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PROPOZYCJEPROPOZYCJEPROPOZYCJEPROPOZYCJE    

    

Zawodów Towarzyskich Zawodów Towarzyskich Zawodów Towarzyskich Zawodów Towarzyskich     

w skokach prw skokach prw skokach prw skokach przez przeszkodyzez przeszkodyzez przeszkodyzez przeszkody    

w Boroszewiew Boroszewiew Boroszewiew Boroszewie    
 

23232323    czerwcaczerwcaczerwcaczerwca    2012,2012,2012,2012,    Rozpoczęcie: godzina 11Rozpoczęcie: godzina 11Rozpoczęcie: godzina 11Rozpoczęcie: godzina 11.00.00.00.00    
    

    

1. Termin zawodów: 23.06.2012r. 
2. Miejsce zawodów: boisko sportowe w Boroszewie 
3. Zgłoszenia do 21.06.2012r. do godziny 13:00 
4. Parcour i rozprężania - trawiasta 
5. Obowiązkowy paszport konia z aktualnymi szczepieniami   
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów z ważnych przyczyn 
 

 
KONKURSY: 
 
Nr 1 – klasa LL mini – dokładności z trafieniem w normę czasu (wys. do 60cm) 
Nr 2 – klasa LL – dokładności z trafieniem w normę czasu (wys. do 90cm) 
Nr 3 – klasa L – zwykły (wys. do 100cm) 
Nr 4 – klasa P – dokładności z natychmiastową rozgrywką (przy min. 10 zgłoszonych koniach, 
wys. do 110cm) 
Nr 5 – klasa N – o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem (przy min. 10 zgłoszonych koniach, 
wys. do 120cm) 
 
 
NAGRODY: 
 
Konkurs/ miejsce/ nagroda łączna pula nagród o wartości: 500zł   
Nr 1/ I- nagrody rzeczowe o wartości 150zł, 
         II- nagroda rzeczowa o wartości 130zł, 
        III- nagroda rzeczowa o wartości 100zł, 
        IV- nagroda rzeczowa o wartości 70zł, 
         V- nagroda rzeczowa o wartości 50zł, 
 
 
Konkurs/ miejsce/ nagroda łączna pula nagród o wartości: 500zł   
Nr 2/ I- nagrody rzeczowe o wartości 150zł, 
         II- nagroda rzeczowa o wartości 130zł, 
        III- nagroda rzeczowa o wartości 100zł, 
        IV- nagroda rzeczowa o wartości 60zł, 
         V- nagroda rzeczowa o wartości 60zł, 
 
 



Konkurs/ miejsce/ nagroda łączna pula nagród o wartości: 600zł   
Nr 3/ I- nagrody rzeczowe o wartości 180zł, 
         II- nagroda rzeczowa o wartości 160zł, 
        III- nagroda rzeczowa o wartości 130zł, 
        IV- nagroda rzeczowa o wartości 80zł, 
         V- nagroda rzeczowa o wartości 50zł, 
 
Konkurs/ miejsce/ nagroda łączna pula nagród o wartości: 650zł   
Nr 4/ I- nagrody rzeczowe o wartości 250zł, 
         II- nagroda rzeczowa o wartości 180zł, 
        III- nagroda rzeczowa o wartości 130zł, 
        IV- nagroda rzeczowa o wartości 70zł, 
 
Konkurs/ miejsce/ nagroda łączna pula nagród o wartości: 850zł   
Nr 5/ I- nagrody rzeczowe o wartości 130zł, w gotówce 250zł, 
         II- nagroda rzeczowa o wartości 100zł, w gotówce 200zł, 
        III- nagroda rzeczowa o wartości 70zł, w gotówce 100zł, 
         
Do dekoracji proszone będą pierwszych 8 par. 
       
WPISOWE:  
50 zł  
 
STARTOWE:   
mini LL – 10 zł 
LL – 15 zł 
L – 20 zł, 
P – 25 zł 
N - 35 zł 
 
SĘDZIA: 
Mateusz Sztandur 

 

ZGŁOSZENIA: 
na adres e-mail (dane zawodnika: imię i nazwisko, wiek, klub, prosimy o nr kontaktowy, koń)  
798-651-312 – Michał Kowalski 
Listy startowe zostaną odesłane na zwrotnego e-maila do 22.06.2012 do godzi 21:00 
    
OBOWIĄZKOWO: 
młodzież poniżej 18 roku – wymagana zgoda rodziców oraz ubezpieczenie NW!!! 
 

 

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 oraz oraz oraz 
pyszne domowe wypieki.pyszne domowe wypieki.pyszne domowe wypieki.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. 

    

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

    



    
    

 


