PARKURY SZKOLENIOWE WIKTOROWO
• Organizator : KJ WIKTOROWO
• Kontakt: Jan Ratajczak tel: 602648711 i Katarzyna Więckowska tel: 501933086
• Miejsce Treningu Otwartego: Folwark Konny Wiktorowo
• Termin: 27.11.2022 Niedziela
• Plac konkursowy – parkur podłoże piasek kwarcowy z włókniną 80 x 60 lub Hala – 20x60
Rozprężalnia – zielona hala 60x20 + rozprężalnia 20x40
• Rezerwacja boksów wyłącznie przez platwormę - zawodykonne.com ilość boksów ograniczona (kolejność zgłoszeń)
ZGŁOSZENIE proszę wysłać po przez - zawodykonne.com –
• Opłata za boks za 1 dzień 100 zł za konia startującego w niedzielę każdy dodatkowy dzień 80 zł
Dane do przelewu: Martyna Więckowska 70 1020 1592 0000 2902 0293 6698 z dopiskiem : Trening
Otwarty – nazwa Konia i zawodnika
Termin zgłoszeń : 25.11.2022 r. godz. 20.00
Listy startowe treningów będą 26.11. ok. godz. 12.00 na zawodachkonnych.com
• Obsługa Treningów Otwartych : Jan Ratajczak & Katarzyna Więckowska & Matylda Mikołajczak
Gospodarz Toru i prowadzący trening: Jan Ratajczak + trenerzy przyjezdni
• Sprawy organizacyjne:
- Uczestnicy Treningów Otwartych : zalecane ubezpieczenie i ważne badania lekarskie
– Opłata organizacyjna za parę z zewnątrz – 100 zł , płatne na miejscu przed treningiem
- Opłata organizacyjna za parę klubową – 50 zł ,
- Wypożyczenie konia Klubowego – 100 zł - tylko dla osób regularnie uczęszczających w zajęciach.
- uczestnicy parkurów z kadry rekreacji Folwark Konny Wiktorowo wszystkie sprawy z zapisami i opłatami pod
numerem telefonu - 501933086
- jeden koń do wysokości 80 cm włącznie, może startować max 4 razy minimum pod dwoma jeźdźcami (mogą być
zmieniani jeźdźcy)
- na parkur wpuszczane są równocześnie 3 konie , i po oddaniu 3 skoków rozprężeniowych rozpoczynają pojedynczo
przejazd konkursowy , przewidziany czas na pokonanie parkuru jednego konia max 160 sek.
W ramach limitu czasu można oddać pojedyncze skoki.
Każda para ma prawo do dwóch przejazdów dziennie na wybranej wysokości lub dwa razy ten sam parkur (z
wyjątkiem konkursów do 80 cm).
Ściółka standard – słoma
NIEDZIELA 27.11.2022 r. -zaczynamy o godz.: 13:00
Trening nr 1 wys. do 60 cm
Trening nr 2 wys. do 70 cm
Trening nr 3 wys. do 80 cm
Trening nr 4 wys. do 90 cm
Trening nr 5 wys. do 100 cm
Trening nr 6 wys. do 110 cm
Trening nr 7 wys. do 120 cm
Trening nr 8 wys. do 130 cm
godziny rozpoczęcia treningów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.
• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników, członków ekip i
koni, jak również w przypadku kradzieży , zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
ZAPRASZAMY DO BARKU STARA CHATA
Można skorzystać z noclegów (sobota/niedziela) – 80 zł /osoba i skorzystania w sobotę z treningu na placu
konkursowym w godzinach 13.00-18.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

