
 

 

PROPOZYCJE 

TOWARZYSKICH  ZAWODÓW  JEŹDZIECKICH  

W  SKOKACHPRZEZ  PRZESZKODY 

 

LULEWICZKI 01.08.2015r. 

 

 

 

1. Termin :   01.08.2015 r. 

2. Miejsce  zawodów:  Lulewiczki  gm. Białogard. 

3. Parkur  trawiasty. 

4. Organizator UKJ  LIDA – Lulewiczki  

5. Termin  zgłoszenia :   do  30-07-2014r. godz. 18.00 

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: marekcho@op.pl , tel. 501750244. 

Pozostałe informacje: 511084077. 

6. Komisja sędziowska: 

Sędzia Główny: Marek Chojnacki 

Roman Chojka 

GT: Magdalena Tabiś 

7. Program zawodów : godz.10,00  -  11,00  - listy  startowe, informacje, sprawdzanie 

obowiązkowych badań lekarskich i zgody rodziców na starty zawodników 

niepełnoletnich.   

Rozpoczęcie zawodów o godz. 11,00 

Konkurs nr 1 – klasa miniLL – dokładności. 

Konkurs nr 2 – klasa LL – dokładności.  

Konkurs nr 3 – klasa L – zwykły. 

Konkurs nr 4 – klasa L1 – dwufazowy. 

Godziny rozpoczęcia konkursów zależne  będą od ilości zgłoszeń. 

 

NAGRODY  

            Konkursy 1,2 – pierwsze trzy miejsca puchary i nagrody rzeczowe, flot’s. 

            Konkurs 3 - 1 miejsce: 150 zł, 2 miejsce: 100 zł, 3 miejsce: 50 zł. 

            Konkurs 4 - 1 miejsce: 200 zł, 2 miejsce: 100 zł, 3 miejsce: 80 zł. 

       8.  Opłata organizacyjna : opłata od każdego startu konia – 30,- zł. 

        
9. SPRAWY ORGANIZACYJNE : 

a/ zalecane  jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych. 

b/ nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ. 

c/ osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start w zawodach. 

d/ organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie zawodów. 

e/ organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce  

    podczas trwania zawodów oraz transportu koni i zawodników jak też osób trzecich. 

f/ na terenie zawodów będzie obecny lekarz medycyny /  ratownik medyczny. 

g/ organizator zapewnia odpłatną gastronomię. 

              h/ w konkursach bez rozgrywki do klasy L1 (do 105 cm)  koń w wieku od 6 lat może startować 

                  trzykrotnie w ciągu dnia z zachowaniem zasady dwukrotnego startu w konkursie. 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ (Małgorzata Szkudlarek) w dniu 23.07.2015 

 

Organizator  UKJ  LIDA  Lulewiczki 

Zdzisław  Berdowski 
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