
Zawody Towarzyskie w Skokach  

Mrzeżyno 05.06.2016 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnych zawodach jeździeckich jakie odbędą się  w Stajni Pestka                 

w Mrzeżynie. Są to zawody Towarzyskie na które zapraszamy głównie amatorów w skokach przez 

przeszkody.  

Info:  

1. Organizator Stajnia Pestka w Mrzeżynie  

2. Termin 05.06.2016 ( niedziela) rozpoczęcie o godzinie 10.00 

3.Miejsce: Stajnia Pestka Mrzeżyno ul. Kołobrzeska 2; 72-330 Mrzeżyno woj zachodniopomorskie 

 4. termin zgłoszeń do 03.06.2016 ( piątek) do godziny 22.00 na adres email ipikula@o2.pl, 

zgłoszenia po terminie opłaty x2 – zmiany na listach 20zł, skreślenia z listy niepłatne  

5. Warunki: konkursy: ujeżdżalnia piasek, rozprężalnia: piasek  

6. Biuro zawodów czynne 05.06.2016 od godziny 9.00 ( kontrola dokumentów, opłaty) OKAZANIE 

DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁAT PRZED STARTAMI. 

 7. Uczestnicy: wszyscy chętni zawodnicy  

8. Wymagane dokumenty: zawodnicy-badania lekarskie i w przypadku osób niepełnoletnich, pisemna 

zgoda na start podpisana przez opiekunów prawnych; konie- aktualne szczepienia przeciwko grypie koni.  

9. Komisja Sędziowska: 

 Sędzia Główny : Marek Chojnacki,  

Sędzia Pomocniczy i Gospodarz Toru : Daniel Miechowicz  

10. Opłaty: startowe 30 zł. - każdy start w konkursie – 

 11. Nagrody rzeczowe, puchary oraz floo's dla koni  

12. Pogram zawodów: 9.00-9.50 – odprawa techniczna  

Godzina 10.00 - sobota rozpoczęcie zawodów 

 Zostaną rozegrane następujące konkursy: 

1. Konkurs debiuty do 60cm - dokładności bez rozgrywki – art.238.1 

2. Konkurs 75 cm – dokładności z trafieniem w normę czasu – d. S1 

3. Konkurs 85 cm - z wyborem trasy – art.271 

4. Konkurs L 100cm - o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art.269 

5. Konkurs specjalny – L1 -105cm konkurs eliminacji – „lustrzany parkur” art.272 

Do konkursu nr 5 zakwalifikuje się 8 najlepszych par z konkursu nr 4. 

  



 

 

ZAWODY TOWARZYSKIE W SKOKACH MRZEŻYNO 05.06.2016  

NAGRODY PIENIĘŻNE: 

 KLASA L:  

I miejsce 150 zł  

II miejsce 100 zł 

 III miejsce 50 zł  

13. Sprawy organizacyjne: 

 NA TERENIE OŚRODKA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ JAZDY W KASKACH 

(ZAWODNICY, LUZACY, INNI) NIEPRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY SKUTKUJE 

SKREŚLENIEM Z LIST STARTOWYCH ZAWODNIKA (RÓWNIEŻ  W PRZYPADKU LUZAKA I 

INNYCH) SKREŚLENIE DOTYCZY ZAWODNIKA DLA KTÓREGO KOŃ BYŁ ROZPRĘŻANY. 

 14. Na terenie zawodów, w czasie trwania konkursów, będzie ratownik medyczny.  

15. Koń w trakcie zawodów może startować 2 razy. 

16. Obowiązkowe jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i 

innych zdarzeń losowych (NNW) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas 

treningu, zawodów oraz w czasie transportu koni, zawodników i osób trzecich. 

 INNE ATRAKCJE  

ponadto w trakcie zawodów będzie dostępna płatna gastronomia zapewniona przez Bar Bajuda                             

z Trzebiatowa.  

Wczesnośredniowieczne obozowisko Stowarzyszenia  Historyczny Trzebiatów- Chąśba 

Stoisko firmowe Sklepu Jeździeckiego Palomino – Patrycja Tomczyk 

W przerwach zapraszamy do pokazu łucznictwa, oprowadzanek na kucykach, oraz udziału  w ciekawych 

konkursach a ponadto wiele innych ciekawych atrakcji :)  

UWAGA w trakcie trwania zawodów będzie zorganizowane stoisko KOŃSKIEGO PCHLEGO TARGU - 

każdy kto chce oddać, zamienić lub sprzedać sprzęt jeździecki lub inną rzecz związaną z jeździectwem 

jest mile widziany.  

Serdeczne zapraszam  

Właściciel stajni  

Iwona Pikuła 

Propozycje zatwierdzone przez ZZJ w dniu 21.05.2016r. 


