
BLG CONSULTING Bertrand Le Guern 

Januszewo 8A/1     14 240 Susz 

Email: biuro@januszewo.eu, tel/fax: 55 278 78 55  

**PROPOZYCJE** 

Halowe zawody konne w skokach przez przeszkody  

Ze zbiórką pieniędzy 

Na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Numer Sztabu: 000222 

Termin zawodów: 7 stycznia (Sobota) 2012r., godz.10.oo 

Udział borą: wszyscy chętni 

Miejsce zawodów: Ośrodek Jeździecki w Januszewie, koło Iławy 

Warunki: hala 30x70m wraz z rozprężanią, podłoże: piasek kwarcowy z  włókniną 

Warunki uczestnictwa: jeźdźcy do 18-go roku życia – wymagana zgoda rodziców na udział 

w imprezie oraz ważne badania lekarskie wystawione przez lekarza medycyny sportowej, 

konie obowiązuje szczepienia przeciw grypie. 

Opłaty: opłata organizacyjna – 60 zł od konia za całe zawody 

Nagrody: bogate nagrody rzeczowe oraz pieniężne uzależnione od hojności sponsorów 

Termin zgłoszeń: 06/01/2012 na biuro@januszewo.eu, tel/fax (55) 278 78 55, 603 59 00 39,       

                                                                                                      502 946 976 

 

PROGRAM ZAWODÓW: godz. Rozpoczęcia: 10.00 

1. Konkurs kl. LL dokładności, wys. przeszkód 50-60cm (losowanie miejsc) 

2. Konkurs kl. L dokładności (losowanie miejsc) 

3. Konkurs kl. P o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem 

4. Konkurs kl. N dwunawrotowy  

Zawody mają rangę towarzyską. Wszystkie przejazdy można poprawiać bądź jakieś 

jego elementy w celach szkoleniowo-treningowych pod okiem swojego trenera. Parkury 

będą ustawione ”przyjaźnie”,  na spokojne, równe tempo.  Przed każdym konkursem 

wszyscy zawodnicy mogą wjechać na parkur i oddać skoki próbne na wybranych 

przeszkodach. W konkursie P i N przewiduje się kolorowe podmurówki. 

Organizator zastrzega sobie ew. zmiany w propozycjach 

mailto:biuro@januszewo.eu
mailto:biuro@januszewo.eu


Na miejscu bufet z ciepłymi przekąskami i napojami. 

Możliwość postawienia konia do boksu na czas trwania zawodów w cenie 20 zł. (ilość 

boksów ograniczona) 

Dodatkowy tel. kontaktowy: Mikołaj Zagrodzki  +48 603 59 00 39 

Obsługa zawodów: wolontariat na rzecz WOŚP 

Mapa dojazdu z opisem na:      www.januszewo.eu 

 

 

 

 
 

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 

dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla 

ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet 

ciężarnych z cukrzycą. 

 

 

Serdecznie zapraszamy.. 

http://www.januszewo.eu/
http://wosp.org.pl/final/aktualnoscifinal/8181_jurek_w_poznaniu.html

