
 
PROPOZYCJEPROPOZYCJEPROPOZYCJEPROPOZYCJE    

    
Zawodów Towarzyskich w skokach Zawodów Towarzyskich w skokach Zawodów Towarzyskich w skokach Zawodów Towarzyskich w skokach     

przez przeszkodyprzez przeszkodyprzez przeszkodyprzez przeszkody    w Turzuw Turzuw Turzuw Turzu    

21 lipca21 lipca21 lipca21 lipca    2012201220122012    

    

    

1.1.1.1. Organizator: KJ TurzeOrganizator: KJ TurzeOrganizator: KJ TurzeOrganizator: KJ Turze    

2.2.2.2. Termin zawodówTermin zawodówTermin zawodówTermin zawodów: 21.07: 21.07: 21.07: 21.07.2012r..2012r..2012r..2012r.    (sobota)(sobota)(sobota)(sobota)    

3.3.3.3. MiejMiejMiejMiejsce zawodów: KJ Turzesce zawodów: KJ Turzesce zawodów: KJ Turzesce zawodów: KJ Turze    

4.4.4.4. Zgłoszenia do 19.07Zgłoszenia do 19.07Zgłoszenia do 19.07Zgłoszenia do 19.07.2012r..2012r..2012r..2012r.    ((((czwartekczwartekczwartekczwartek) ) ) ) ----    eeee----mail:mail:mail:mail:    kjturze@wp.plkjturze@wp.plkjturze@wp.plkjturze@wp.pl, , , ,     tel.: 798tel.: 798tel.: 798tel.: 798----651651651651----312312312312    

5.5.5.5. PaPaPaParcour i rozprężania rcour i rozprężania rcour i rozprężania rcour i rozprężania ----    piaszczystepiaszczystepiaszczystepiaszczyste    

6.6.6.6. ObowiązkObowiązkObowiązkObowiązkowe badania lekarskie zawodników nieletnichowe badania lekarskie zawodników nieletnichowe badania lekarskie zawodników nieletnichowe badania lekarskie zawodników nieletnich    

7.7.7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów z ważnych przyczynOrganizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów z ważnych przyczynOrganizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów z ważnych przyczynOrganizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów z ważnych przyczyn    
 

 
Program zawodów: 21 lipca 2012r.Program zawodów: 21 lipca 2012r.Program zawodów: 21 lipca 2012r.Program zawodów: 21 lipca 2012r.    ––––    rozpoczęcie godz. 10rozpoczęcie godz. 10rozpoczęcie godz. 10rozpoczęcie godz. 10.00.00.00.00    

    

Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 ––––    klasa LL mini klasa LL mini klasa LL mini klasa LL mini ––––    dokdokdokdokładności z trafieniem w normę czasu (wys. do 60cm)ładności z trafieniem w normę czasu (wys. do 60cm)ładności z trafieniem w normę czasu (wys. do 60cm)ładności z trafieniem w normę czasu (wys. do 60cm)    

Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 ––––    klasa LL klasa LL klasa LL klasa LL ––––    zwykłyzwykłyzwykłyzwykły    (wys. do 90cm)(wys. do 90cm)(wys. do 90cm)(wys. do 90cm)    

Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3 ––––    klasa L klasa L klasa L klasa L ––––    dwufazowydwufazowydwufazowydwufazowy    (wys. do 100cm)(wys. do 100cm)(wys. do 100cm)(wys. do 100cm)    

Nr 4 Nr 4 Nr 4 Nr 4 ––––    klasa P klasa P klasa P klasa P ––––    zwykły lub zwykły lub zwykły lub zwykły lub z jockeremz jockeremz jockeremz jockerem    ––––    w zależności od ilości zgłoszeń (w zależności od ilości zgłoszeń (w zależności od ilości zgłoszeń (w zależności od ilości zgłoszeń (wys. do 110cm)wys. do 110cm)wys. do 110cm)wys. do 110cm)    

Nr 5 Nr 5 Nr 5 Nr 5 ––––    DERBY (przy min. 5DERBY (przy min. 5DERBY (przy min. 5DERBY (przy min. 5    zgłoszonych koniach, wys. do 11zgłoszonych koniach, wys. do 11zgłoszonych koniach, wys. do 11zgłoszonych koniach, wys. do 110cm)0cm)0cm)0cm)    
 

    

wpisowe wpisowe wpisowe wpisowe ––––    35353535    złzłzłzł    NagrodyNagrodyNagrodyNagrody    
Mini LLMini LLMini LLMini LL    10zł10zł10zł10zł    Puchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowe    

LLLLLLLL    15z ł15z ł15z ł15z ł    Puchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowe    

LLLL    20zł20zł20zł20zł    Puchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowePuchary, flot’s, rzeczowe    

PPPP    25zł25zł25zł25zł    Puchary, flot’s, pieniężnePuchary, flot’s, pieniężnePuchary, flot’s, pieniężnePuchary, flot’s, pieniężne    

DERBYDERBYDERBYDERBY    20zł20zł20zł20zł    Puchary, flot’s, pieniężnePuchary, flot’s, pieniężnePuchary, flot’s, pieniężnePuchary, flot’s, pieniężne    

    
    

KOMISJKOMISJKOMISJKOMISJA SĘDZIOWSKAA SĘDZIOWSKAA SĘDZIOWSKAA SĘDZIOWSKA::::    

Mateusz Sztandur 

Michał Kowalski 

 

 

Podczas zawodów zPodczas zawodów zPodczas zawodów zPodczas zawodów zapraszamyapraszamyapraszamyapraszamy    nananana    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. 

 

    

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


