
Stajnia Młynka 
 

CROSS + SKOKI  
Hubertusowe przejazdy szkoleniowe z nagrodami. 
 
Organizator: Stajnia Młynka 
Miejsce: 32-064 Młynka, Stajnia Młynka 
 
9 październik (sobota):  Cross Szkoleniowy z nagrodami. 
Przejazdy w kategoriach 60cm, 80cm, 90cm.  
W kategorii podana jest wysokość kilku najwyższych przeszkód (+/-
5cm), pozostałe przeszkody mogą być niższe. 

 

10 październik (niedziela): Trzecie Hubertusowe Spotkanie Skokowe 
w Stajnia Młynka.  
Parkury od 30 do 95cm.  
 
Zgłoszenia zawodników do 5.10.2021 (lub do wyczerpania miejsc) 
Ilość uczestników ograniczona. 
Pomoc tel: 508-913-608  
Odwołanie zgłoszenia bezpłatne.  
Informacja o boksach i noclegach znajduje się na dole dokumentu. 
 
Szczegóły:  

 

09.10.2021 (sobota) – CROSS (próba terenowa) 

  
Orientacyjna godzina rozpoczęcia przejazdów: 9:00  
. Pomiar czasu na fotokomórkach.  
. Podłoże: Trawa / Piasek  
. Wymagana atestowana kamizelka ochronna. 
 
Kolejność przejazdów Crossowych:  
- do 60cm – długość toru 600-1000m , szybkość 350 m/min, ilość skoków  6-10 
- do 80cm – długość toru 1000-1400m, szybkość 400 m/min, ilość skoków 8-12 
- do 90cm – długość toru 1400-1800m, szybkość 450 m/min, ilość skoków 12-16 



 

(W kategoriach 80-90cm koń może iść maksymalnie 2 przejazdy + 1x 60cm, lub 3x 60cm.) 
 
OPŁATY:  
80 zł - 1 start pary,  
20 zł - każdy kolejny start tej samej pary.  
 
Wymagane dokumenty:  
. Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich . 
. Ubezpieczenie NNW obejmujące jazdę konną.  
. Paszport i aktualne szczepienia konia.  
 
 
10.10.2021 (niedziela) – HUBERTUSOWE PARKURY SZKOLENIOWE 

  
Orientacyjna godzina rozpoczęcia przejazdów: 9:00  
. Pomiar czasu na fotokomórkach.  
. Parkur piaskowy 80x85x40x30m.  
. Rozprężalnia piaskowa 23x60m 
. dzieci poniżej 16go roku życia obowiązkowo żółw lub kamizelka ochronna. 
 
Kolejność konkursów: 

  
1. KONKURSY SKOKÓW  (na zasadach konkursu zwykłego) 
- konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 50 cm  
- konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 70 cm  
- konkurs zwykły bez rozgrywki LL- 80 cm  
- konkurs zwykły z rozgrywką LL- 90-95 cm.  

 

2. Hubertusowy JOCKER od 60 do 95cm (Konkurs skoków z wyboru przeszkód) 
 https://pzj.pl/porady-jezdziec/dyscypliny-jezdzieckie-skoki-przez-przeszkody/ 

  
3. KONKURS ZABAWOWY DLA DZIECI - konkurs rozgrywany za zasadach 
konkursu zwykłego bez rozgrywki, przeszkody do 30 cm. 

 

(dozwolone są maksymalnie 3 przejazdy konia w kat. 50-95cm i Jocker + 2 
przejazdy w konkursie zabawowym, lub 5x tylko w konkursie zabawowym) 
 
OPŁATY:  
80 zł - pierwszy start pary,  
20 zł - każdy kolejny start tej samej pary.  
 
Wymagane dokumenty:  
. Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich  
. Ubezpieczenie NNW obejmujące jazdę konną  
. Paszport i aktualne szczepienia konia.  

https://pzj.pl/porady-jezdziec/dyscypliny-jezdzieckie-skoki-przez-przeszkody/


 
 
Liczba miejsc ograniczona, termin zgłoszeń do 5.10.2021 (lub do wyczerpania 
miejsc) 
Pomoc: 508-913-608  
Zapisy przez portal https://zawodykonne.com/zawody/46/163 
lub na e-mail:  StajniaMlynka@vf.krakow.pl  
proszę podać:  
. imię i nazwisko,  
. rok urodzenia,  
. imię konia.  
. nazwy konkursów, dni i ilość startów.  
. Możemy puścić wybrany przez Ciebie utwór podczas Twojego przejazdu. 
Jeżeli tego chcesz to po dokonaniu zgłoszenia wyślij na nasz mail:  
Twoje Imię i Nazwisko, imię konia, Nazwę Utworu i wykonawcy. 
 
Listy startowe zostaną opublikowane na: 
 https://zawodykonne.com/zawody/46/163 

 
Noclegi dla koni: 
Boks 3dni: 200zł (ilość boksów ograniczona),  
Padok (wolny wybieg) 3dni dla grupy 2-4 konie: 200zł , 5-6 koni: 300zł, (ilość 
padoków ograniczona). 
Siano i słoma w cenie. 
rezerwacja telefoniczna 508-913-608 

 

Noclegi dla ludzi: 
Kilka kilometrów od nas znajduje się Hotel Kochanów ( www.kochanow.pl/ )  
oraz w okolicznych dolinkach znajdziecie na dużo kameralnych gospodarstw 
agroturystycznych :). 
 
Zapraszamy wszystkich sympatyków na Hubertusa, bigos i dobrą zabawę :).  
 

Stajnia Młynka 

 

https://zawodykonne.com/zawody/46/163
http://www.kochanow.pl/

