
   
PROPOZYCJE ZAWODÓW 

 
KONIE I POWOZY 

Rokosowo 10.06.2018 r. 
 
1. Ranga zawodów: amatorskie zręcznościowe + 6 przeszkód maratonowych w tym jedna woda 
2. Organizatorzy: Klub Jeździecki „Merkury" Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński w Daleszynie. 
3. Miejsce zawodów: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie 
4. Termin zawodów: 10.06.2018 r. 
5. Sędzia główny, gospodarz toru: Krzysztof Rembowski 
6. Termin zgłoszeń: w dniu zawodów, tj. 10.06.2018 oraz poprzez email: zawody@kegle.pl  
7. Program zawodów: do godz. 8:00 - zapisy i przyjmowanie opłat 

Godzina 10:00 — rozpoczęcie zawodów 
Klasyfikacja wg poniższego zapisu: 
Kegle: 
1. Kuce — pojedynki 
2. Kuce — pary 
3. Duże konie — pojedynki 
4. Duże konie — pary 
5. Zaprzęgi pony nie biorące udział w maratonie 
Za udział dzieci w keglach opłata nie będzie pobierana. 

8. Nagrody: Konkurs 1; 2; 3 nagrody pieniężne, pozostałe zaprzęgi nagrody rzeczowe. 
9. Elektroniczny pomiar czasu (fotokomórka), tablica świetlna z wynikami. 
10. Opłaty startowe konkursów: 1, 2, 3, 4 to 100 zł od startu (dla powożącego i luzaka bon do stoiska 

gastronomicznego). 
11. Zalecane ubezpieczenie zawodników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od 

innych zdarzeń losowych. 
12. Powożący oraz luzak nie mający 18 lat: wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału 

w zawodach. 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wynikać 

w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach zawodów. 
15. Wymagane bryczki: maratonowe i dostosowany do zawodów ubiór powożącego oraz luzaka 

(kamizelki, kaski). 
16. Powożący może startować w zawodach dwa razy w danej klasie i kategorii, ale nie więcej niż trzy 

razy w danych zawodach. Zawodnik jadący dwoma zaprzęgami, musi podać na odprawie 
technicznej numer zaprzęgu liczonego do klasyfikacji wyników i tym zaprzęgiem startuje jako 
pierwszym. Konie startują jeden raz. 

17. Istnieje możliwość wynajęcia boksów. 
Opłata za boks = 200 zł (wniesiona do dnia 31.05.2018 r. przed zamówieniem boksów) 
Nr rachunku bankowego: 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu ul. 1 Maja 18 
25 8678 0005 0010 0100 0198 0001 

18. Kontakt: 602 10 70 80 — Krzysztof Szczepaniak 
606 681 870 — Sebastian Cichocki 
663 282 468 — Dawid Gawroński 
zawody@kegle.pl - Dagmara Małecka 



 
KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA 

 
Rokosowo. 10.06.2018 

 
 
Imię i nazwisko powożącego:………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko luzaka: ………………………………………………………………………………. 
 
Prezentowany zaprzęg duże konie singiel/ duże konie pary/ małe konie singiel/ małe konie pary 
 
 

Koń lewy 

Imię: …………………………………………… 

Rasa: …………………………………………… 

Wiek: …………………………………………... 

Szerokość tylnej osi do 130 cm 

Koń prawy 

Imię: …………………………………………… 

Rasa: …………………………………………… 

Wiek: …………………………………………... 

Szerokość tylnej osi do 130 cm 

 
Osiągnięcia: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam że stan mojego zdrowia pozwała na uczestniczenie w zawodach. Mam skończone 18 lat. 
Zapoznałem/am się z regulaminem zawodów i biorę udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za poniesione uszczerbki na zdrowiu oraz uszkodzenia 
mienia czy konia w trakcie transportu na zawody i powrotu z zawodów. 
 
 
Kwota wpisowego: ……………………………………………………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………. 

Podpis powożącego 
 


