
                JKS HANNA I ORKAN sp. z.o.o. 

Zapraszają na Zawody Konne w skokach przez 

     przeszkody zaliczane do Pucharu DZJ.  
 

 

1.Miejsce rozgrywki zawodów 

    Ośrodek jeździecki  Hanna 

55-200 Oława 1 

2.Termin  

   18 września 2005r 

3.Organizator 

   JKS HANNA i ORKAN sp. z.o.o. 

4.Zgłoszenia 

   Zgłoszenia zawodników i koni do dnia 17.09.2005r. 

   po przez : poczta (adres powyżej ) 

                           Fax. 071-313-28-13 

5.Osoby funkcyjne 

   Komisja sędziowska : 

                       Anna Młyńczyk 

                       Danuta Struk 

                       Barbara Gregorczyk 

                       Jacek Pękalski – sędzia stylu 

   Gospodarz toru 

                      Marcin Klupś 

   Kierownik zawodów Andrzej Zawer ( 0695-760-800) 

6.Uczestnictwo 

   Kluby i sekcje zarejestrowane w DZJ , oraz zaproszeni goście 



7.Program zawodów  : rozpoczęcie zawodów godzina 9.00 

   

konkurs nr.1.klasa LL dwufazowy dla kucy art. 274 pkt 5.3 

konkurs nr 2.klasa LL dokładności bez rozgrywki art. 238 pkt 1.1 

konkurs nr.3 klasa L z oceną stylu jeźdźca-seria A art. P-3 

   dokładności bez rozgrywki-seria B art.238. pkt 1.1 

konkurs nr.4. klasa P dwufazowy art. 274 pkt 5.3 

konkurs nr.5. klasa N dwufazowy art.274 pkt 5.3 

konkurs nr.6. klasa N zwykły art.238 pkt 5.3 

konkurs nr.7. klasa C dwufazowy art. 274 pkt 5.3 

 

8.Nagradzanie zwycięzców 

   Dekoracja i wręczanie nagród-bezpośrednio po każdym konkursie 

   Dla zwycięskich koni przewidziane są flots a dla zawodników nagrody 

 

9.Warunki techniczne 

   Parkur – nawierzchnia piaszczysto-trawiasta 

   Rozprężania – nawierzchnia trawiasta 

 

10.Opłata organizacyjna 

   30,pln za jeden start 

   30,plnza rezerwacje boksu dla konia. Rezerwacje boksu tylko faxem, pocztą  

   lub pod numerem tel.071-313-28-13 .Liczba boksów ograniczona  

   nie posiadamy boksów dla ogierów .W dniu zawodów podziałem boksów  

   będzie zajmował się Pan Zygfryd Nowak tel. 502-40-71-13 

 

11.Uwagi 

-Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki i kradzieże w czasie transportu i 

 pobytu w Ośrodku Jeździeckim Hanna. 

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie zawodów 

-Organizatorzy dysponują ograniczoną liczbą boksów i stanowisk dla koni 

-Uczestniczących w startach-obowiązuje posiadanie dokumentacji PZJ 

dla zawodników i koni. 

-Oplata za wprowadzenie zmian na listach startowych-20,pln od 1pozycji na liście 

-Listy startowe na 1 godz. przed rozpoczęciem konkursu-będą zamknięte i nie będzie  

możliwości dokonania zmian 

-Nieuiszczenie opłat startowych przed zamknięciem list startowych-powoduje 

skreślenie zawodnika z udziału w konkursie i zakaz wjazdu na parkur. 

 

Do punktacji DZJ zaliczane będą konkursy nr.1,2,3 seria A, 4,5,7. Propozycje 

zatwierdzone przez DZJ 


