
          Kawęczyn 4.05.2015 

 

 

      P R O P O Z Y C J E 

   REGIONALNYCH ZAWODÓW W SKOKACH 
     Kawęczyn 7 czerwiec 2015r.  

 

1. Organizator: Urząd Gminy w Kawęczynie, Związek Hodowców Koni    

Wielkopolskich 

2. Miejsce zawodów: teren przy Urzędzie Gminy w Kawęczynie pow. turecki,         

woj. wielkopolskie 

3. Termin zawodów: 7 czerwiec 2015r. 

4. Termin zgłoszeń ostatecznych: do 3 czerwca 2015r. 

5. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Związek Hodowców Koni Wielkopolskich

             ul. Kłeckoska 14, 62-200 Gniezno  

                 e-mail: wzhk@blink.pl 

                   tel./fax (061) 847-14-52, lub (061) 425-04-33 

                           informacje: Jarosław Szymoniak 

                                   tel. kom. 660436795 

Komisja sędziowska: przewodniczaca - E. Żuławska 

Członkowie: K. Rybak - sędzia WZJ, W. Filipiak, komisarz - A. Szymoniak 

Gospodarz toru: J. Szymoniak 

 

       PROGRAM ZAWODÓW 

 

godz. 10.30 konkurs nr 1 kl. „LL” – konkurs z trafianiem w normę czasu ( rozgrywany     

na zasadach konkursu zawodów towarzyskich) 

       godz. 11.30 konkurs nr 2 kl. „L”  dwufazowy art.274.5.3 

     Nagrody pieniężne: I-300,- II-200,- III-150,- IV-100,- 

      godz. 13.00 konkurs nr 3 kl.”P” zwykły art.238.2.1 

     Nagrody pieniężne: I- 1200,- II- 900,- III-700,- IV-500.- 

       godz. 14.30 konkurs nr 4 kl.”N” zwykły art.238.2.2 

     Nagrody pieniężne: I- 2000,- II- 1500,- III- 800,- IV- 500,- 

 

       6.Sprawy Organizacyjne: 

– organizator przewiduje dodatkowe atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz zapewnia 

flo dla koni          

– w konkursie nr 1 przewidziane są nagrody rzeczowe  

– startowe do konkursu nr 1 = 30zł; do konkursu nr 2 = 30 zł; do konkursu      

nr 3 = 40 zł; do konkursu nr 4 = 40 zł. 

– zgłoszenia po terminie będą przyjmowane pod warunkiem zapłacenia podwójnej 

stawki startowego 

– odprawa techniczna w dniu zawodów o godz. 9.30 

– zawodników i konie obowiązuje dokumentacja wg Przepisów i Regulaminów 

PZJ 

– konie bez ważnych badań i szczepień nie będą wpuszczane na teren zawodów  

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody 

mogące powstać w trakcie transportu i pobytu oraz uczestnictwa w zawodach 

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 

 

 Propozycje zatwierdzona przez WZJ w dniu 05.05.2015 – Ryszard Szymoniak 

mailto:wzhk@blink.pl

