
 

 

 

    

 

 

  Poznański Festyn Jeździecki

Mistrzostwa

                                                      

 

1. Organizator imprezy: KJ Rancho Poznań

2. Ranga: zawody towarzyskie 

3. Termin: 21 czerwca 2015 (niedziela

4. Termin zgłoszeń: 18.06.2014r (czwartek)

5. Miejsce: CWJ Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 

    Parkur na płycie głównej – trawa

6. Osoby Oficjalne: 

       Organizator: Katarzyna Małecka tel. 509

       Sędzia główny: Lidia Perek 

       Sędzia: Urszula Drapik 

       Komisarz: Maciej Ceglarski 

       Gospodarz toru: Robert Bartkowiak

7. Zgłoszenia poprzez panel zgłoszeniowy na stronie 

    lub zgloszenia.zawody@gmail.com

    listy startowe, godziny rozpoczęcia konkursów

8. Program zawodów - od godziny 8

           Godzina 9.00 - rozpoczęcie

� Konkurs nr 1 Klasy Mini LL 

� Konkurs nr 2 klasy LL – z trafieniem w normę czasu

� Konkurs nr 3 klasy L – zwykły art. 238.2.1 

� Konkurs nr 4 klasy L – dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poznania Juniorów

� Konkurs nr 5 klasy L1 – o wzras

� Konkurs nr 6 klasy L1 – dwufazowy art. 2

9. Sprawy Organizacyjne: 

� Konie powyŜej 6 lat mają prawo trzykrotnego startu 

 

Poznański Festyn Jeździecki 

Mistrzostwa Poznania w skokach przez przeszkody

                                                      CWJ Hipodrom Wola  

21  czerwca 2015 

Organizator imprezy: KJ Rancho Poznań 

21 czerwca 2015 (niedziela) 

(czwartek) 

Miejsce: CWJ Hipodrom Wola ul. Lutycka 34  

trawa, rozpręŜalnia – piasek 

Organizator: Katarzyna Małecka tel. 509-108-959 

oru: Robert Bartkowiak 

poprzez panel zgłoszeniowy na stronie www.zawodykonne.com

zgloszenia.zawody@gmail.com (w tytule prosimy wpisać ZT Wola)   

poczęcia konkursów –piątek 19.06.br na stronie 

od godziny 8.00 czynne biuro zawodów 

rozpoczęcie 

Klasy Mini LL - art. 238.2.1 (wysokość przeszkód ok. 50

z trafieniem w normę czasu 

zwykły art. 238.2.1  

dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poznania Juniorów

o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5

dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poz

Konie powyŜej 6 lat mają prawo trzykrotnego startu  

Poznania w skokach przez przeszkody 

www.zawodykonne.com  

   

na stronie www.zmierzczas.pl 

2.1 (wysokość przeszkód ok. 50-70cm) 

dwufazowy art. 274.5.3 o tytuł Mistrza Poznania Juniorów 

erem art. 269.5 

74.5.3 o tytuł Mistrza Poznania Seniorów 



� Juniorzy – zawodnicy do 18 roku Ŝycia (rocznikowo)

� W konkursach mistrzowskich zawodnik zobowiązany jest do startu

wiekowej, maksymalnie na dwóch 

lepszy wynik 

� Zawodnicy muszą posiadać waŜne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgodę 

rodziców/opiekunów na start 

� Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

� Opłaty startowe za start: konkurs nr 1 

� Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach.

� Zalecane ubezpieczenie koni oraz zawodnik

innych zdarzeń losowych 

� Istnieje moŜliwość wynajęcia boksu w cenie 50 zł / dzień, rezerwacje tel. 602

dagmara.sadys@hipodromwola.com.pl

� Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny

� Nagrody       

          - flo, puchary, nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2

          - nagrody rzeczowe oraz bony towarowe w

I –

Drugi przejazd ten samej pary w konkursie traktowany jest jako 

 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 6.12.2013

 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 

 

 

 

 

do 18 roku Ŝycia (rocznikowo) 

sach mistrzowskich zawodnik zobowiązany jest do startu 

wiekowej, maksymalnie na dwóch koniach, przy czym do klasyfikacji końcowej brany będzie 

Zawodnicy muszą posiadać waŜne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgodę 

rodziców/opiekunów na start  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

: konkurs nr 1 – 30 zł , 2, 3, 5 – 40 zł za start,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki i inne szkody mogące 

wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

Zalecane ubezpieczenie koni oraz zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

eje moŜliwość wynajęcia boksu w cenie 50 zł / dzień, rezerwacje tel. 602

dagmara.sadys@hipodromwola.com.pl  

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny

puchary, nagrody rzeczowe w konkursach 1, 2, 3, 5     

nagrody rzeczowe oraz bony towarowe w konkursach mistrzowskich (nr) 4, 6

– 500 zł , II – 350 zł, III – 200 zł 

 

Drugi przejazd ten samej pary w konkursie traktowany jest jako 

treningowy. 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 6.12.2013 

zone przez WZJ w dniu 03.06.2015 – Ryszard Szymoniak 

Serdecznie zapraszamy

KJ Rancho Poznań

 w swojej kategorii 

koniach, przy czym do klasyfikacji końcowej brany będzie 

Zawodnicy muszą posiadać waŜne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie zgodę 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  

40 zł za start, 4, 6 - 50 zł  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki i inne szkody mogące 

ów od następstw nieszczęśliwych wypadków 

eje moŜliwość wynajęcia boksu w cenie 50 zł / dzień, rezerwacje tel. 602 634 600 lub 

zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny 

konkursach mistrzowskich (nr) 4, 6 o wartości: 

Drugi przejazd ten samej pary w konkursie traktowany jest jako 

Serdecznie zapraszamy 

 

KJ Rancho Poznań 


