
 PROPOZYCJE 

Zawodów w skokach przez przeszkody 

 

Towarzyskie Zawody W Skokach przez Przeszkody 

 

Napiwoda 29.09.2018 

 

 
 

1. Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki ,,Napiwoda” 

2. Termin zawodów: 29.09.2018. 

3. Miejsce: Stajnia Napiwoda 

4. Warunki techniczne:      Hipodrom 66x40  – piasek 

                                                     Rozprężalnia - trawiasta 

             

5.  Sędzia główny:        Grażyna Romańczuk-Woroniecka  

 

6. Sekretariat:                             Anna Kwietniewska 

7. Lekarz wet.                            Kinga Pasturska 

8. Zabezpieczenie medyczne     na miejscu 

9. Uczestnicy: wszyscy chętni 

10. Termin zgłoszeń:       do        26 września 2018 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: klub@napiwoda.pl lub przez stronę 

www.zawodykonne.com 

 

11. Boksy będą przygotowane od soboty 28.09.2016 od godz. 17. Organizator zapewnia 

ściółkę (słoma) w boksach. Ilość boksów ograniczona, decyduje kolejność 

zgłoszeń. Rezerwacja u  Kingi Pasturskiej 881 328 358 
 

12. Program zawodów: 

 

Sobota 29.09.2018 r.    rozpoczęcie konkursów około godz. 12.00 

 

Konkurs nr 1 Młode Talenty ( konkurs zamknięty tylko dla jeźdźców Stajni Napiwoda 

Konkurs nr 2 kl. miniLL –  dwufazowy  Art. 274 

Konkurs nr 3 kl. LL–  sztafet  Art. 268 

Konkurs nr 4 kl. LL z Jockerem  Art. 270 

 

 W konkursie nr 1, 2, 3, 4 dopuszcza się tylko jeden start pary (koń-zawodnik). 

Konkursy zostaną rozegrane przy zgłoszeniu min. 4 par. Możliwość zorganizowania 

konkursu klasy L pod w/w warunkiem. 

Odprawa techniczna godz. 11.00 ( po odprawie możliwość obejrzenia parkuru) 

 

13. Dokumentacja klubów, zawodników i koni : paszport konia wraz z aktualnymi 

szczepieniami, osoby niepełnoletnie pisemna zgoda rodziców na udział w zawodach. 

 

14. Obowiązują przepisy PZJ. 

 



15. NAGRODY: 

 flot’s dla wszystkich koni 

 puchary za I, II i III miejsce 

 nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów 

 

16. Opłaty: 

- wpisowe 20 zł od pary, 

- startowe 20 zł od pary. 

- boks 50 zł 

 

17.Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie zawodów. 

 

18.Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w czasie 

trwania zawodów lub podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 

19.Impreza nie ma charakteru imprezy  masowej- nie będzie karetki pogotowia, 

ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. 

 

20. Dojazd i transport koni na własny koszt. 

 

 

 


