
TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY.   
               
                                       
                  O PUCHAR WÓJTA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA . 
                                   
                                            
                                  
                                          
 
STAJNIA GRAŻYNY MIKOROWO 11.08.2013r. 
 
1. Organizator: GOSPODARSTWO  AGROTURYSTYCZNE STAJNIA GRAŻYNY - MIKOROWO. 
2. Termin: 11.08.2013 
3. Miejsce: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE STAJNIA GRAŻYNY - MIKOROWO k/Lęborka. 
4. Termin zgłoszeń: 10.08.2013r ,godz.18.00 
5. Zgłoszenia: telefoniczne lub na adres e-mailowy (prosimy podawać numer kontaktowy). 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko jeźdźca, datę ur., klub, nazwę konia, datę ur., nr i klasę konkursu oraz telefon do siebie!! 
tel. kontaktowy: 501790656 
e-mail: stajniagrazyny@o2.pl   anka098@poczta.onet.pl 
6. Warunki techniczne: 
Parkur piaszczysty. 
Rozprężalnia piaszczysta. 
7.Komisja sędziowska: 
Sędzia główny: Krzysztof Przyjemski 
Członkowie: Krzysztof Przyjemski 
Gospodarz toru: Krzysztof Przyjemski 
8. Uczestnicy: Wszystkie chętne osoby posiadające przygotowanie do startu w danej konkurencji. Organizator zastrzega sobie 
prawo do przerwania przejazdu w przypadku zagrożenia zdrowia uczestnika i konia. 
9. Osoby oficjalne: 
10. Biuro zawodów: Anna Drapińska 501 790 656 
11. Odprawa techniczna: niedziela 11.08.2013, godz. 9:45. 
12. Program zawodów: 
niedziela 11.08.2013r godz 9.45.-odprawa techniczna 
Konkurs nr 1 Klasa mini LL, towarzyski-dokładności z trafieniem w normę czasu - godz.10:00;      
Konkurs nr 2 Klasa LL, towarzyski – dokładności z trafieniem w normę czas - godz.12:30 
Konkurs nr 3 Klasa L – towarzyski-dokładności zwykły z rozgrywką-godz.14:00; 
Konkurs nr 4 Klasa P – towarzyski-dokładności zwykły z rozgrywką-godz,15:00; 
     Godziny rozgrywanych konkursów mogą ulec zmianie!!!!!!! 
13. Opłaty : 
Wpisowe - 40 zł od konia. 
Startowe: 
Konkurs nr 1, 2, 3, 4 - 20 zł 
 
Zawody będą połączone z festynem-serdecznie zapraszamy!!!!!! 
 
14. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców osób niepełnoletnich. 
15. Dokumentacja koni i zawodników wg. przepisów PZJ. 
16. Wymagane są aktualne badania weterynaryjne koni i szczepienia przeciwko grypie. 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz wypadki zarówno w czasie zawodów jak i w trakcie transportu       
na i z zawodów. 
18. Nagrody rzeczowe i pieniężne. 
19. Uwagi: 
Przypominamy że w konkursach do 100 cm, minimum 6-cio letni koń może startować 3 razy dziennie (np. 2xLL i 1xL, lub 1xLL       
i 2xL dokładności bez rozgrywki). 
 
Zmiany na listach startowych możliwe są tylko przed rozpoczęciem konkursu! 
 
Wstępne listy startowe można będzie zobaczyć 10.08.2013r. około godziny 21.00 na stronie internetowej 
www.swiatkoni.pl  
 

oraz na stronie internetowej  www.stajniagrazyny.zabookuj.eu  
 
Zapraszamy!! 


