CSI*** Katowice – FRANK ROTHENBERGER
budowniczym parkuru oraz prowadzącym
Seminarium praktyczne dla Gospodarzy Toru
Za budowę parkuru podczas Parada Horse Show CSI*** 2010 w katowickim Spodku
będzie odpowiadać Frank Rothenberger (Niemcy).
Wspólnie z asystentem – Szymonem Tarantem, oraz pod okiem delegata
technicznego FEI – Krzysztofa Koziarowskiego, z pewnością stworzą atrakcyjne,
trudne technicznie, ale i jednocześnie „fair” parkury.
Katowickie przeszkody, zaprojektowane przez firmę Hinterart z Cieszyna, zostaną
udekorowane przez miasto Katowice oraz firmę „Tomaszewski” z Warszawy.
Dla znawców dyscypliny jeździectwa, referencje Franka Rothenbergera są z pewnością znane. Od kilku
już lat, Frank jest autorem parkurów CHIO Aachen oraz wielu innych, znaczących turniejów na Świecie. Był
również delegatem technicznym FEI podczas tegorocznych WEG w Kentucky (USA). Wszystkim, którzy chcieliby
się zagłębić w szczegóły jego dorobku, odsyłamy na stronę internetową www.caro-parours.de
Organizator Parada Horse Show 2010 – BSJ Equestrian Promotion, dokładając wielu starań, aby
pozyskać fachowca światowej sławy, jednocześnie umożliwił wzięcie udziału w sympozjum szkoleniowym, które
będzie prowadzone pod okiem tego popularnego na Świecie specjalisty.
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Organizator: BSJ Equestrian Consulting, tel. 609 255 742, www.csi.katowice.pl
Pod patronatem PZJ – dział szkoleń, komisja skoków
Kierownik seminarium: Szef komisji skoków: K. Koziarowski, tel. 500 206 907
Prowadzący - FRANK ROTHENBERGER, www.caro-parcours.de
Termin – 3 do 5 grudnia 2010, w godz. 10.00-19.00 (z przerwami)
Miejsce – Katowice - Spodek, podczas zawodów CSI*** Parada Horse Show
Uczestnicy – gospodarze toru oraz kandydaci na gospodarzy toru, wolni słuchacze (ilość miejsc
ograniczona)
8.
Program
 piątek - niedziela – podczas konkursów udział w przygotowaniu parkurów do zawodów CSI***,
CSIJ-A, Karolinka/Barbórka Cup, Silesia Cup, (obejmuje analizę zaprojektowanych parkurów,
uczestnictwo w budowaniu przeszkód, omówienie ustawionego parkuru), inspekcja parkuru
z komisją sędziowską (w grupach)
 piątek wieczór – spotkanie, wymiana doświadczeń
 sobota – wykład prowadzony przez Franka Rothenbergera
9.
Świadczenia dla uczestników
 akredytacja na CSI*** Katowice/biuro zawodów

2 posiłki, kawa, herbata, napoje
 Certyfikat ukończenia seminarium praktycznego podpisany przez Franka Rothenbergera oraz PZJ
 Ubrania z logotypami CSI*** Katowice
10. Cena uczestnictwa w seminarium – 300 PLN, w cenie dwa bilety wstępu na sobotę oraz niedzielę dla
osoby towarzyszącej
11. Termin zgłoszeń – do 30.11.2010 (potwierdzona wpłata)
12. Opłata za seminarium: BSJ Equestrian Consulting
Tiergartenstr.21, 79-807 Lottstetten/Niemcy
Bank PEKAO SA nr konta: 56 1240 1040 1111 0010 1306 6810
(z dopiskiem seminarium F. Rothenberger)
W celu uzyskania faktury prosimy o podanie danych pod adresem e-mail: office@csi.katowice.pl
Zapraszamy do Spodka !
BSJ Equestrian Consulting
www.csi.katowice.pl

