
                                                                                                

 
 

 

Parkury treningowe w skokach przez przeszkody 

o Puchar Prezesa Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o.   

 
 

Białka, dnia  19 października 2019 r. 
 

 

 

1. Organizator :   Ludowy Klub Sportowy w Białce 

                               Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.   

       Stadnina Koni w Białce   
 

2. Miejsce :           Stadnina Koni Białka, Białka 22 – 300 Krasnystaw  
 

3. Termin :           w dniu 19 października 2019 r.  
 

 

4. Zgłoszenia :  Termin  ostateczny do dnia 16 października br. (środa).  
 

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

internetowej www.zawodykonne.com 
 

5. Boksy stajnia murowana:   cena 50,00 zł. (ilość ograniczona)  

    Boksy stajnia letnia – 30,00 zł   
 

za całe zawody, opłaty można dokonać w biurze zawodów lub na konto LKS Białka:  
BGŻ BNP Paribas SA  61 2030 0045 1110 0000 0269 0660  

 

6. Opłaty :   Organizacyjna:  50,00 zł.   

Startowa:  

 LL (70cm) 15,00 zł  

 LL (80cm) 15,00 zł  

 LL (90cm) 15,00 zł  

 L  20,00 zł  

 P  25,00 zł   

 N  30,00 zł 

 

Startowe w całości przeznaczone jest na nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

 

 

 

 

 
 

 

7. Program parkurów:   

 
 

Sobota godz. 10:00 

http://www.zawodykonne.com/


 

Parkur treningowe nr 1 - 70 cm – z trafieniem w normę czasu 

Parkur treningowe nr 2  - 80 cm – z trafieniem w normę czasu  

Parkur treningowe nr 3  - 90 cm – dwufazowy 

Parkur treningowe nr 4  - kl. L – dwufazowy  

Parkur treningowe nr 5  - kl. P  – o wzrastającym stopniu trudności z Joker 

Parkur treningowe nr 6  - kl. N – dokładności z rozgrywką  

 

Nagrody :  

Nagrody finansowe, nagrody rzeczowe,  flots, puchary 

parkury nr 1,2,3 – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000 zł, 

parkur nr 4 – I miejsce 150 zł, II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł.  

parkur nr 5 – I miejsce 200 zł, II miejsce 150 zł, III miejsce 100 zł  

parkur nr 6 – I miejsce 250 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 150 zł 

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów.  

9. Sprawy organizacyjne : 
 

Organizator zapewnia ściółkę w boksach na pierwsze ścielenie. Pasza we własnym zakresie.   

Wymiary hali treningowej 17x65 m, podłoże kwarcowe.  

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące powstać w 

trakcie transportu na i po parkurach oraz w trakcie uczestnictwa w nich. Zaleca się ubezpieczenie się 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

Zapraszamy !! 

 

Prezes Ludowego Klubu Sportowego  

Jarosław Skrzypek   


