
REGULAMIN ZAWODÓW  

HOBBY HORSE  

 
 

1. Organizator i miejsce zawodów: 

Bogdan Maślanka 

tel. 603 200 273 

mail: stajniaprimastella@o2.pl 

 

Stajnia Primastella 

Ul. Podwale 27 

01-092 Kępa Kiełpińska  

Parking od ul. 6 Pułku Piechoty. 

 

2. Termin zawodów: 

26.06.2022 r. (niedziela), rozpoczęcie godz. 12.00 

 

3. Zgłoszenia: 

Na miejscu w biurze zawodów w godz. 11.00 - 12.00 lub przez Internet 

https://zawodykonne.com/zawody/29/197 

 

4. Opłaty: 

Kosztu udziału - 60 zł/os.   

Płatność gotówką w dniu zawodów w biurze. 

 

5. Program:  

Skoki przez przeszkody: 

 mini LL - wysokość przeszkód 10-20 cm (do 5 lat z pomocą opiekuna) 

 LL - wysokość przeszkód 20-30 cm (6-8 lat) 

 L - wysokość przeszkód 40-50 cm (9-11 lat) 

 L - wysokość przeszkód 40-50 cm (12-15 lat) 

 P - wysokość przeszkód 50-60 cm (16+) 
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6. Zasady rozgrywania konkurencji - skoki przez przeszkody (konkursy zwykłe): 

W konkursach zwykłych decydują liczba punktów karnych oraz czas. W pierwszej 

kolejności brane pod uwagę są punkty karne – 4 pkt/ każda zrzutka, a następnie czas. 

Wygrywa osoba, która posiada najmniejszą liczbę punktów karnych i najlepszy czas.  

 

7. Nagrody: 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody w postaci dyplomów oraz flot’s.  

Zwycięzcy w każdej konkurencji (I - III miejsce) dodatkowo otrzymają pucharki. 

 

8. Informacje ogólne: 

 listy startowe będą dostępne od godz. 12.00, 

 kolejność uczestników w poszczególnych konkurencjach jest losowa, 

 sugerowany ubiór oraz obuwie sportowe, 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów, 

 podczas zawodów obecny będzie ratownik medyczny, 

 na miejscu będzie możliwość odpłatnego skorzystania z kateringu, 

 rodzice lub opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich zobowiązani są do 

podpisania zgody na udział dziecka w zawodach, 

 wszystkie dzieci (do 18 roku życia) znajdujące się na terenie ośrodka, przez cały czas 

trwania zawodów, muszą przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, 

 przebywanie na terenie ośrodka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udostępnienie wizerunku, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody 

mogące powstać przed, w trakcie, oraz po zawodach na terenie ośrodka. 
 

 


