
I Mistrzostwa Uczniowskie Szkół Gorzowa - MUSG 

 

1. Organizator: Zespół Szkół Ogrodniczych  w Gorzowie Wlkp. 

2. Termin: 16.04.2016r. (sobota)  godz. 10:00  

3. Miejsce zawodów: Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp., ul. Poznańska 23. 

4. Uczestnicy: młodzież szkolna, absolwenci szkół, oraz zawodnicy amatorzy. 

5. Wymagane dokumenty: paszport konia wraz z aktualnymi szczepieniami (koń powyżej 3. roku 

życia);  zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców 

 na start; młodzież szkolna zobowiązana jest przedstawić aktualną legitymację szkolną. 

6. Zgłoszenia do dnia 10.04.2016, do godz. 22:00, na adres e-mail: zawodyzso@gmail.com 

   Na zgłoszeniach proszę podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły, do której uczęszcza 

(obowiązuje młodzież szkolną), nazwę konia, nazwę klubu, konkursy, w których zawodnik 

weźmie udział oraz telefon kontaktowy. Jeżeli zawodnik startuje na dwóch koniach, prosimy 

o wskazanie pierwszego.  

7. Opłaty: 50 zł od konia. W przypadku wysłania zgłoszenia po terminie +50% wpisowego. 

Wszelkie zmiany w listach startowych po ich wydrukowaniu 20 zł (nie dotyczy skreśleń)  

8. Biuro zawodów będzie czynne w dniu konkursu od godziny 9.00. 

9. Program zawodów konnych: 

 Rozpoczęcie: godz. 10:00. 

 Konkurs nr 1: mini LL zwykły (wys. do 60 cm) – TYLKO MŁODZIEŻ SZKOLNA. 

 Konkurs nr 2: LL dwufazowy (wys. do 80 cm). 

 Konkurs nr 3: L zwykły (wys. do 100 cm). 

 Konkurs nr 4: L1 zwykły (wys. do 105 cm) – OD 16 ROKU ŻYCIA (rocznikowo). 

10. Podczas konkursów będą utworzone dwie klasyfikacje końcowe:  

młodzież szkolna oraz pozostali zawodnicy (nie dot. konkursów nr 1 i nr 4) 

11. Nagrody: 

       Młodzież szkolna: 

 konkurs nr 1: flo, dyplomy- za 5 pierwszych miejsc, puchary- za 3 pierwsze miejsca, 

nagrody rzeczowe 



 konkurs nr 2: flo, dyplomy- za 5 pierwszych miejsc, puchary- za 3 pierwsze miejsca, 

 nagrody rzeczowe. 

 konkurs nr 3: flo, dyplomy- za 5 pierwszych miejsc, puchary- za 3 pierwsze miejsca,  

 nagrody rzeczowe. 

       Pozostali zawodnicy: 

 konkurs nr 2: flo i puchary za 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe. 

 konkurs nr 3: flo i puchary za 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe. 

      Wspólna klasyfikacja: 

 konkurs nr 4: flo, dyplomy i puchary za 3 pierwsze miejsca, nagrody rzeczowe. 

12. Sprawy techniczne: 

 rozprężalnia: plac zewnętrzny wym. 30x60 m, podłoże trawiaste. 

 plac konkursowy: plac zewnętrzny wym. 35x55 m, podłoże trawiaste. 

 w przypadku dwukrotnego startu w jednym konkursie w klasyfikacji końcowej będzie 

uwzględniany lepszy wynik. 

 w konkursach do 100 cm koń może wystartować trzykrotnie.   

 obowiązuje schludny strój jeździecki lub strój konkursowy.  

 organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań 

zawodników, luzaków, koni oraz w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń 

losowych.   

 organizator zastrzega sobie prawo do zmian w propozycjach. 

 zawodnik, przed przystąpieniem do przejechania parkuru, ma 5 min na zapoznanie konia 

z   parkurem. 

13. Zalecane ubezpieczenie od NW jeźdźców i koni. 

14. Obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem. 

                                                                                                                 Dyrektor ZSO 

                                                                                                                 Marcin Szembek 

                                                                                                       oraz Samorząd Uczniowski ZSO 


