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Szanowni Zawodnicy,

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE i REGIONALNE

Wszyscy zawodnicy wymienieni w BRAKACH  są proszeni do przesłania przed 
przyjazdem na zawody, wyłącznie drogą elektroniczną,  skanu/zdjęcia brakujących 
dokumentow
wyłącznie   na numer telefonu   :  513 142 985 

KONIE  

W przypadku braku w  Artemorze  wykazanej licencji dla konia – można wykupić licencję
jednorazową dla konia wg zasady:

a/     licencję REGIONALNĄ– należy przelać na konto MZJ kwotę 50 zł podając w 
treści :  miejsce, datę zawodów, imię konia i numer paszportu, a kopię przelewu 
przesłać MMS przed pierwszym startem na nr tel 513 142 985

b/     licencję OGÓLNOPOLSKĄ  – można wykupić licencję jednorazową na miejscu w 
biurze organizatora za kwotę 70 zł – na potwierdzeniu opłaty za licencję musi być Imię 
konia i numer paszportu , a to potwierdzenie należy przesłać MMS przed pierwszym 
startem na nr tel 513 142 985

PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I PRZESTRZEGANIE 
RYGORÓW ZWIĄZANYCH Z COVID 19

BRAKI W DOKUMENTACH   
 (stan po weryfikacji na dzień   09 sierpnia 2022)

Wymienione osoby są zobligowane do dostarczenia zdjęcia/skanu uzupełnionych
braków przed przyjazdem na zawody na nr tel. 513 142 985 

       brak licencji zawodnika                                                         brak  licencji  konia

Bajiová Tamara - brak lic zawodnka i zgody Federacji                     brak licencji konia   JENNY 

Bajusová Barborka  - brak lic zawodnka i zgody Federacji              brak licencji konia  SR FOR ELEGANCE 

Bubenchyk                                                                                 brak licencji konia KETTI

Bykov                                                                                   brak licencji konia  RATIO CORDE VICTORIA

Dębiak                                                                                       brak licencji konia   MIRABELA

Dudkowska Lena  - brak lic zaw                                                   brak licencji konia   JOKER

Dziarkowska                                                                               brak licencji konia   HAWKEYE Z

Galewska                                                                                   brak licencji konia   ENJOY ME Z

Gumuła                                                                                      brak licencji konia      JUFONIA VDL

Hentšel Marek brak lic zawodnka i zgody Federacji                 
brak licencji konia  TREND D'ELSENDAM Z, LITTLE SURPRISE T&L Z,  CEREMONIE FITMIN,  CENSOR,  CAIS



Jendrośka                                                                  brak licencji konia        CASILLERO DEL DIABLO 13

Joščáková Tamara   brak lic zawodnka i zgody Federacji                            brak licencji konia        QUINARA

Karabová Alexandra  brak lic zawodnka i zgody Federacji           brak licencji konia  FLAIRIS,,SR CHARMING 
ELA

Kasner                                                                           brak licencji konia       LUCKY M,  MY LADY BALOU V

Krzyżosiak                                                                                  brak licencji konia      MIX P

Kuncová Katarína brak lic zawodnka i zgody Federacji                    brak licencji konia    DON'T FORGET ME

Kwiatkowska                                                                                     brak licencji konia         KODEINA   

Kwolek Julia   brak lic zaw                                 

Majkrzak Magdalena  brak lic zaw              

Matla                                                                brak licencji konia      ASKARI DE TALMA,   GIEJELLE FOMIA,   

Matusik                                                                                       brak licencji konia        WHITNEY 

Naďová Nina  brak lic zawodnka i zgody Federacji                             brak licencji konia   DEXTER

Nagły                                                                                                   brak licencji konia   WICHER AA

Orlovová Lucia  brak lic zawodnka i zgody Federacji         brak licencji konia   KEMMELBACH,  CONTADORA

Pawłowska                                                                                          brak licencji konia     CAPUERA

Pękal Emilia   brak lic zaw                                                             brak licencji konia           FIRUZE PG

Pis                                                                                               brak licencji konia    CRYSTAL SKY

Pisarczyk Aleksandra  brak lic zaw                                                    brak licencji konia   SZLACHCIC 

Pisarczyk Zosia   brak lic zaw                                                        brak licencji konia    VIRGINIA

Piwowar                                                                                       brak licencji konia     FALCO

Plewa                                                                                                  brak licencji konia          ZIROCCO WHITE

Poskerová Bára    brak lic zawodnka i zgody Federacji                     brak licencji konia   JLB FLERICCO

Wisowska Małgorzata   brak lic zaw                                                  brak licencji konia   POWER SPECIAL

Zwinger Jan  brak lic zawodnka i zgody Federacji          
brak licencji konia  KAYLA POLT,  ELEANOR,  KESSY POLT,  I'M SPECIAL FOR JOHN


