
Stajnia „Apollo”
42-200 Częstochowa, ul. Gruszowa 89

„CZWOROBOKI OKIEM
SĘDZIEGO”

 

Zaprasza Leszek Mazurkiewicz

Sędzia ujeżdżenia PZJ drugiej klasy z doświadczeniem w sędziowaniu zawodów ogólnopolskich
do klasy Grand Prix i Grand Prix Freestyle włącznie.
Instruktor sportu – jeździectwo, Licencjonowany Szkoleniowiec PZJ

1. MIEJSCE: Stajnia „Apollo” - 42-200 Częstochowa, ul. Gruszowa 89

2. TERMIN: 18 maja 2014 (niedziela)

3. TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH: 14 maja 2014 (środa)

4. SPOSÓB ZGŁOSZEŃ: tel. 728 841 983, e-mail: LECHUMAZUR@POCZTA.FM

W zgłoszeniu należy podać:

Imię i nazwisko zawodnika, imię konia oraz konkursy, w których dana para będzie się
prezentować. 

O ile to możliwe prosimy również o podanie numeru telefonu.

5. WARUNKI TECHNICZNE:

Czworobok    - 20 x 60 m, podłoże: piaszczyste
Rozprężania  - 30 x 60 m, podłoże: piaszczyste

6. PROGRAM KONSULTACJI:

Początek: godzina 12.00

- Konkurs nr 1 - klasa LL – program specjalny – więcej informacji mailem
- Konkurs nr 2 – klasa L – programy do wyboru – L-1 do L-8
- Konkurs nr 3 – klasa P - programy do wyboru – P-1 do P-9

- Konkurs nr 4 – klasa N - programy do wyboru – N-1 do N-9
- Konkurs nr 5 – klasa C - programy do wyboru – C-3 do C-6

 - W przypadku programów dowolnych z muzyką – L-5, P-5, N-4, N-5, C-6 – 
bardzo prosimy o wcześniejsze dostarczenie muzyki w formacie MP3 lub na płycie CD-Audio.

 - Każdy uczestnik otrzymuje: arkusz sędziowski z ocenami i uwagami oraz 
(opcjonalnie)    płytę DVD z nagranym przejazdem. Istnieje możliwość konsultacji 
przejazdu z sędzią.

- Na życzenie uczestnika przejazdy będą głośno komentowane na bieżąco: ruch po ruchu.

7. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

- Opłata organizacyjna – 50 zł
- Opłata startowa – 20 zł od przejazdu



- Opłata za filmowanie (opcja nieobowiązkowa - dla zainteresowanych) - 10 zł od przejazdu.
- Dla każdego Uczestnika pamiątkowy dyplom, floo oraz płyta DVD z przejazdami.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konsultacji, do zmiany 
terminu lub ich odwołania w przypadkach niezależnych od organizatora (np. 
niekorzystne warunki atmosferyczne).

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne zdarzenia 
losowe mogące zaistnieć w czasie trwania konsultacji.


	Stajnia „Apollo”
	42-200 Częstochowa, ul. Gruszowa 89 „CZWOROBOKI OKIEM SĘDZIEGO”
	Zaprasza Leszek Mazurkiewicz
	Sędzia ujeżdżenia PZJ drugiej klasy z doświadczeniem w sędziowaniu zawodów ogólnopolskich
	do klasy Grand Prix i Grand Prix Freestyle włącznie.
	Instruktor sportu – jeździectwo, Licencjonowany Szkoleniowiec PZJ
	1. MIEJSCE: Stajnia „Apollo” - 42-200 Częstochowa, ul. Gruszowa 89 2. TERMIN: 18 maja 2014 (niedziela) 3. TERMIN ZGŁOSZEŃ OSTATECZNYCH: 14 maja 2014 (środa) 4. SPOSÓB ZGŁOSZEŃ: tel. 728 841 983, e-mail: LECHUMAZUR@POCZTA.FM W zgłoszeniu należy podać: Imię i nazwisko zawodnika, imię konia oraz konkursy, w których dana para będzie się prezentować.
	O ile to możliwe prosimy również o podanie numeru telefonu. 5. WARUNKI TECHNICZNE: Czworobok - 20 x 60 m, podłoże: piaszczyste Rozprężania - 30 x 60 m, podłoże: piaszczyste 6. PROGRAM KONSULTACJI: Początek: godzina 12.00 - Konkurs nr 1 - klasa LL – program specjalny – więcej informacji mailem
	- Konkurs nr 2 – klasa L – programy do wyboru – L-1 do L-8
	- Konkurs nr 3 – klasa P - programy do wyboru – P-1 do P-9 - Konkurs nr 4 – klasa N - programy do wyboru – N-1 do N-9 - Konkurs nr 5 – klasa C - programy do wyboru – C-3 do C-6
	- W przypadku programów dowolnych z muzyką – L-5, P-5, N-4, N-5, C-6 –
	bardzo prosimy o wcześniejsze dostarczenie muzyki w formacie MP3 lub na płycie CD-Audio. - Każdy uczestnik otrzymuje: arkusz sędziowski z ocenami i uwagami oraz (opcjonalnie) płytę DVD z nagranym przejazdem. Istnieje możliwość konsultacji przejazdu z sędzią.
	- Na życzenie uczestnika przejazdy będą głośno komentowane na bieżąco: ruch po ruchu. 7. SPRAWY ORGANIZACYJNE: - Opłata organizacyjna – 50 zł
	- Opłata za filmowanie (opcja nieobowiązkowa - dla zainteresowanych) - 10 zł od przejazdu. - Dla każdego Uczestnika pamiątkowy dyplom, floo oraz płyta DVD z przejazdami. - Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konsultacji, do zmiany terminu lub ich odwołania w przypadkach niezależnych od organizatora (np. niekorzystne warunki atmosferyczne). - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne zdarzenia losowe mogące zaistnieć w czasie trwania konsultacji.

