
Szkoleniowe Parkury Skokowe w Stajnia Młynka  
z cyklu „Puchar Jury”. 

 

Zapraszamy Was wszystkich do udziału lub kibicowania w dniu 20.06.2021.  
Zgłoszenia zawodników do 17.06.2021 na e-mail: StajniaMlynka@vf.krakow.pl lub 
przez portal https://zawodykonne.com 
Pomoc tel: 508-913-608  
Odwołanie zgłoszenia bezpłatne.  
 

Szczegóły: 
Orientacyjna godzina rozpoczęcia konkursów: 9:00 .  
Pomiar czasu na fotokomórkach. .  
Parkur piaskowy 80x85x40x30m.  
Rozprężalnia piaskowa 23x60m. 
 

Kolejność konkursów: 
1. KONKURSY SKOKÓW (dozwolone 3 starty konia w kat. 50-80cm): 
- konkurs skoków do 50 cm (Puchar Jury -  runda brązowa ) 
- konkurs skoków do 70 cm (Puchar Jury -  runda srebrna )  
- konkurs skoków do 80 cm (Puchar Jury -  runda złota )  
 

 2. KONKURS ZABAWOWY DLA DZIECI - konkurs rozgrywany za zasadach konkursu 
zwykłego bez rozgrywki, przeszkody do 30 cm. (nie ma limitów startów konia) 

 

W konkursach można startować niezależnie lub wziąć udział w rankingu „Pucharu 
Jury” 
Do uczestnictwa w całym cyklu zapraszamy również uczestników niezależnych 
oraz inne stajnie/kluby jazdy konnej. 
 

Puchar Jury – inicjatywa wspólna: 
1. SKH Nielepice (29.05.2021), 
2. Ośrodek Jazdy Konnej Perrin (30.05.2021), 
3. Stajnia Młynka (20.06.2021), 
4. Stajnia Nawojowa Góra (27.06.2021) 

W każdej z tych stajni odbędą się jedne parkury z cyklu (łącznie cztery spotkania). 
Prowadzony będzie ranking, gdzie suma punktów zebranych podczas 
poszczególnych parkurów zadecyduje o miejscu w Pucharze Jury! 
Konkurs w którym chce się być klasyfikowanym trzeba zgłosić przy odprawie przed 
pierwszym startem w Pucharze.  
Zawodnik może startować, zajmować miejsca na podium w każdym konkursie ale 
punkty w „Pucharze” zbiera tylko w wybranej rundzie.  
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Można w trakcie trwania cyklu zmienić rundę w której jest się klasyfikowanym ale 
wiąże się to z utratą zdobytych wcześniej punktów. 
W każdym konkursie liczy się pierwszy przejazd.  
Drugi przejazd w tym samym konkursie jest traktowany treningowo. 
W przypadku remisu w punktacji całego cyklu odbędzie się dogrywka. 
 

Punktacja: 
1. 25 pkt 
2. 20 pkt 
3. 15 pkt 
4. 10 pkt 
5.   8 pkt 
6.   7 pkt 
7.   6pkt 
8.   5pkt 
9.   4pkt 
10.   3pkt 
11.   1pkt (dla wszystkich powyżej 10go miejsca) 

 

 
 

 

OPŁATY:  
70 zł - 1 start jeźdźca, 20 zł - każdy kolejny start tej samej osoby.  
Dodatkowa jednorazowa opłata 20zł za cały cykl, płatna przed pierwszym 
startem, jeśli zawodnik chce wziąć udział w klasyfikacji Pucharu Jury (opłata 
dodatkowa jest przeznaczona na nagrody dla zwycięzców całego Pucharu). 
Możliwość wynajęcia boksu na dzień parkurów – 50zł, na 24h – 100zł 
Opłaty należy dokonać gotówką na miejscu w dniu parkurów szkoleniowych. 
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w dniu parkurów szkoleniowych. 
 

Wymagane dokumenty 
Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich .  
Ubezpieczenie NNW obejmujące jazdę konną.  
Paszport i aktualne szczepienia konia.  
Listy startowe zostaną opublikowane na https://zawodykonne.com  
 

Zapisy przez portal https://zawodykonne.com 
lub na e-mail: StajniaMlynka@vf.krakow.pl  
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