
 

 

 

Propozycje Zawodów Regionalnych 

Rozgrywanych przy okazji CSN Zagórów 24-26.07.2015r. 

 
1. Organizatorzy:  Klub Jeździecki Zagórów 

2. Termin:   24-26.07.2015 r. 

3. Miejsce:   Kościołków  k/Zagórowa, powiat Słupca 

4. Adres organizatora: K.J. Zagórów,  62-410 Zagórów,  ul. Duży Rynek 12,  

      tel./fax. 063 - 27 61 304   lub tel. kontaktowy: 

      Stanisław Figlerowicz – 506 130 794 

      e-mail: kjzagorow@gmail.com 

5. Zebranie techniczne:  24-26.07.2015 r. (na Trybunie Sędziowskiej) 

       konkursy kl. L, P i N - godz. 7:30 (Zawody regionalne) 

6. Termin zgłoszeń ostatecznych upływa 20.07.2015 r.   

Zgłoszenia wyłącznie na piśmie – przez panel zgłoszeniowy     tarantevents.pl  
UWAGA!!! Ostateczna rezerwacja boksów do 18.07.2015.  

7. Opłaty 
Zawody Regionalne (L, P, N): opłata startowa ; klasa L -30 zł,  klasa P - 40 zł, N- 50 zł. Boksy jak w 

CSN 

8. Program Zawodów Regionalnych 

24.07.2015 r. (piątek) 
Godz.8.00 Konkurs nr 1R kl. L  -  zwykły, Art. 238.2.1 (100cm),  

Konkurs nr 2R kl. P  -  zwykły Art. 238.2.1 (110cm) 

Konkurs nr 3R  kl. N  - zwykły Art. 238.2.1 ( 120cm )   

25.07.2015 r. (sobota) 
Godz. 8.00 Konkurs nr 4R  kl. L  - dwufazowy , Art. 274.5.3 (100cm)   

Konkurs nr 5R  kl. P - dwufazowy , Art. 274.5.3 (110 cm) 

Konkurs nr 6R  kl. N  - szybkości Art. 263 ( 120cm ) 

26.07.2015 r. (niedziela) 
Godz. 8.00 Konkurs nr 7R kl. L  – dwufazowy, Art. 274.5.3 (100cm) 

Konkurs nr 8R kl. P  – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, Art. 269.5 (110cm) 

   Konkurs nr 9R kl. N  – o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, Art. 269.5 (120 cm) 

Listy startowe i szczegółowe godziny rozpoczęcia konkursów będą dostępne każdego dnia zawodów na 

www.tarantevents.pl  

9. Konkursy nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 R - nagrody rzeczowe (łączna wartość 6 tys. zł) 

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie zawodów .      

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody,  wypadki, kradzieże i zdarzenia 

       losowe zaistniałe podczas zawodów oraz podczas przebywania koni w boksach.                                                                                                                                                       
12. Istnieje obowiązek zamykania koni przebywających w boksach na noc. Zawodnicy lub właściciele  

      koni, którzy celowo zostawią otwarte drzwi od boksu lub przegrodzone linką albo pasem gumowym,  

      mogą podlegać  karze  finansowej do  500 PLN i odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone    

      przez konia, który opuści boks.  

13. Opłata za boks 250 zł za całe zawody . 

      Boksy będą przygotowane od 23.07.2015 r. od godz. 14:00,  pod warunkiem dokonania wpłaty na  

      konto i przesłanie potwierdzenia faksem, e-mail: kjzagorow@gmail.com lub na  adres organizatora do  

      18.07.2015 r., w przeciwnym razie organizator nie  zapewnia boksów dla koni. 

 

KLUB JEŹDZIECKI ZAGÓRÓW:  BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY 

Nr konta 02 8542 0001 0021 9444 0271 4173 

 

 

Organizatorzy   

KJ Zagórów 


