
Towarzysko - treningowe XIV zawody w skokach przez przeszkody "Na 
Krajnie":
1.Organizator: Miasto i Gmina Łobżenica
2.Termin zawodów: 30.06.2019r. (niedziela)
3.Sędzia główny - Andrzej Siwiński
Sędzia - Agnieszka Radziemska
Gospodarz toru - Maciej Głuszek
4.Uczestnicy: Kluby, Sekcje PZJ, stajnie oraz zawodnicy niezrzeszeni
5.Miejsce zawodów - Luchowo - Łobżenica (boisko wiejskie - podłoże trawiaste, 
rozprężalnia - trawiasta) 
6.Odprawa techniczna - godzina 11:00 - stolik sędziowski
7.Organizator pobiera 35 zł od przejazdu
8.Zawodników i koni nie obowiązuje dokumentacja PZJ
9.Zawodników niepełnoletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców na udział w 
zawodach.
Kamizelki ochronne obowiązkowe dla zawodników poniżej 15 roku życia.
10.Wszystkich zawodników OBOWIĄZUJE ubezpieczenie!!
11.Organizator zapewnia: profesjonalną obsługę zawodów, fotokomórki, tablicę 
świetlną, nagrody, puchary 1 - 3 miejsce, floots 1 - 6miejsce
12.Konie powyżej 6 roku życia mogą startować 3 razy, ale nie więcej niż 2 w jednym 
konkursie. Wszystkie 3 przejazdy zaliczane są do przejazdów konkursowych
13.Zgłoszenia można dokonywać:
- poprzez panel zgłoszeniowy: www.zawodykonne.com 
-telefonicznie: (67)266-53-90 lub 725-003-990
Zgłoszenia online będą przyjmowane do 28.06.2019r. do godziny 20:00. Listy 
startowe będą dostępne 29.06.2019r. po godzinie 21:00.
Zmiany na listach startowych dokonywane będą za opłatą 20zł.
Biuro zawodów: Katarzyna Cieśla - 667-379-815 
14.Program zawodów:
- godzina 11:00 - odprawa techniczna
- godzina 12:00 - rozpoczęcie zawodów
-godzina 12:10 - konkurs klasy Mini LL (z trafieniem w normę czasu, regulamin 
PZJ/2019) dla zawodników do 18roku życia lub doświadczonych, ale na koniach do 
lat 5)
- godzina 13:00 - konkurs klasy LL (z trafieniem w normę czasu, regulamin PZJ/2019)
- godzina 14:30 - przerwa obiadowa
- godzina 15:00 - konkurs klasy L (dwufazowy, art.274.1.5)
- godzina 16:00 - konkurs klasy L (o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, 
art.269.5) Grand Prix Burmistrza Łobżenicy.
15.Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki lub kradzieże powstałe podczas
trwania zawodów i zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
W zależności od ilości zgłoszeń, dopuszcza się 30min. tolerancję.

Oferujemy fantastyczną atmosferę, wspaniałą zabawę i niezapomniane wrażenia!!! 

http://www.zawodykonne.com/?fbclid=IwAR374A_ZWDdzI_1YC737Xu0T9qVl_GxKl06tXtDmx8tXOjki2zG3tv90tjk

