
 
Organizatorzy: 

 

Halowy Puchar Warszawy i Mazowsza w skokach 
w kategorii: kuce, małe konie, amatorzy 

28 lutego - 1 marca 2020 r. KJ Aromer 

Braki w dokumentacji zawodników 

Bardzo prosimy o uzupełnienie/poprawienie danych w systemie zawodykonne.com 

lub okazanie dokumentów w biurze zawodów przy rejestracji, 

przed rozpoczęciem zawodów. 

Przypominamy również, że każdy kuc i mały koń (za wyjątkiem koni osób startujących w 

kategorii amatorów) musi posiadać certyfikat wzrostu. 
 

1. Hubert Aniołek – badania, licencja konia Oscar 
2. Zuzanna Barańska – brak zawodnika w bazie z taką przynależności a klubową oraz brak lic konia 
3. Dzmitruk Elina – badania, ub. zgoda 
4. Gawlikowska Nina – brak lic zaw i koń 
5. Gmyrek Agnieszka – badania 
6. Grzęda Adela – lic koń Babet 
7. Hercog Anna – bad, ub, zgoda 
8. Huber Wiktoria – lic, bad, lic koń 
9. Jasiniak Matylda – bad, ub, zgoda 
10. Jaworski Wiktor – konieczne poprawienie daty urodzenia – zgodnie z bazą PZJ 2008 – inaczej nie 

ma prawa startu! 
11. Kaleta Zuzanna – bad, ub, zgoda 
12. Kamieniecka Kaja – badania 
13. Kapela Nina  - bad,ub, zgoda 
14. Kośmicka Adela – badania, ub 
15. Kozik Martyna - konieczne poprawienie daty urodzenia – zgodnie z bazą PZJ 2002 – inaczej nie 

ma prawa startu! 
16. Krauze Jagoda – bad,ub, zgoda 
17. Kruk Julia – brak licencji zawodnika i konia oraz badań 
18. Kruszelnicka Iga - brak bad, ub, zgoda 
19. Krzemińska Zofia – konieczne poprawienie klubu zgodnie z Artemor 
20. Kurek Agnieszka – brak licencji zawodnika i konia raz badań 
21. Kwiatkowska Julia – brak licencji zawodnika i konia 
22. Malesa Alicja – brak licencji zawodnika, konia 
23. Marczyk Monika  - konieczne poprawienie klubu zgodnie z Artemor 
24. Melich Oliwia – brak lic. zawodnik, koń, badania 
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25. Mroczkowska Julia – brak bad, ub, zgoda 
26. Odzioba Antonina, Michał – braki bad,ub, zgoda 
27. Okulus Agnieszka - brak bad, ub, zgoda 
28. Orłoś Melania – brak bad,ub,zgoda 
29. Puławska Iga – brak licencja zawodnik, koń 
30. Rembielińska Wiktoria – brak licencji zawodnik, koń, badania 
31. Romanowska Anna – brak prawa startu ze względu na wiek zawodnika (8lat)i brak licencji a 

nawet odznaki  
32. Sawicka Lena – brak informacji o konkursie – nie wiem jak ocenić kwalifikacje 
33. Sinczak Maria - brak bad,ub,zgoda 
34. Skłodowska Wiktoria – brak licencja zawodnika, konia 
35. Skorupowska Róża – konieczne poprawienie klubu zgodnie z Artemor 
36. Słopecka Melaia – brak bad,ub,zgoda 
37. Tatula Aleksandra - brak bad,ub,zgoda 
38. Wawrzynowicz Marianna – brak lic zawodnik, koń 
39. Ważyńska Lena – brak licencji zawodnika 
40. Wernerowicz Aleksandra - konieczne poprawienie daty urodzenia – zgodnie z bazą PZJ 2008 – 

inaczej ni ema prawa startu! 
41. Wiśńiewska Oliwia - brak bad,ub,zgoda 
42. Zegar Weronika – konieczna decyzja jaki konkurs – jeśłi Grupa C – konieczne uzupełnienie licencji 

– jeśli amatorski brak bad,ub,zgoda 


