
Propozycje zawodów regionalnych w skokach przez prz eszkody 

Słocin k/ Grodziska Wlkp. 

2 września 2012r 

 

1. Ranga: zawody regionalne 

2. Organizator: Sklep Jeździecki Horse – Expert przy współudziale PTJ 

3. Miejsce zawodów: Słocin 117, Gmina Grodzisk Wlkp. 

4. Termin zawodów: 02.09.2012r  (niedziela) 

5. Uczestnicy: zawodnicy zarejestrowani w WZJ oraz PZJ 

6. Osoby oficjalne: 

    Dyrektor zawodów: Hanna Dymna  tel. 501 375 816  

    Sędzia główny: Jolanta Imalska – Raczak 

    Sędzia WZJ: Anna Balukiewicz 

    Komisarz: Maciej Ceglarski 

    Gospodarz toru: Robert Bartkowiak 

7. Termin zgłoszeń:30.08.2012r (czwartek), zgłoszenia na adres:zgloszenia.zawody@gmail.com  

(w tytule „Słocin”) 

8. PrzybliŜone godziny rozpoczęcia konkursów, listy startowe: sobota 1.09.2012  na stronach: 

www.horse-expert.com  oraz www.posadowskietj.com  

9. Program zawodów: 

� Rozpocz ęcie zawodów o godz. 10.00, biuro czynne od 9.00  

� Konkurs nr 1 klasy „LL” – dokładno ści bez rozgrywki art. 238.1.1 

� Konkurs nr 2 klasy „L” – z trafieniem w norm ę czasu 

� Konkurs nr 3 klasy „L” – dwufazowy art. 274.5.3  

� Konkurs nr 4 klasy „P” – zwykły art. 238.2.1 

� Konkurs nr 5 klasy „N” – dokładno ści z rozgrywk ą art. 238.2.2 

10. Wymagana dokumentacja zgodna z przepisami i regulaminem PZJ – zawodnicy i konie 

11. Nagrody 

� - dla 25% startujących FLOOTS 

� - konkursy nr 1,2 – nagrody rzeczowe i upominki 

� - konkursy nr 3, 4, 5 – nagrody finansowe 

 I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce Pula 

3 – L 250 zł 150 zł 100 zł 50 zł --- 550 zł 

4 – P 500 zł 300 zł 200 zł 150 zł 100 zł 1250 zł 



5 – N 1000 zł 600 zł 400 zł 300 zł 200 zł 2500 zł 

                                                                                                        

   Pula nagród: 4.300,00 zł 

 

13. Opłaty startowe: konkursy nr 1,2,3 - 40 zł od startu, 4,5 – 50 zł od startu 

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

15. Reklamacje: kaŜda reklamacja musi być podana na piśmie z dołączeniem kaucji w  

wysokości 100 zł 

16. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieŜe, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć 

w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. 

 

 

Propozycje zatwierdzone przez : WZJ w dniu 9.08.2012r 

 

 

 

W imieniu organizatora 

Hanna Dymna 

 

Mapka dojazdu:  

 


