XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich
20 sierpnia 2016 r.
 Zasadnicza polowa próba wierzchowa
 Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Organizatorzy :
 Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Konnej POLAN.
 Związek Hodowców Koni Wielkopolskich.
Miejsce i termin :
 Stadnina Koni Fiord – Młodzikowo
 20 sierpnia 2016 r.
Wiek koni :
 Zasadnicza próba dzielności – konie 3 letni ( ukończone 36 miesięcy) i starsze.
 Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu – konie 4 letnie ( ukończone
48 miesięcy) i starsze.
Wiek zawodników :
 Ukończone 10 lat.
Program zawodów:
Piątek :
 Możliwy przyjazd ekip , po wcześniejszym zarezerwowaniu boksów.
 Spotkanie hodowców
Sobota :
Do godz. 8:00 przyjazd ekip
9:00 – obowiązkowa odprawa techniczna ( opłata za boks, dokumenty, numerki itp.)
10:00- otwarcie imprezy i ocena płytowa koni
15:00 – ścieżka huculska -próba dzielności i eliminacje
18:00 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Niedziela :
Właściciele stadniny organizują i zapraszają wszystkich na Towarzyski Konkurs skoków przez przeszkody
( program i zapisy na stronie Stadniny w Młodzikowie)
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy.
Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w Programie Hodowli
Koni Rasy Huculskiej ( zgłoszenie min. 5 koni bez względu na płeć ) , a konkurs eliminacji zgodnie z
Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (www.pzhk.pl )
Termin zgłoszeń i opłaty :
 Zgłoszenia koni proszę przesyłać na adres kontakt@stowarzyszenie-polan.eu
do 10 sierpnia 2016 r. (Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania limitu )
 Przedpłata na konto Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Konnej POLAN
63-040 Nowe Miasto nad Wartą ; Boguszynek 9
Numer konta: 51 8666 0004 2002 0102 9611 0001
 Wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych
100 PLN
 Nie uiszczenie opłaty organizacyjnej do 12 sierpnia 2016 r. skutkuje skreśleniem
konia z listy.
 Na odprawie technicznej będzie zbierana opłata za boks : 25 PLN za konia/dobę.
Komisja sędziowska: Przewodniczący - Andrzej Goraus
Członkowie:
- Iwona Tomczyk-Wrona
- Mirosław Konarczak
Organizatorzy zapewniają obsługę weterynaryjną, techniczno-informatyczną oraz zabezpieczenie
medyczne.
Warunki uczestnictwa:
Obowiązuje paszport hodowlany konia, konie muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis w
paszporcie) – szczepienie wg podstawowych zasad weterynaryjnych dla koni biorących udział w
zawodach.

