
Klub Jeździecki TURZE 

Zaprasza na 

V Zawody Towarzyskie w skokach przez przeszkody  

Derby o puchar wójta Gminy Tczew 

E-mail: kjturze@wp.pl,  

Tel: 691-739-011, 798-651-312, 

8 październik 2011, Rozpoczęcie: godzina 10.00 
 

 

Organizator: Klub Jeździecki Turze 

Miejsce: Turze, ul. Długa25  

 

Zapewniamy ciepłą atmosferę oraz dużo emocji – 

koniecznie zabierzcie ze sobą dobry humor!!! 

 

KONKURSY:  

Klasa LL mini – dokładności z trafieniem w normę czasu wys. 40-60cm, szer. do 40cm, 
 8 przeszkód, 
Klasa LL – dokładności z trafieniem w normę czasu wys. 60-80cm, szer. do 60cm,  
8 przeszkód, 
Klasa L – zwykły wys. 80-100cm, szer. do 80cm, 8-9 przeszkód (szereg) 
Klasa P – dokładności z rozgrywką (konkurs zostanie rozegrany przy minimum pięciu 
zgłoszonych koniach) wys. 100-110 cm, szer. do 100cm (rów), 8-10 (szereg lub linia)   
DERBY o puchar wójta Gminy Tczew – dla odważnych, konkurs zwykły na przeszkodach 
mini cross wys. 70-80cm, szer. do 70cm, 8 przeszkód   

 

NAGRODY: puchary, flot’s, atrakcyjne nagrody rzeczowe,  
GŁÓWNA NAGRODA: WYCIECZKA 

 
WPISOWE: 20 zł  

STARTOWE: mini LL – 10 zł, LL – 15 zł, L – 20 zł, P – 25 zł, DERBY – 20 zł  

 

PARCOUR I ROZPRĘŻALNIA: piaszczyste 

SĘDZIA: Mikołaj Sztandur 

 

ZGŁOSZENIA: do 7 czerwca do godziny 19: 00, na adres e-mail kjturze@wp.pl 
(dane zawodnika: Imnie i nazwisko, wiek, nazwa stajni; dane konia: nazwa, 
wiek, rasa) więcej informacji pod nr telefonu: 691-739-011 – Judyta Gładysz  

 

mailto:kjturze@wp.pl


WYMAGANE:  

-paszport konia (z aktualnymi szczepieniami) ubezpieczenie NW (możliwość zawarcia umowy 
na miejscu) jeźdźca młodzież poniżej 18 roku – wymagana zgoda rodziców dzieci do lat 13 – 
zalecane kamizelki ochronne  
 

Podczas zawodów zapraszamy do kawiarenki klubowej na gorącą 
kawę i herbatę oraz pyszne domowe wypieki.  

Ciepło z kominka GRATIS!!!  
Po zawodach zapraszamy na ognisko i zabawę przy dobrej muzyce!!! 

 
 
 
 
*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  
Klub Jeździecki Turze 

 

 
 

 


