
WITAMY SERDECZNIE UCZESTNIKÓW HUBERTUSOWYCH
PARKURÓW SZKOLENIOWYCH 30.10.2022.

Będzie nam niezmiernie miło gościć wszystkich uczestników  parkurów szkoleniowych zawodników i osób
towarzyszących.
KJ Wiktorowo kolejny raz organizacje treningi w formie parkurów szkoleniowych.
Marzeniem naszym jest abyście państwo czuli się u nas  jak u siebie w domu , korzystając z pobytu na
Świeżym powietrzu trochę też odpoczęli i miło spędzili czas korzystając z możliwości uczestniczenia w
naszym ognisku Hubertusowym.
Aby ułatwić poruszanie się i uniknąć zbędnych telefonów podaję kilka informacji. które mają ułatwić udział
w treningu.

1. Prosimy o zapoznanie się z planem ośrodka – zamieszczony na zawody konne.com
2. Stajnie - boksy dla koni , które zamówiły otwarte sobota od godz. 15.00
3. W sprawie zamówionego boksy – prosimy o kontakt z Matyldą – 516597503
4. Wjazd według znaków prosimy o przestrzeganie znaków.
5. Prosimy wyładować konie na dużej łące ,  zaparkować koniowozy i przyczepy w wyznaczonym

miejscu zachowując zasadę równego , schludnego parkowania prosimy zachować przejazd dla
innych samochodów i koni zapraszamy do korzystania z padoków przy wjeździe do ośrodka.

6. Samochody osobowe prosimy parkować również na dużej łące aby nie kolidowały w
przemieszczaniu koni.

7. Treningi  rozpoczynamy w niedzielę od godz.  13.00
8. SZEF STAJNI - Matylda -516597503

9. W niedzielę w części rekreacyjnej zapraszamy na ognisko Hubertusowe.
10. W ramach ogniska hubertusowego organizator zapewnia: „Bigos ala Janek” , Barszcz czerwony,

Ogórki Kiszone, Ziemniaki Pieczone, naczynia jednorazowe, grill do samoobsługi,
Goście zapewniają według swoich zachcianek: Kiełbaski na ognisko, mięsiwo na grilla, napoje,
alkohol,
W barku „Stara Chata” do nabycia: Herbata, Kawa, Piwo, ciasto, dania obiadowe

11. Na terenie folwarku - Barek „Stara Chata”
12. W czasie treningów  są do dyspozycji 2 rozprężalnie: R-1 rozprężalnia wstępna max 10 koni; R-3

rozprężalnia przedstartowa;
13. Treningi odbywać się będą na Zielonej Hali
14. Wjazd na parkur max 3 konie na parkurze po wywołaniu przez spikera
15. Na parkur wpuszczane są równocześnie 3 konie , i po oddaniu 3 skoków rozprężeniowych

rozpoczynają pojedynczo przejazd konkursowy , przewidziany czas na pokonanie parkuru jednego
konia max 160 sek.
W ramach limitu czasu można oddać pojedyncze skoki.
Każda para ma prawo do dwóch przejazdów dziennie na wybranej wysokości lub dwa razy ten sam
parkur (z wyjątkiem konkursów do 80 cm).

16. Opłaty w biurze zawodów przed rozpoczęciem startów

W razie pytań prosimy o telefon
Kasia 501933086 & Janek 602648711
ŻYCZYMY UDANYCH STARTÓW I MIŁEGO POBYTU


