
Stajnia BoroszewoStajnia BoroszewoStajnia BoroszewoStajnia Boroszewo    
Zaprasza naZaprasza naZaprasza naZaprasza na    

IIIIVVVV    HaloweHaloweHaloweHalowe    Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkodyZawody Towarzyskie w skokach przez przeszkodyZawody Towarzyskie w skokach przez przeszkodyZawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody        
w Boroszewiew Boroszewiew Boroszewiew Boroszewie    

    

EEEE----mail: mail: mail: mail: zawodyboroszewowp.pl@wp.plzawodyboroszewowp.pl@wp.plzawodyboroszewowp.pl@wp.plzawodyboroszewowp.pl@wp.pl    
Tel:Tel:Tel:Tel:    798798798798----651651651651----312,312,312,312,    

17171717    marzmarzmarzmarzecececec    2012,2012,2012,2012,    Rozpoczęcie: godzina 11Rozpoczęcie: godzina 11Rozpoczęcie: godzina 11Rozpoczęcie: godzina 11.00.00.00.00    
    

Organizator:Organizator:Organizator:Organizator: Stajnia Boroszewo 
Miejsce:Miejsce:Miejsce:Miejsce: Boroszewo11a,  
Współrzędne GPS: 54°02' N ,18°35' E 

Mapka dojazdowa na str. www.stajnia-boroszeo.pl ; przy zjeździe z drogi 
asfaltowej prosimy kierować się zgodnie z drogowskazem w kierunku 
Ciecholew, jedzić prosto ok. 3km brukiem, a dojedziesz do celu.     
 

 

Zapewniamy ciepłą atmosferę oraz duŜo emocji – koniecznie zabierzcie 
ze sobą dobry humor!!! 

 
KONKURSY: KONKURSY: KONKURSY: KONKURSY:     
Klasa LL mini Klasa LL mini Klasa LL mini Klasa LL mini ––––    dokładności z trafieniem w normę czasu dokładności z trafieniem w normę czasu dokładności z trafieniem w normę czasu dokładności z trafieniem w normę czasu wys. 40wys. 40wys. 40wys. 40----60cm60cm60cm60cm,,,,    szer. szer. szer. szer. ddddo 40cmo 40cmo 40cmo 40cm,,,,    
    8 przeszkód,8 przeszkód,8 przeszkód,8 przeszkód,    
Klasa LL Klasa LL Klasa LL Klasa LL ––––    dokładności dokładności dokładności dokładności z trafieniem w normę czasu z trafieniem w normę czasu z trafieniem w normę czasu z trafieniem w normę czasu wys. 60wys. 60wys. 60wys. 60----80cm80cm80cm80cm,,,,    szer. szer. szer. szer. ddddo 60cmo 60cmo 60cmo 60cm,,,,        
8 przeszkód,8 przeszkód,8 przeszkód,8 przeszkód,    
Klasa L Klasa L Klasa L Klasa L ––––    zwykły zwykły zwykły zwykły wys. 80wys. 80wys. 80wys. 80----100cm, szer.100cm, szer.100cm, szer.100cm, szer.    do 80cm, 8 do 80cm, 8 do 80cm, 8 do 80cm, 8 przeszkódprzeszkódprzeszkódprzeszkód, , , , 9 skoków,9 skoków,9 skoków,9 skoków,        
KlasaKlasaKlasaKlasa    P P P P ––––    dokładności z rozgrywkądokładności z rozgrywkądokładności z rozgrywkądokładności z rozgrywką    (konkurs zostanie rozegrany przy minimum pięciu (konkurs zostanie rozegrany przy minimum pięciu (konkurs zostanie rozegrany przy minimum pięciu (konkurs zostanie rozegrany przy minimum pięciu 
zgłoszonych koniach)zgłoszonych koniach)zgłoszonych koniach)zgłoszonych koniach)    wys. 100wys. 100wys. 100wys. 100----110110110110    cmcmcmcm,,,,    szer.szer.szer.szer.    dodododo    100cm100cm100cm100cm, 8 przeszkód, , 8 przeszkód, , 8 przeszkód, , 8 przeszkód, 10 skoków,10 skoków,10 skoków,10 skoków,    
    

NAGRODYNAGRODYNAGRODYNAGRODY:  

Dyplomy,  floot’s, atrakcyjne nagrody rzeczowe,  

 
WPISOWE: 30 zł  

STARTOWE:    mini LL – 15 zł, LL – 15 zł, L – 25 zł, P – 25 zł, 

    

