
PROPOZYCJE 

TOWARZYSKICH ZAWODÓW W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 

„PUCHAR DOLSKA 2016” 

 

  

1. Organizatorzy: UKJ Dżamajka Borek Wlkp, Villa Natura, Urząd Miasta i Gminy Dolsk 

 kontakt: Włodzimierz Baszyński tel. 503 949 035 

2. Termin zawodów: 10 lipca 2016r (niedziela) 

3. Miejsce zawodów: Villa Natura, ul. Podrzekta 3, 63 – 140 Dolsk (parkur, rozpężalnia: trawa) 

4. Uczestnicy: zawodnicy z ważnymi badaniami lekarskimi  

5. Termin zgłoszeń: 7.07.2016 (czwartek) 

6. Zgłoszenia na adres: zgloszenia.zawody@gmail.com, w tytule prosimy wpisać Dolsk 

7. Listy startowe będą dostępne w sobotę 9.07.2016 na stronie www.zmierzczas.pl   

8. Osoby oficjalne: 

Sędzia główny:  Tadeusz Szymoniak  

Sędzia:  Tomasz Busz 

Gospodarz toru:  Piotr Sokołowski 

9. Program zawodów: 

 Rozpoczęcie godzina 10.00 

 Konkurs nr 1 klasy Mini LL – dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

 Konkurs nr 2 klasy LL – dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 

 Konkurs nr 3 klasy L – zwykły art. 238.2.1 

 Konkurs nr 4 klasy L1 – zwykły art. 238.2.1 

10. Nagrody: 

 Floot’s , puchary 

 Nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w konkursach 1-3 

 Konkurs nr 4 bony towarowe:  I m-ce 300 zł, II m-ce 200 zł, III m-ce 100 zł 

11. Sprawy organizacyjne: 

 Sprawdzanie dokumentów co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu 

 Osoby pełnoletnie wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na start  

 Opłaty startowe: konkurs nr 1 i 2 - 30 zł za start, konkurs nr 3 i 4 – 40 zł 
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 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników członków 

ekip i koni , jak i również w przypadku kradzieży , zniszczeń i innych wydarzeń 

 Reklamacje: każda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł 

 Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń z listy) 

 Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

 

 

 

Zapraszamy!!! 

 

W imieniu organizatora 

Włodzimierz Baszyński 

 

 

 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 6.12.2013 

Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu  14.05.2016 – Ryszard Szymoniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


