
PROPOZYCJE 
IX ZAWODÓW JE ŹDZIECKICH  W   SKOKACH 

  PRZEZ   PRZESZKODY 
CZEKAN CUP 2012  

 
 
1. Organizator: Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Miasta i Gminy Golina,   
 JUKS Czekan 
2. Miejsce zawodów: Głodowo 30, 62-590 Golina, k. Konina, województwo 
 Wielkopolskie 
3. Termin zawodów: 01 lipca 2012 godz. 14.00 ( niedziela) 
4. Ranga: zawody towarzyskie  
5. Uczestnicy zawodów: kluby, zawodnicy niezarejestrowani i zarejestrowani w WZJ, 
 PZJ 
6. Termin zgłoszeń ostatecznych: 28 czerwca 2012 

tel. Tomasz Marciniak  607 088 357,                                                                     
e-mail – tommarciniak@poczta.onet.pl z dopiskiem zawody 
komunikaty, zamiany na www.klubczekan.pl 
 

7. Komisja sędziowska:      
 Przewodniczący -  Robert Bartkowiak 
   
8.  Sprawy organizacyjne: 

- Parkur(50x70) i rozprężania(60x100) na podłożu trawiastym 
- organizator zapewnia flots dla 25% startujących, puchary, nagrody rzeczowe i 

pieniężne (pula 10.000 zł) 
- opłaty startowe 30 zł kl mini LL i LL , 35 zł kl L i P  
- konie 5-cio letnie i starsze mogą startować 3 razy w zawodach w konkursach klasy LL 

i L 
- zgłoszenia po terminie będą przyjmowane pod warunkiem zapłacenia podwójnej 

opłaty startowej 
- zmiany na listach startowych po uiszczeniu wpłaty 20 zł od każdej zmiany 
- sprawdzanie dokumentów przed rozpoczęciem o godz. 1300 w biurze zawodów 
- osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców lub opiekunów na udział w 

zawodach 
- zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg. Przepisów i Regulaminów PZJ 
- konie bez ważnych badań i szczepień nie będą dopuszczone do zawodów 
- Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i    

zachorowań trenera,  zawodników, luzaków i koni, jak również w przypadku 
kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń w czasie transportu i podczas 
trwania zawodów. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego ubezpieczenia 
na czas udziału w zawodach 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
  
 
 

 
 



 
 

PROGRAM ZAWODÓW  
 

NIEDZIELA 01.07.2012 
 
Godz.  1300         
                     Odprawa techniczna 
Godz. 1400 

 
 
          Konkurs Nr. 1 Kl. mini "LL" – dokładności bez rozgrywki – Art. 238.1.1   
 
 
                     Konkurs Nr. 2 Kl."LL" –dokładności z trafieniem w normę czasu – Art. 238.1.1 
            O Puchar  Burmistrza Miasta i Gminy Golina  
                                                
 
          Konkurs Nr. 3 Kl."L" -   zwykły – Art. 238.2.1   
              O Puchar Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Golina. 
                                     
 
          Konkurs Nr. 4 Kl."L" -  dwufazowy  – Art. 274.5.3   
              O Puchar sklepu jeździeckiego Equisport w Strzałkowie. 
                                     
   
                     Konkurs Nr. 5 Kl."P" – zwykły – Art. 238.2.1 
                         O Puchar Firmy Okna Słowińscy w Słupcy. 
                                           
    
   
 
 
  

   
               

         
      


