęciem konkursów
gotówką lub przelewem na konto: Stajnia Niwka Hubert Kulikowski 80 1240 6595 1111 0011
0433 9050

ę
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Regulamin
1. Konkurs w danej kategorii odbędzie się gdy zapisze się przynajmniej pięciu zawodników.
2. Każdy zawodnik może startować tylko w swojej kategorii wiekowej i/lub w konkursie potęgi
skoku.
3. Zawodnikowi przysługuje tylko jeden start w konkursie.
4. Zawodnicy mogą startować na własnym koniu lub pożyczonym ze Stajni Niwka.
5. Dla każdego zwycięzcy konkursu przewidziany jest puchar, a dla każdego zawodnika flot oraz
nagrody rzeczowe.
6. Zwycięzcą zostaje jeździec, który pokona parkur bezbłędnie i w najkrótszym czasie.
7. Błędy (zrzutki) będą karane 4 punktami karnymi za każdy błąd.
8. Przekroczenie normy czasu będzie karane 1 punktem karnym za każdą rozpoczętą sekundę.
9. Pomylenie trasy liczone jest jak zrzutka, ale zawodnik ma prawo kontynuować przejazd
zaczynając od właściwej przeszkody, przed którą nastąpiła pomyłka.
10. Zawodnicy mogą pokonywać parkur galopem albo kłusem.
11. W konkursie potęgi skoku zwycięzcą zostaje zawodnik, który pokona najwyższą wysokość. W
przypadku równego wyniku o zwycięstwie zadecyduje rozgrywka.
12. Zawodnik zgłaszaj c si na zawody wyra a zgod na rozpowszechnianie swojego wizerunku
bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach

eksploatacji, w tym m.in. na plakatach, stronie internetowej Stajni Niwka oraz w mediach
społecznościowych.
13. W trakcie zawodów wszystkich kibiców zapraszamy na kawę, herbatę i ciacho do baru.
Natomiast poczęstunek i herbata dla zawodników będzie na hali. Poczęstunek dla zawodników
jest wliczony w cenę startowego.
14. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem decyzje podejmuje Komisja Sędziowska, a jej
decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Program
Konkurs nr 1 - 20 cm, dzieci do 5 lat
Konkurs nr 2 - 30-40 cm, dzieci do 6-8 lat
Konkurs nr 3 - 40-50 cm, dzieci do 9-11 lat
Konkurs nr 4 - 50-60 cm, dzieci do 12-14 lat
Konkurs nr 5 - Potęga skoku - kategoria open

- 50 zł
- 50 zł
- 50 zł
- 50 zł
- 50 zł (20 zł jeśli to jest drugi konkurs)

