
PROPOZYCJE  
Towarzyskich Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody   

UKS Trójka, 15 września 2019 roku 
 

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Trójka, Gospodarstwo Agroturystyczne „W siodle” (gospodarz obiektu) 
2. Ranga: Zawody Towarzyskie 
3. Miejsce zawodów: teren Gospodarstwa Agroturystycznego „W siodle”, Trójka 24, 62-570 Rychwał 
4. Termin zawodów: 15.09.2019r. (niedziela) 
5. Uczestnicy: bez ograniczeń.  
6. Warunki techniczne: 

• Parkur 80x70m – piasek 

• Rozprężalnia 100x70m – piasek 

• Komplet przeszkód 

• Obsługa elektroniczna 

• Zabezpieczenie medyczne  
7. Osoby oficjalne: 

• Sędzia Główny – Marciniak Tomasz 

• Sędzia – Krystyna Rybak 

• Gospodarz Toru – Tadeusz Szymoniak 

• Komisarz – Marta Jaskuła 
8. Zgłoszenia do dnia 13.09.2019r. przez panel zgłoszeń umieszczony na https://zawodykonne.com  
9. Wymagana dokumentacja: 

• Ważne badania lekarskie 

• Ubezpieczenie NW 

• W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów na start 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie 

transportu, uczestnictwa w zawodach i pobytu na terenie zawodów. Osoby przebywające na terenie 
gospodarza obiektu zobligowane są do zapoznania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które są dostępne 
na terenie obiektu i stronie internetowej http://stajniatrojka.pl/dokumenty  

11. Opłaty startowe: 50,00zł od startu 
12. Korzystanie z boksu w czasie zawodów: dodatkowa opłata organizacyjna 80,00zł od konia (ilość ograniczona) 
13. Przyjmowanie opłat w biurze zawodów od godz. 11:00 
14. Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 200,00zł 
15. Każda zmiana na liście startowej na dwie godziny przed rozpoczęciem konkursu – opłata 20,00zł (nie dotyczy 

skreśleń z listy) 
16. Program zawodów (rozpoczęcie o godz. 12:00, z możliwością zmiany w zależności od ilości uczestników) 

• Konkurs nr 1 - klasy Mini LL (wys. 50/60cm cm) dokładności (art.238.1.1) 

• Konkurs nr 2 – klasy LL (wys.80/90cm) dwufazowy (art.274.5.3) 

• Konkurs nr 3 – klasy L (wys.100cm) wzrastający stopień trudności z Jokerem  (art.269.5) 

• Konkurs nr 4 – klasy L (wys.100cm) – dokładności z rozgrywką (art. 238.1.2) 

W konkursach nr 1,2,3,4 każda para (koń/jeździec) ma prawo do dwukrotnego startu ale do klasyfikacji 
końcowej liczy się pierwszy wynik a kolejne przejazdy będą traktowane jako treningowe.  
W konkursach nr 1,2,3,4 nie będą klasyfikowani zawodnicy z II i wyższą klasą sportową a ich przejazdy będą 
traktowane jako treningowe, nie zaliczane do rankingów oraz nagród/wyróżnień. 
Konkurs nr 4 jest finałem Jeździeckiego Pucharu Trójki, w którym główną nagrodą jest siodło DAW MAG 

17. Nagrody: nagrody honorowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe 
18. Przepisy:  

Zgodnie z regulaminem rozgrywania ZT WZJ z dnia 25.04.2019r. 

Propozycje  autoryzowane przez Wielkopolski Związek Jeździecki w dniu 05.08.2019 – Ryszard Szymoniak 

https://zawodykonne.com/
http://stajniatrojka.pl/dokumenty

