
 

 ZAWODY 

TOWARZYSKIE 

W UJEŻDŻENIU 

Podkowa Gruszczyn 
 

 

Termin: 2.10.2016 
 

 

Organizator: KJ Podkowa Gruszczyn  

kontakt: Marta Stołowska-Lubońska  tel. 695 808 555 martastolowska@podkowagruszczyn.pl 

  

Miejsce: GA Podkowa Gruszczyn  k/Poznania 
  

Termin zgłoszeń: 27.09.2016 
Zgłoszenia kierować na adres: konie@podkowagruszczyn.pl 

Informacje odnośnie zgłoszeń i list startowych: Marta Stołowska-Lubońska 695 808 555 

  

LISTY BĘDĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ STAJNI 29.09.2016. 
www.podkowagruszczyn.pl 

 

KONKURSY ZAWODÓW TOWARZYSKICH: 

Rozpoczęcie godz 10:00 

(organizator ma prawo do zmiany godzin rozpoczęcia konkursów ze względu na ilość zgłoszeń) 

 

- D3, 2015 (20x60) – Eliminacje do Pucharu Wielkopolski 

- L3, 2015 (20x60) 

- P6 (20x40)- kuce- Eliminacje do Pucharu Wielkopolski 

- L6-R  (20x40) seria A - kuce- Eliminacje do Pucharu Wielkopolski 

- L6-R  (20x40) seria B 

 

OPŁATY STARTOWE:  

60 zł/ jeden start  

 

Zgłoszenia po wyznaczonym terminie oraz każda zmiana na listach startowych w dniu zawodów 

- opłata 20zł ( nie dotyczy skreśleń z listy). 

 

OBSADA SĘDZIOWSKA: Elżbieta Strzeszewska, Monika Warych 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

1. Nagrody . 

- miejsca 1,2,3 puchary w poszczególnych konkursach 

- każdy uczestnik nagrodzony floo  

2. Każdy zawodnik musi posiadać aktualne pozwolenie lekarskie o braku przeciwwskazań do jazdy konnej 

3. W  przypadku niepełnoletności zgodę rodzica lub opiekuna, ubezpieczenie NW 

4.Zawody rozgrywane na podłożu piaszczystym, rozprężania- podłoże piaszczyste.  

5. Na terenie zawodów obecny będzie ratownik medyczny. 

6. Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów i transportu. Organizator nie ponosi 

żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera, zawodników, luzaków i koni, jak również w  przypadku 

kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i właściciele odpowiadają osobiście za szkody w stosunku do osób 

trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 

ubezpieczenia na czas udziału w zawodach. 

7. W przypadku dwukrotnego startu w konkursie do klasyfikacji końcowej brany jest lepszy wynik zawodnika 

8.Boksy dla koni : Marta Stołowska-Lubońska 695808555 konie@podkowagruszczyn.pl 

70 zł/ dzień zawodów (liczba ograniczona)  

 

Zawody towarzyskie są rozgrywane zgodnie z uchwałą PZJ z dnia 06.02.2013 roku dotyczących  zasad organizacji 

konkursów towarzyskich w jeździectwie.  Propozycje zatwierdzone przez WZJ w dniu 30.08.2016 – Ryszard Szymoniak 

 

Gruszczyn ul. Zielińska 42  

62-006 Kobylnica k/Poznania 

http://www.podkowagruszczyn.pl/
mailto:konie@podkowagruszczyn.pl

