
 

 

 

 

V Zawody Jeździeckie Młyńska Struga  
w skokach przez przeszkody – 03.05.2014 

 
1. Organizator: Klub Jeździecki Młyńska Struga, www.mlynskastruga.pl 

Grabowiec ul. Nad Rzeczką 7, 87-162 Lubicz 
2. Termin: 03.01.2014 
3. Termin zgłoszeń: do 01.05.2014 (czwartek). Zgłoszenia po terminie podlegają dodatkowej opłacie 

50zł od konia. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać cheval-tech.zapisy@o2.pl  
Wszelkie pytania prosimy kierować na: sport@mlynskastruga.pl  lub telefonicznie na numer 
664164240 lub 695633339. 

4. Miejsce: Grabowiec (koło Torunia), Ośrodek Klubu Jeździeckiego Młyńska Struga. 
Parkur – piaszczysty (45mx60m), rozprężalnia piaszczysta. 

5. Uczestnicy: Zawodnicy i konie zarejestrowane w PZJ lub WZJ 
6. Komisja Sędziowska: Jarosław Lewandowski, Katarzyna Meger, Jan Korczyński 

gospodarz toru: Krzysztof Kierzek, lekarz weterynarii: Longin Pledzewicz 
7. Obsługa komputerowa, obsługa fotokomórki, spiker: Cheval-Tech 
8. Program zawodów: początek zawodów sobota godz. 10.00 (orientacyjne godziny rozpoczęcia 

konkursów, oraz listy startowe zostaną opublikowane do 02.05.2014 (piątek) na stronie www.cheval-

tech.pl,  www.mlynskastruga.pl). 

9. Program zawodów: 

Sobota (03.05.2014) rozpoczęcie o godz. 10.00 

Konkurs nr 1, klasy „mini LL”  (towarzyski) dokładności bez rozgrywki,  wys. 70cm  
Konkurs nr 2, klasy „LL”  (towarzyski) z trafieniem w normę czasu,  wys. 90cm    
Konkurs nr 3, klasy „L”,  dwufazowy,      wys. 100cm   
Konkurs nr 4, klasy „P”,  zwykły,       wys. 110cm   
Konkurs nr 5, klasy „N”,  szybkości      wys. 120cm   
Konkurs nr 6, klasy „C”,  zwykły z rozgrywką     wys. 130cm   

 

10. Zawody rozgrywane zgodnie z Przepisami i Regulaminem PZJ. Zawodników i konie obowiązuje 
dokumentacja wg regulaminów i przepisów PZJ. Obowiązują aktualne badania lekarskie, a w 
przypadku koni paszporty z aktualnymi szczepieniami.  
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

11. Nie przewiduje się odprawy technicznej. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i 
wniesienia opłat na min. 1 godzinę przed rozpoczęciem konkursu. 

 
12. Opłaty: Wpisowe: 50zł od konia 

Startowe: kl. miniLL, kl. LL , L – 30zł, kl. P – 40zł, kl. N – 50zł, kl. C – 60zł 
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13. Nagrody: 

 Mini LL  - pucharki 
 LL i L  - pucharki i nagrody rzeczowe o wartości 1000zł 
 P  - I- 300zł II-200zł III-150zł IV-100zł 
 N - I- 800zł II-600zł III-300zł IV- 150zł 
 C - I- 1000zł II- 800zł III- 600zł IV- 300zł  
 

Pula nagród finansowych zawodów wynosi 6.300,00 zł 
 

 

 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 
trakcie zawodów oraz w czasie transportu na i po zawodach. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjętych koni. 
16. Ponieważ chcemy doskonalić nasze zawody, chętnie poznamy Waszą opinię na ich temat. Wszelkie 
pytania, uwagi, skargi, zastrzeżenia, pomysły, itp. prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
sport@mlynskastruga.pl.  
17. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. Wszelkie zmiany 
zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 01.05.2014 (czwartek) na stronie internetowej Klubu. 
 

18. Sponsorzy 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Propozycje zatwierdzone przez KPZJ (2014.04.15),  
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