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Mikołajkowy      

Sparing jeździecki CZIBO 

2 grudnia 2017  
 

Całkiem Zwyczajny i Bez Ograniczeń Sparing Skokowy  

 
Organizator: Grupa CZiBO 
Patron: LKJ „Ostroga” Opole 

Miejsce: LKJ „Ostroga” Opole ul. Wrocławska 172 

Data: 2 grudnia 2017 (sobota) 

 

CZIBO jest jeździeckim sparingiem skokowym, na który zapraszamy wszystkich chcących sprawdzić 

siebie i konia na prawdziwych parkurach, takich samych jak na zawodach regionalnych czy 

ogólnopolskich.  

 

Reguły się nie zmieniły – to my jesteśmy organizatorami i uczestnikami Sparingu więc pomagamy i 

działamy razem.  

 

Inicjatywa CZIBO adresowana jest do wszystkich, chcących wziąć udział w profesjonalnie 

przygotowanych konkursach skokowych od mini mini-L do klasy N lub na życzenie startujących nawet 

wyżej. Tak jak do tej pory, również ten sparing oparty będzie na zapale i pracy nas wszystkich 

uczestników tej inicjatywy – także rodziców i przyjaciół startujących zawodników.  

Nie zamawiamy cateringu – każdy przynosi  coś ze sobą dla siebie i dla innych do bufetu, wszyscy 

pomagamy przy ustawianiu parkuru, w sekretariacie i w bufecie, aby było szybko i sprawnie - 

obowiązkowo! 

 

Sparing odbędzie sie na świetnie przygotowanej (zroszonej i wyrównanej) krytej ujeżdżalni „Ostrogi”. 

Przebiegać będzie zgodnie z Przepisami PZJ. Jedyne wymagane dokumenty, to zgoda rodziców na 

udział w sparingu (dotyczy osób niepełnoletnich) oraz aktualne badania i oczywiście szczepienia koni! 

Na sparingu  CZIBO dopuszczamy dwukrotny start konia w jednym konkursie (dzienny limit startów= 3)  

 

Opłaty:  

 10 zł od startu + pomoc organizacyjna 

 boksy (ograniczona ilość) – z noclegiem konia 80 zł ; na dzień zawodów 50 zł. W sprawie boksów 

proszę kontaktować się z P. Markiem Marczakiem tel. 609250754. 

 udostępnienie konia klubowego – zgodnie z cennikiem. 

Nagrody rzeczowe. 
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Program Zawodów: 

2.12.2017 (sobota). 

Początek zawodów - godz. 11.00   

Konkurs nr 1 miniminiL 60 cm (a może trochę wyżej lub niżej?) Z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 2 miniminiL 80 cm (a może trochę wyżej?) Z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 3 miniL 90 cm Z trafieniem w normę czasu 

Konkurs nr 4 kl. L zwykły art. 238.2.1 

Konkurs nr 5 kl. P  zwykły,  art. 238.2.1 

Konkurs nr 6 kl. N zwykły,  art. 238.2.1 

Ewentualnie  konkurs wyższy. 

W konkursach zwykłych drugi przejazd pary koń-zawodnik jest zawsze przejazdem treningowym i nie 
liczy się do klasyfikacji! 
UWAGA w Konkursach P i N może wystąpić przeszkoda na rowie. 
 

Zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą fajnie spędzić  ten czas w „Ostrodze”. Przyjdźcie z rodzicami, 

rodzeństwem i znajomymi. 

 

Zgłoszenia - do 30.11.2017 

Najlepiej przez panel www.zawodykonne.com zakładka sparing CZIBO LKJ Ostroga  

A kto nie potrafi, to na adres biuro@ostroga.opole.pl – wystarczy:  

zgłaszam konia ….. do konkursu nr… (1, 2 lub 3 przejazdy) zawodnik ….. 

Wszyscy wpisują: Obiecuję, że będę dobrze się  bawić i pomagać przy sprawnym przeprowadzeniu 

sparingu CZIBO. Deklaruję pomoc  ……….. (wpisać, np.: przy ustawianiu parkuru i podnoszeniu drągów ; 

w sekretariacie ; w bufecie przy utrzymaniu porządku ; przy sprzątnięciu parkuru po sparingu ; 

przyniosę coś smacznego do bufetu). 

1. UWAGA! – bez deklaracji zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane  

Proszę zaznaczyć czy chcecie boks! 

 

Obok loży sędziowskiej – catering oparty na wolontariacie – przynieście coś aby poczęstować tym 

innych – obowiązkowo. 

W razie pytań dzwońcie pod numer 601445855. 

 

Przygotowanie koni i treningi – klubowi  instruktorzy i trenerzy (ich telefony na stronie 

www.ostroga.opole.pl). 

 

2. UWAGA! Zgłoszenia do udziału na klubowych koniach – po akceptacji instruktora/trenera. W 

zgłoszeniu proszę podać nazwisko instruktora/trenera, który zaakceptował start. 

3. UWAGA – obowiązkowe akcenty mikołajkowe. To warunek startu  

4. UWAGA – po ostatnim konkursie wszyscy sprzątamy przeszkody z hali. 

      

                                      Grupa CZiBO 
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