Propozycje zawodów w skokach przez przeszkody w TORGELOW
1. Organizator zawodów: Torgelow RSV"Pegasus"e.V.
2. Termin
zgłoszeń
do
30.05.2017
na
adres
peter.loeper@freenet.de,
tel.00491724245956 lub na adres Peter Lopper Dorfstr.5 17321 Plowen
(w zgłoszeniu należy podać imię inazwisko, nazwę konia ,klub, numer konkursu ,ilość
startów ,nr konkursu, dane kontaktowe
3. Program zawodów:
sobota rano:1,2,3,5,6, popoludniu:10,13,14,18,19
niedziela rano:4,7,8,9, popołudniu 11,12,15,16,17
4. Organizator: Manfred Brusch
5. Komisja sędziowska:
Sędziowie: Jorg Weinhold, Dr.Manfred Neumann, Manfred Brusch
Gospodarz toru: Franz Wego
`
lekarz DRK Torgelow
Sedzia główny: Jorg Weinhold
6. Uczestnicy :wszyscy zawodnicy, zawodnicy z terenu Polski
7. Wpisowe za każdy start 1,50 eur.
8. Koniec odprawy technicznej do 60 min przed rozpoczęciem konkursu
9. Rezerwacja boksów tylko za zaliczka, os. kontaktowa Eckhard Kaeding
tel.00491702078569/00493976280068, ściółka 2op.wiór.lub 2 kostki słomy w cenie
boksu; możliwość dokupienia na miejscu
podłączenie do prądu koniowozu każdorazowo 30 eur.
lista hoteli i noclegów dostępna pod nr.tel.0049397280086/00491702078569
10. Warunki techniczne:
parkur 40x80 cm, 2 rozprężalnie każda 30x50 cm podłoże -piach
11. program zawodów:
1-klasa A*(E+150eur.),konie 4-6 lat, wysokość przeszkód 95 cm, startowe :10 eur. za start
2-klasa A**(E+150 eur.),konie 4-6 lat,wysokość przeszkód 1,05m,startowe :10 eur. za start
3-klasa L(E+250 eur.), konie 4-7 lat, wysokość przeszkód 1,15m, startowe :12 eur. za start
4-klasa M*(E250eur.), konie 5-7lat, wysokość przeszkód 1,25m, startowe :13 eur. za start
5-kasa A**(E150eur.)z oceną stylu, konie 4+ lat, wysokość przeszkód 95 cm, startowe :8 eur.
za start
6-klasa A**(E+ 150 eur.), konie 5+lat, wysokość przeszkód 1,05m, startowe :10 eur. za start
7-klasa A**(E+ 150 eur.), konie 5+lat, wysokość przeszkód 1,05m,startowe :10 eur. za start
8-klasa l dwufazowa(200eur.)na punkty. II faza klasa A. konie 6+ lat, wysokość przeszkód
1,15m
startowe :12 eur. za start, 9-klasa L (e+200eur.) na punkty, konie 6+ lat, wysokość przeszkód
1,15m
startowe :12 eur. za start, 10- klasa L (E +200eur.)na czas, konie 6+ lat, wysokość przeszkód
1,15m
startowe :12 eur. za start, 11-klasa M*(E+300eur.), konie 6-8 lat, wysokość przeszkód 1,25m
startowe :15 eur. za start, 12-klasa M*(E+300eur.), konie 6+ lat, wysokość przeszkód 1,125
startowe :15 eur. za start, 13-klasa M**(E+ 800eur.), konie 6+ lat, wysokość przeszkód 1,35
startowe :25 eur. za start
14-klasa S*(E+1300eur.), konie 7+lat, wysokość przeszkód 1,40m, startowe :30 eur. za start
15-klasa S*Mała runda S (E+3000eur.), konie 7lat, wysokość przeszkód 1,40m, startowe
:30 eur. za start
w rundzie honorowej ze wzgledów bezpieczństwa bierze udzial tylko 25% wygranych par
16-powożenie na czas (E200eur.), dwukołowa kl A, konie 4 lata, startowe 12 eur.za start
17-powożenie na czas ("E200eur.)klasa A, konie /kuce 4+lat, startowe 12eur.za start
18-skoki z oceną stylu , konie 5+lat, wysokość przeszkód 80cm, startowe :5 eur. za start

