VII Edycja
Polsko – Niemieckich Zawodów w Skokach przez przeszkody
EURO-CUP Neisse / Nysa
Ciekawa impreza, możliwość startów w Niemczech, niezapomniane przeżycia
oraz atrakcyjne nagrody – to wszystko czeka na uczestników VII. Zawodów w
Skokach przez przeszkody EURO-CUP Neisse / Nysa. Puchar organizowany
jest już po raz VII. w następujących terminach i ośrodkach:
a) 08. czerwca 2019 – Kwalifikacje I, (110 – 115 cm)
Organizator: Reit- und Fahrverein "Wehrkirch" Horka e.V.
10. sierpnia 2019 – Kwalifikacje II, (110 - 115 cm) Organizator:
Reit- und Fahrverein Kemnitz e.V.
15. września 2019 –Finał, (115-120 cm)
Organizator: Łużyckie Stowarzyszenie rekreacyjno-sportowe „NA KOŃ”,
Łagów, Polska

15.

Zgłoszenie (wystarczy imię i nazwisko jeźdźca) należy przesłać w dowolnej
formie mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2019 na
adres: nakonwlagowie@gmail.com.
Zgłoszenie udziału w CUP’ie jest obowiązkowe i nie zastępuje
zwykłego zgłoszenia na zawody (patrz niżej zasady zgłoszeń w DE).

a) Za przejazdy w kwalifikacjach oraz finale przyznawane są punkty, w
zależności od zajętego miejsca, według schematu:
❖ miejsce 1. = 1 punkt
❖ miejsce 2. = 2 punkty
❖ miejsce 3. = 3 punkty itd.
przejazd nieukończony / eliminacja / brak przejazdu = eliminacja z EUROCUP’u. Wygrywa osoba z najmniejszą liczbą punktów.
Pula nagród to aż 450 EURO!
Organizatorzy serdecznie zapraszają! Więcej informacji, regulamin oraz
zasady startów i zgłoszeń w Niemczech na www.nakonwlagowie.eu
>>> zgłoszenia do HORKI: do 13.05.2019 do Cornelia Frömsdorf
mailem na adres:cornelia.froemsdorf@web.de
UWAGA! Polskich zawodników obowiązuje potwierdzenie polskiej licencji w Niemczech i uzyskanie tzw. licencji
gościnnej za pośrednictwem Pana ROBERTA BEZEC E-mail: robert@bezec.de
Należy to zrobić we własnym zakresie, w jęz. polskim ok. 4 tygodnie przed pierwszymi zawodami, wysyłając
mailem swoje dane oraz numer opłaconej licencji jeździeckiej na obecny rok a także podać na jakie zawody w
Niemczech ta licencja ma obowiązywać (można podać kilka). Regulacja ta jest niezależna od EURO-CUP i
obowiązuje w całych Niemczech na wszystkich zawodach. Licencja gościnna jest nieodpłatna.

