
                                                                                         

    

TOWARZYSKIE PARKURY SZKOLENIOWE  
W FOLWARKU KONNYM WIKTOROWO – 25.08.2019. 

Serdecznie zapraszamy do udziału  w parkurach szkoleniowych w dniu 25.08.2019  
które odbędą się na następny dzień po zakończeniu Zgrupowania przed wyjazdem na  
Mistrzostwa Polski   
Miejsce - Stajnia Folwark Konny Wiktorowo. www.konie-wiktorowo.pl   

 

Proponowane atrakcje  
- Oprowadzanki  na kucykach dla dzieci , grill , bar - ognisko, parkury szkoleniowe ( skoki przez 
przeszkody- przygotowania do zawodów forma treningu w atmosferze zawodów, reklamy 
,nagłośnienie, bardzo dobry sprawdzian przed zawodami) 
Gospodarz toru – Maciej Pekaniec  i Jan Ratajczak  
Przejazdy mogą być oceniane i omawiane przez trenera Jana Ratajczaka lub innych trenerów 
 
Proponowany program : 
Niedziela :  godz. 10.00  
konkurs nr 1 ( 60cm) 
konkurs nr 2 (70-80cm) 
konkurs nr 3 (90cm) 
konkurs nr 4 (100 cm) 
konkurs nr 5 (110cm) 
konkurs nr 6 (120 cm) 
konkurs nr 7  (130 cm ) 
 

Godziny  konkursów będą podane po zamknięciu zgłoszeń: 
 

Warunki uczestnictwa  
Goście , widzowie - wstęp na imprezę wolny  
Opłata startowa  50 zł za max 3 starty (dwa w konkursie) , (uczestnicy zgrupowania 20 zł) 
Opłata za start na koniu klubowym  – 100 zł  za dwa starty 
Nagrody -  pamiątkowe  flots  
 
Boks  - 50 zł  – ograniczona ilość miejsc .  
Na specjalne życzenie uczestników możliwość zrobienia konkursów wyższych  
Podłoże placu konkursowego na dworze : Piasek kwarcowy  
Podłoże placu konkursowego na hali  : piasek kwarcowy  
 

Możliwość starów dwóch osób na tym samym koniu maksymalnie po 4 starty konia 
dziennie.   
 

Noclegi  
1. Folwark Konny Wiktorowo – pokoje wieloosobowe 
2. Agroturystyka u „BASI” – nr telefonu – 692099936 -  2 km  
3. Hotel  Lisia Polana ***  nr tel. 502 510 244 -  6 km  

 
 

http://www.konie-wiktorowo.pl/


Zgłoszenia do udziału prosimy kierować na adres e-mailowy  jan.ratajczak@interia.pl 
do dnia 23.08. (piątek)  godzina 20.00 
 

W zgłoszeniu prosimy podać : 
 
Imię i Nazwisko zawodnika : - 
 
Nazwę konia : -                                                   Wzrost konia : -  
 
Numer konkursu:-  
 
Numer konkursu :-  
 
Rezerwacja boksu:   -   jeden dzień    -  dwa dni  
 
Rezerwacja noclegu: -- 
 

Informacje: 501933086 . 602648711  
Zgłoszenia:     jan.ratajczak@interia.pl 
 

Serdecznie zapraszamy    
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