
1.  Organizatorzy: Ranczo Bobrowniki, Sołectwo Bobrowniki.

kontakt: Piotr Kaczmarek tel. 609 519 839, 

2.  Miejsce zawodów: Bobrowniki 102, 63 

Skoki - parkur 50m x 55m – piasek 

Zaprzęgi – podłoże trawiaste  

3.  Termin: 3.10.2021 (niedziela) 

4.  Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi, od osób niepełnoletnich wymagana    

     pisemna zgoda rodziców na start

5.  Zgłoszenia na skoki do dnia 30.09

     lub mailowo zgloszenia.zawody@gmail.com

6.  Listy startowe, godzinówka w sobotę na 

7. Osoby oficjalne: 

 Skoki:  

Sędzia: Krystyna Rybak 

Gospodarz toru: Marcin Początek

Powożenie: 

Sędziowie: Janusz Skórkowski , Mirosław Konarczak 

8. Program: 

godzina 11:00 - SKOKI 

� Konkurs nr 1 – Mini LL z trafieniem w normę czasu

� Konkurs nr 2 – LL z trafieniem w normę czasu 

� Konkurs nr 3 – L zwykły art. 238.2.1

- W przypadku dwukrotnego startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji brany będzie pierwszy przejazd

-  Koń ma prawo do dwóch startów w ciągu dnia

         

Towarzyskie zmagania jeździeckie

w skokach przez przeszkody

oraz powożeniu zaprzęgami

Ranczo Bobrowniki 

3 października 202

 

Organizatorzy: Ranczo Bobrowniki, Sołectwo Bobrowniki. 

kontakt: Piotr Kaczmarek tel. 609 519 839, www.ranczobobrowniki.pl 

Bobrowniki 102, 63 – 250 Grabów Nad Prosną, 

 

cy z ważnymi badaniami lekarskimi, od osób niepełnoletnich wymagana    

na start 

30.09.2021 (czwartek) poprzez panel na 

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

6.  Listy startowe, godzinówka w sobotę na www.zawodykonne.com 

Marcin Początek 

Janusz Skórkowski , Mirosław Konarczak  

z trafieniem w normę czasu 

z trafieniem w normę czasu  

zwykły art. 238.2.1 

startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji brany będzie pierwszy przejazd

Koń ma prawo do dwóch startów w ciągu dnia 

jeździeckie 

w skokach przez przeszkody 

oraz powożeniu zaprzęgami 

Ranczo Bobrowniki  

października 2021 

cy z ważnymi badaniami lekarskimi, od osób niepełnoletnich wymagana    

na www.zawodykonne.com 

(w tytule prosimy wpisać Bobrowniki) 

startu w konkursie danej pary, do klasyfikacji brany będzie pierwszy przejazd 



         Godzina 13:00 zręczność powożenia – kegle  

� Konkurs nr 4 – OPEN (K1 + K2 + D1 + D2) – zwykły  

- koń może startować tylko raz i nie ma prawa uczestnictwa w konkursach skokowych  

- lista startowa wg rozstawu tylnych kół, jeden konkurs w którym będą cztery klasyfikacje  

 

9. Nagrody 

� Flots , puchary 

� Nagrody rzeczowe za  3  pierwsze miejsca  

10. Startowe: bez opłat 

11. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń  – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń) 

12. Protest: każdy musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości : 200 zł 

13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć  

w trakcie transportu i uczestnictwa w zawodach. 

15. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie zawodów 

 

 

            Zapraszamy! 

 

Ranczo Bobrowniki  

 

 

 

 