PARCOUR:    piaszczysta,piaszczysta,piaszczysta,piaszczysta,    hala wymiary 42hala wymiary 42hala wymiary 42hala wymiary 42x24 m, x24 m, x24 m, x24 m,     



    ROZPRĘśALNIA:    ––––    rozpręŜanirozpręŜanirozpręŜanirozpręŜanieeee    na dworzena dworzena dworzena dworze    piaszczysta o wymiarach piaszczysta o wymiarach piaszczysta o wymiarach piaszczysta o wymiarach 
30x60m 30x60m 30x60m 30x60m         
SĘDZIA i GOSPODARZ TORU:    MikołajMikołajMikołajMikołaj    SztandurSztandurSztandurSztandur/ Mateusz Sztandur/ Mateusz Sztandur/ Mateusz Sztandur/ Mateusz Sztandur    
RATOWNI MEDYCZNY NA MIEJSCU 

 

ZGZGZGZGŁŁŁŁOSZENIA:OSZENIA:OSZENIA:OSZENIA: do 15.03do 15.03do 15.03do 15.03.2012.2012.2012.2012    na adres ena adres ena adres ena adres e----mailmailmailmail::::    zawodyboroszewowp.pl@wp.pl zawodyboroszewowp.pl@wp.pl zawodyboroszewowp.pl@wp.pl zawodyboroszewowp.pl@wp.pl (dane (dane (dane (dane 
zawodnika: Imię i nazwisko, wiek, klzawodnika: Imię i nazwisko, wiek, klzawodnika: Imię i nazwisko, wiek, klzawodnika: Imię i nazwisko, wiek, klub, prosimub, prosimub, prosimub, prosimy o nr kontaktowy;y o nr kontaktowy;y o nr kontaktowy;y o nr kontaktowy;    dane konia: imię, wiek, dane konia: imię, wiek, dane konia: imię, wiek, dane konia: imię, wiek,         

Listy startowe zostaną Listy startowe zostaną Listy startowe zostaną Listy startowe zostaną umieszczone 16umieszczone 16umieszczone 16umieszczone 16....03030303. . . . 2012201220122012. na . na . na . na www.stajniawww.stajniawww.stajniawww.stajnia----boroszewo.plboroszewo.plboroszewo.plboroszewo.pl    , oraz , oraz , oraz , oraz 
odesłane odesłane odesłane odesłane kaŜdemu zawodnikowi na ekaŜdemu zawodnikowi na ekaŜdemu zawodnikowi na ekaŜdemu zawodnikowi na e----maila do godz.20:00. maila do godz.20:00. maila do godz.20:00. maila do godz.20:00. więcej informacji pod nr więcej informacji pod nr więcej informacji pod nr więcej informacji pod nr 

telefonu: telefonu: telefonu: telefonu:     
798798798798----651651651651----312 312 312 312 ––––    Michał KowalskiMichał KowalskiMichał KowalskiMichał Kowalski        

    

    
WYMAGANE: WYMAGANE: WYMAGANE: WYMAGANE:     

-paszport konia (z aktualnymi szczepieniami) ubezpieczenie NW jeźdźca, młodzież poniżej 18 

roku – wymagana zgoda rodziców dzieci do lat 13 – zalecane kamizelki ochronne  

 

Podczas zawodów zPodczas zawodów zPodczas zawodów zPodczas zawodów zapraszamyapraszamyapraszamyapraszamy    nananana    ciepły posiłek ciepły posiłek ciepły posiłek ciepły posiłek gorącągorącągorącągorącą    kawkawkawkawę ę ę ę i herbati herbati herbati herbatę ę ę ę 
oraz pyszne domowe wypieki.oraz pyszne domowe wypieki.oraz pyszne domowe wypieki.oraz pyszne domowe wypieki.    

 

 

*Zawodnik bierze całkowitą odpowiedzialność za zdrowie swoje i konia.  

*Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań 

zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczenia, pożarów i 

innych zdarzeń losowych podczas towarzyskich zawodów w skokach przez przeszkody lub 

transportu. 

 

UWAGA!!!UWAGA!!!UWAGA!!!UWAGA!!!    
Mogą nastąpić zmiany, o których zostaną Państwo poinformowani Mogą nastąpić zmiany, o których zostaną Państwo poinformowani Mogą nastąpić zmiany, o których zostaną Państwo poinformowani Mogą nastąpić zmiany, o których zostaną Państwo poinformowani     

    
Serdecznie zapraszamy Serdecznie zapraszamy Serdecznie zapraszamy Serdecznie zapraszamy ☺☺☺☺    

Stajnia BoroszeStajnia BoroszeStajnia BoroszeStajnia Boroszewowowowo    
    

    
    

 


