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Propozycje zawodów 

 

I Jeździeckie Mistrzostwa Kaszub Amatorów w skokach przez przeszkody 

Runowo 2013 r. 

 

1. Organizator : Stajnia Pałac Runowo i Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie.  

Informacje : kierownik stajni Hanna Michalska tel. 507504424  

2. Termin zawodów : 25.05.2013 r.  

3. Miejsce zawodów : Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie.  

4. Plac konkursowy piaszczysty 50m x 30m, rozprężalnia 35m x 35m.  

5. Sędzia główny zawodów: Dariusz Figas, sędzia na rozprężalni Krzysztof Jurgielewicz. Gospodarz 

toru: Dariusz Figas. 

6. Warunki uczestnictwa :  

- w zawodach mogą brać udział zarówno zawodnicy zarejestrowani jak i niezarejestrowani w PZJ i 

OZJ, aktualnie startujący w barwach klubów, stajni itp. z terenu Kaszub,  

- w kategorii JUNIOR startują zawodnicy do lat 18 włącznie, nie posiadający uprawnień sportowych III 

stopnia ani wyższych w skokach przez przeszkody,  

- w kategorii SENIOR startują zawodnicy powyżej 18 roku życia, nie posiadający uprawnień 

sportowych III stopnia ani wyższych w skokach przez przeszkody,  

- w kategorii OPEN wymagane jest posiadanie uprawnień III stopnia (nie wyższych) w skokach przez 

przeszkody,  

- ubiór przepisowy, obowiązkowo nakrycie głowy, spełniające normy ochrony jeźdźca,  

- rząd wg przepisów PZJ w konkurencji skoków,  

- zawodnik w półfinale Mistrzostw może startować na 2 koniach, w finale na 1.  

7. Termin zgłoszeń : 24.05.2013 r.  

8. Możliwość wynajęcia boksów (liczba miejsc ograniczona).  
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9. Dokumenty :  

- juniorzy muszą posiadać obowiązkowo pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział 

w zawodach,  

- osoby posiadające uprawnienia sportowe III stopnia w skokach przez przeszkody - dokument 

potwierdzający, 

- konie : paszport, aktualne szczepienia.  

10. Organizator zapewnia nagrody pieniężne i rzeczowe. Puchary i medale do III miejsca we 

wszystkich kategoriach. Floot's dla wszystkich koni, które ukończyły Mistrzostwa oraz wyjechały do 

dekoracji.  

Nagrody dodatkowe :  

- dla najstarszego jeźdźca,  

- dla najmłodszego jeźdźca,  

- dla najlepszego jeźdźca Stajni Pałac Runowo,  

- Fair Play,  

- dla najładniej przygotowanego konia.  

11. Podczas trwania zawodów odbędą się konkursy dodatkowe : LL mini i "Pocieszenia".  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie 

zawodów. Komitet organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 

zachorowań koni, zawodników, trenerów, luzaków, jak również w przypadku  kradzieży, zniszczeń, 

pożarów i innych wydarzeń. Uczestnicy zawodów  i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia 

w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub konie. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych propozycjach.  

14. Program zawodów : rozpoczęcie o godzinie 9:00, zakończenie około 18:00. 

konkurs LL mini - trafienie w normę czasu  

półfinał JUNIORÓW (70 cm) - dokładności  

półfinał SENIORÓW (80 cm) - dokładności  

półfinał OPEN (90 cm) – dokładności 

konkurs "Pocieszenia" - dla wszystkich uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do finału  

finał JUNIORÓW (80 cm) - zwykły  

finał SENIORÓW (90 cm) - zwykły  

finał OPEN (100 cm) - zwykły  



 

 

 
TAX S.C.  Pałac pod Bocianim Gniazdem Runowo 23; 76 - 230 Potęgowo 

www.runowo.pl  biuro@runowo.pl tel fax. 598115149 602445113 

 
 
 
15. Cennik 

- wpisowe od konia (za całe zawody) – 40 zł 

- startowe (za jeden start) LL mini – 15 zł 

- startowe (za jeden start) LL pocieszenia – 20 zł 

- startowe Mistrzostwa Kaszub – 50 zł 

- boks – 30 zł 

16. Zgłoszenie na zawody:  prosimy przesyłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres 

biuro@runowo.pl . 

Podczas zawodów odbędzie się ogólnodostępny piknik rodzinny z różnymi atrakcjami dla szerokiej 

publiczności. Liczne nagrody oraz występy zespołów, artystów ludowych  i inne atrakcje.  

 

Zapraszamy!!! 

 Życzymy sukcesów☺ 

 


