
X AMATORSKIE ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI 

Jedno i Parokonnymi 

IV zawody z cyklu Grand Prix  ( Siedlnica-23.04, Nowa Wieś- 

29.04, Śmigiel-01.05, Jeziorki-7.05 )* 

 

SIEDLNICA 23.04.2017 

 

1. Ranga zawodów: zawody amatorskie – zręcznościowe +  2 przeszkody maratonowe  

2. Organizatorzy:  SKJ „Tradycja”,   

3. Miejsce zawodów: Hipodrom Gospodarstwa Agroturystycznego „Tradycja” 

                                  Siedlnica 167 k/Wschowy (parkur: trawa-piasek, rozprężalnia: piasek) 

4. Termin zawodów: 23.04.2017 (niedziela) 

5. Sędzia główny, gospodarz toru: Krzysztof Rembowski 

6. Termin zgłoszeń: do 22.04.2017 ( najpóźniej w dniu zawodów – dodatkowa opłata 40zł )   

7. Zgłoszenia na adres: skj_tradycja@wp.pl  (w tytule zaprzęgi) 

8. Program zawodów: do godziny 12.00 – zapisy i  przyjmowanie opłat  

godzina: 13.00 – rozpoczęcie zawodów 

klasyfikacja wg poniższego; 

1. Kuce - pojedynki 

2. Kuce  – pary  

3. Duże konie – pojedynki 

4. Duże konie  - pary  

9.  Nagrody: 

- konkursy 1,2,3,4 nagrody rzeczowe, nagrody finansowe (25% z wpisowego w konkursie 3 i 4 przeznaczona dla 

zwycięzcy  w tym konkursie, wysokość nagród finansowych uzależniona od ilości startów)  

10. Elektroniczny pomiar czasu ( fotokomórka ), tablica świetlna z wynikami  

11.  Opłaty startowe konkurs nr 1,2,3,4 – 60 zł od startu (dla powożącego i luzaka talon do stoiska 

gastronomicznego)  

12.  Organizator zapewnia boksy. Opłata: 50 zł. (Ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń); tel. 508 318 339 

13. Zalecane ubezpieczanie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od innych zdarzeń losowych 

14. Powożący oraz luzak nie mający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału w zawodach   

15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie 

transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. 

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów 

17. Regulamin zawodów, propozycje, formularz zgody dla nieletnich - dostępne będą na FACEBOOKU SKJ   

18. Kontakt: 783 99 77 23 – Gracjan Pietruszka  

*regulamin Grand Prix w osobnym opracowaniu  

W imieniu organizatora 

Gracjan Pietruszka 

Prezes SKJ 

mailto:skj_tradycja@wp.pl

