REGULAMIN
Celem pokazu jest ujednolicenie sposobu oceny prezentowanych pojazdów konnych w konkursie. Podniesienie poziomu wyglądu powożących, pojazdów i koni zgodnie z prezentowanym
stylem zaprzęgowym.
Wyróżnienie, Puchar Starosty Chojnickiego ma zaszczepić ducha rywalizacji w konkurowaniu o miano najlepszego zaprzęgu wśród okolicznych hodowców koni.
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia uczestniczy w konkursie
pod opieką prawną osoby dorosłej.
2. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
3. Ocenie poddawane będzie 5 elementów ocenianych w skali od 1-10 pkt.:
 Ocena wyglądu powożącego, wygląd, dopasowanie stroju do stylu pojazdu, nakrycie głowy, rękawiczki, sposób trzymania lejcy i bata, derka na kolanach, sposób siedzenia i zajmowane miejsce na koźle.
Luzak, ubiór jednolity w stylu powożącego. Podczas prezentacji zsiada z pojazdu
i trzyma konie.
 Ocena pojazdu, stan techniczny pojazdu, zgodność wyglądu pojazdu z epoką, z
której pochodzi, oryginalność poszczególnych elementów, dobór tapicerki obiciowej w pojeździe, długość dyszla.
 Ocena konia/koni, typ, dobór maści i wzrostu, przygotowanie, pielęgnacja, kopyta, kucie.
 Ocena uprzęży, stan techniczny uprzęży, dobór do pojazdu, jednolitość kolorystyczna poszczególnych elementów składowych uprzęży w tym okuć i kiełzna,
dopasowanie na koniu, długość i upięcie lejcy, prawidłowość zaprzężenia.
 Wrażenie ogólne, w punkcie tym ocenie podlega wzajemna zgodność wyżej
wymienionych ocen cząstkowych.
Każdy z elementów zaprzęgu konnego w pokazie będzie sędziowany niezależnie przez 3
sędziów. Sędziowie wypełniają niezależnie własne arkusze ocen. Ocenę końcową stanowi średnia
arytmetyczna z 3 ocen. Przyjmuje się 10 punktową skalę ocen.
4 sędzia -techniczny dokonuje losowania kolejności startowej, zapowiada zawodnika i czuwa nad
prawidłowością sumowania punktacji wystawionej przez pozostałych sędziów.
Uzyskana punktacja zostanie podana po zakończeniu oceny.
Komisja sędziowska:
Józef Szews – Prezes Klubu Jeździeckiego „DERESZ” w Nowym Dworze,
Sławomir Handke – Producent powozów w Gostyniu firma „HANDMET”,
Marek Holak – Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski,
Piotr Eichler – Fundacja Szarża pod Krojantami, sędzia techniczny.
Rozpoczęcie oceny pojazdów nastąpi o godzinie 10: 00 przy namiocie vipów (mapka).
Kolejność oceny pojazdów wyłoniona zostanie drogą losową.
Prezentacja zwycięzców i wszystkich pojazdów konnych nastąpi o godzinie 15: 00 wg kolejności
zajętych miejsc.
Uczestnikami konkursu są użytkownicy pojazdów konnych, hodowcy koni, którzy dokonają
zgłoszenia w formie pisemnej do dnia 04.09.20154 r na adres:
Urząd Gminy Chojnice
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
Ul. 31 Stycznia 56 a
89-600 Chojnice
Dopisek na kopercie: „ POKAZ POJAZDÓW KONNYCH”.
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Opracował: Marek Holak
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