
Propozycje Towarzyskich Zawodów w skokach przez przeszkody 
Damasławek 8-9 lipca 2017 roku 

 
 
 

 
 

1. Ranga: Zawody Towarzyskie 
2. Organizator: KJ Sokół w Damasławku (kontakt - Stanisław Marek Jóźwiakowski, Tel. 602 725286) 
3. Miejsce zawodów: Damasławek, ul. Boisko  
4. Termin zawodów: 8-9 lipca 2017 roku 
5. Parkur - 65x40 m, trawiaste na przepuszczalnym gruncie, rozprężania 30x50 m, 
6. Osoby oficjalne: 

Sędzia Główny: Jarosław Lewandowski 
Sędzia: Natalia Gaszyńska 
Gospodarz Toru: Piotr Sokołowski 
Komisarz: Sebastian Jach 
      

1. Termin zgłoszeń z boksami do 30 czerwca 2017 
 Bez boksów do 5 lipca 2017 (środa) – prosimy podać starty w sobotę i niedzielę. 
Tylko przez panel zgłoszeniowy dostępny na: www.tarantevents.pl i www.zawodykonne.com 
 

7. BOKSY - Boksy będą przygotowane od 7 lipca (piątek) od godz. 12.oo. Koszt boksu 200,00 zł. Boksy będą 
przygotowane pod warunkiem dokonania wpłaty na konto KJ „SOKÓŁ” Damasławek. PBS Wągrowiec 
o/Damasławek nr: 41895900014200157320000010,  i przysłania potwierdzeniem wpłaty do dnia 30 czerwca 
2017 na adres b.rozewski@jozwiakowski.com.pl 
 

8. Sprawdzanie dokumentów i przyjmowanie opłat w biurze zawodów  
9. Wymagana dokumentacja -  zgodna z przepisami i regulaminem PZJ.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie 
transportu i uczestnictwa w zawodach. 

11. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 
12. Opłaty startowe: -  50 zł od startu, kuce (w konkursach dla kuców) - 25 zł od startu 
13. Reklamacje: Każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200 zł 
14. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy) 
15. Program zawodów towarzyskich na parkurze B  

 
Sobota 8 lipca - Start 9.oo  

 konkurs nr 1T - klasy mini LL (60 cm) – dokładności, art. 238.1.1 

 konkurs nr 2T - klasy LL (do 90 cm) – dokładności, art. 238.1.1 

 konkurs nr 3T - klasy L (100 cm) – zwykły, art. 238.2.1  

 Konkurs nr 4T – kuce (60 cm) – zwykły, art. 238.2.1 

 Konkurs nr 5T – kuce (80 cm) – zwykły, art. 238.2.1 

 Konkurs nr 6T – kuce (100 cm) – zwykły, art. 238.2.1 
 

Niedziela 9 lipca - Start 9.oo 

 konkurs nr 7T - klasy mini LL (60 cm) – dokładności, art. 238.1.1 

 konkurs nr 8T - klasy LL (do 90 cm) – dokładności, art. 238.1.1 

 konkurs nr 9T - klasy L (100 cm) – zwykły, art. 238.2.1 

 Konkurs nr 10T – kuce (60 cm) – zwykły, art. 238.2.1 

 Konkurs nr 11T – kuce (80 cm) – zwykły, art. 238.2.1 

 Konkurs nr 12T – kuce (100 cm) – zwykły, art. 238.2.1 
 
 
 

http://www.tarantevents.pl/
mailto:b.rozewski@jozwiakowski.com.pl


Szczegółowe godziny rozpoczęcia poszczególnych konkursów oraz listy startowe będą dostępne na 
www.tarantevents.pl i zawodykonne.com 

 
W konkursach pary mogą startować dwa razy do klasyfikacji konkursu liczy się lepszy wynik. 
 

16. Nagrody honorowe i rzeczowe upominki od sponsorów. 
W konkursach: 3T, 4T, 5T, 6T, 9T, 10T, 11T, 12T bony do sklepu jeździeckiego o wartości: 1 miejsce – 300 zł, 2 
miejsce – 200 zł, 3 miejsce – 100 zł. 
 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 06.12.2013 
Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 31.05.2017 – Ryszard Szymoniak 
 
 

Serdecznie zapraszamy 
 
W imieniu zarządu KJ Sokół Damasławek 
Stanisław Marek Jóźwiakowski 

 

http://www.tarantevents.pl/

