
Serdecznie zapraszamy do udziału w parkurach szkoleniowych, które 

odbędą się dnia 24.04.2016r w Ośrodku Jeździeckim Biały Las. Parkury będą 

prowadzone przez Mistrza Polski w skokach przez przeszkody – Jarosława 

Skrzyczyńskiego. 

Doskonale, profesjonalne podłoże firmy www.equisystem.pl , nowe, kolorowe 

przeszkody niemieckiej firmy  Beck+Heun,  parkur ustawiony przez 

profesjonalistów -  to wszystko dostępne będzie dla chętnych zawodników w 

dniu 24.04.2016 (niedziela) 

Parkury szkoleniowe to forma treningu, która w przeciwieństwie do oficjalnych 

konkursów, pozwala na bieżące korygowanie błędów powstałych na parkurze. 

Jest to również niepowtarzalna okazja, by przygotować młode konie do 

pierwszych startów i zapoznać je z nowym parkurem ale przede wszystkim 

potrenować w atmosferze prawdziwych zawodów i pod okiem doświadczonego 

jezdzca, jakim jest Jarosław Skrzyczyński.. Wiadomo, że każdy wyjazd na 

zawody, nawet dla najbardziej doświadczonego jeźdźca i konia, wiąże się z 

emocjami i niejednokrotnie z ogromnym stresem. Parkury szkoleniowe bardzo 

pomagają w zdobyciu rutyny i oswojenia się z kolorowymi przeszkodami. 

 Parkury ustawione będą na wysokości od 80cm (w tym także dla kucy) i będą 

podnoszone co 10 cm w zależności od ilości chętnych na danym poziomie. 

Każda para będzie miała do dyspozycji około 4 minut na parkurze. Parkury mają 

charakter szkoleniowy. Każdy będzie miał prawo dokończyć parkur mimo 

trudności  czy kilku nieposłuszeństw lub podczas swojego przejazdu poskakać 

na dowolnie wybranej kombinacji przeszkód. 

  

Regulamin Parkurów Szkoleniowych. 

 

ORGANIZATOR: KJ Biały Las Stajnia Przybylscy 

TERMIN: 24.04.2016 (niedziela) 

MIEJSCE ZAWODÓW: KJ  Bialy Las , Wierzbna 58-130 Żarów, tel 

661612520 

UCZESTNICY: Wszyscy chętni zawodnicy (amatorzy i profi) zrzeszeni i 

niezrzeszeni w Wzj  

Wymagane dokumenty: paszport konia z aktualnymi szczepieniami, 

niepełnoletni -  obowiązkowo zgoda rodziców 

ZGŁOSZENIA: Tylko i wyłącznie pisemne  do 19.04.2016. e-mail: 

stajnia.bialylas@gmail.com 

mailto:stajnia.bialylas@gmail.com


W zgłoszeniu należy podać jakiej wysokości parkur chce się jechać. W 

przypadku dwóch przejazdów prosimy o podanie dwóch wysokości. 

W zgłoszeniu należy podać czy zawodnik startuje na dużym koniu czy na kucu. 

W tytule zgłoszenia prosimy o wpis: Parkury szkoleniowe 

 

OPŁATY: 

- wpisowe od konia – 65 zł (jeden przejazd z komentarzem ) + 40 zł za każdy 

kolejny 

- wynajęcie boksu - 50zł (ilość boksów ograniczona) 

 

Rozpoczęcie:  godzina 9:30* 

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia parkurów 

szkoleniowych w zależności od liczby zgłoszonych koni.  

Orientacyjne godziny rozpoczęcia przejazdów poszczególnych klas będą podane 

dzień wcześniej.  

 

SPRAWY TECHNICZNE: 

- plac szkoleniowy wraz z rozpreżalnią: podłoże kwarcowe w systemie Ebbe 

und Flut 60m x 80m 

- osoby niezrzeszone oraz bez III licencji mają prawo startu we wszystkich 

konkursach 

- organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i 

zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, 

zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń losowych 

- organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach 

 

Zgłoszenie zawodnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu. 

Uczestników obowiązuje schludny strój jeździecki, obowiązkowo kask. 

Kamizelka ochronna obowiązkowa dla uczestników w odpowiedniej kategorii 

wiekowej 

Konie obowiązuje rząd zgodnie z zasadami  dyscypliny. 

 

- UWAGA! Konsultacje mają charakter szkoleniowy i nie są 
zawodami w rozumieniu regulaminów i przepisów Polskiego 
Związku Jeździeckiego 
 

- Liczba miejsc ograniczona!!! Decyduje kolejność zgłoszeń 
 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM ( zgodnie z przepisami PZJ) 

 

Fot:  Holcbecher.com - Equestrian Sport Photobank 

 

https://www.facebook.com/Holcbechercom-Equestrian-Sports-Photobank-92365443424/

