
 

Regulamin organizacji parkurów szkoleniowych w Szkole Sportów Konnych 

(obowiązuje 17 września mam ma 2022)  
  

1. W Parkurach szkoleniowych mogą wziąć udział osoby zarejestrowane jak i 

niezarejestrowane.  

2. Podczas treningu, na parkurze może przebywać trener  

3. Uczestnik w czasie określonym przez organizatora może poruszać się po parkurze wg. 

zaleceń trenera  

4. Uczestnik ma prawo do dwóch przejazdów dzienne  

5. Koń ma prawo do czterech przejazdów dziennie pod dwoma zawodnikami  

6. Osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zgłoszenie - odpowiednia 

wysokość przeszkód zgodnie z umiejętnościami uczestnika,  

7. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę na start od swoich opiekunów prawnych 

8. Czas przeprowadzenia i długość trwania przejazdów będzie zapewniała bezpieczne i 

prawidłowe ich przeprowadzenie  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do skorygowania zgłoszenia uczestników, którzy 

nie spełniają warunku posiadania odpowiednich umiejętności jeździeckich do 

treningu na zgłoszonej wysokości przeszkód  

10. W ramach treningu będzie możliwość zmiany wysokości przeszkód. Po skończeniu 

należy ostawić drągi na wysokości jaka była ustawiona  

11. Kolejność skakania przeszkód, ich ilość, ilość skoków i powtórzeń jest w gestii 

uczestników treningów.  

12. Czas na pracę na placu to od 10 do 15 minut, w zależności od ilości uczestników  

  

Zalecenia i uwagi organizatora dotyczące bezpieczeństwa   
  

1. Organizator zapewni odpowiednią ilość toalet  

2. Zaleca się zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych oficjalnymi 

rozporządzeniami nie ujętymi w powyższym regulaminie  

3. Organizator zapewni odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla uczestników 

treningu   

4. Organizator zapewni oddzielne place (plac) do stępowania.   

5. Na rozprężalni przedstartowej może znajdować się maksymalnie 6 koni  

 

 



Warunki uczestnictwa 

1. Koszt udziału w parkurach otwartych to 80 zł, płatne przelewem na konto 

wskazane przez organizatora po potwierdzeniu zgłoszenia  

2. Start możliwy tylko po dokonaniu przedpłaty  

3. Osobom wycofującym się na mniej niż 24 godziny przed dniem, w którym 

odbywają się parkury otwarte, opłaty nie będę zwracane  

4. Parkury będą ustawione na wysokościach: 50 cm, 70 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm 

5. Możliwość wynajmu boksu, koszt na jeden dzień 100 zł, prosimy zaznaczyć to w 

zgłoszeniu 

 


