EURO-CZIBO 26 czerwca 2016
Całkiem Zwyczajne I Bez Ograniczeń Amatorskie Zawody Skokowe

–

EURO-CZIBO 2016

Jak w tytule, czerwcowe CZIBO jest Euro-2016 – nawiązujemy do wielkiego
wydarzenia piłkarskiego z udziałem reprezentacji Polski –nie muszę

podpowiadać jakie akcenty są mile widziane
Inicjatywa CZIBO adresowana jest do wszystkich, którzy za symboliczną opłatą 10 zł za każdy start chcą
wziąć udział w profesjonalnie przygotowanych konkursach skokowych od mini mini-L do klasy P lub na
życzenie startujących nawet wyżej.
Tak jak do tej pory, wszystkie spotkania CZIBO oparte są na zapale i pracy nas wszystkich biorących
udział w tej inicjatywie – także rodziców i przyjaciół startujących zawodników. Nie zamawiamy cateringu
– każdy przynosi coś ze sobą dla siebie i dla innych do bufetu, wszyscy pomagamy Gospodarzowi Toru
Markowi Cicheckiemu w budowie parkurów, aby było szybko i sprawnie.
Sparing rozegrany zostanie na parkurze ustawionym na piaskowej zewnętrznej ujeżdżalni „Ostrogi”,
świetnie przygotowanej (zroszonej i wyrównanej), zgodnie z Przepisami PZJ (jedyne wymagane
dokumenty to zgoda rodziców na udział w sparingu w przypadku osób niepełnoletnich i aktualne
badania i oczywiście szczepienia koni!).
Na sparingu CZIBO dopuszczamy trzykrotny start konia od 6 lat w jednym konkursie do kl. L i dwukrotny
w klasie P i N
Komisja Sędziowska – sędziowie wolontariusze PZJ.
Termin zawodów - niedziela 26 czerwca 2016 godz. 11.00
LKJ Ostroga udostępni niektóre swoje konie (małe i duże) do udziału w zawodach za opłatą 70 zł (tak jak
za trening ) + oczywiście opłata startowa CZIBO– możliwy jest dwukrotny start każdego konia dziennie w
konkursach .Można wystartować na tych koniach pod warunkiem wcześniejszego udziału w minimum 2
treningach skokowych (opłata - 70 zł za 1 trening) prowadzonych przez Małgorzatę Jagieluk, Agnieszkę
Cieslak lub Agatę Świąder . Trenerzy będą obecni podczas całych zawodów i pomogą na rozprężalni i w
czasie przejazdu.
Każdy koń, który przyjedzie do „Ostrogi”, może przenocować w boksie za 50 zł. Boks na dzień sparingu
30 zł
Przewidujemy „sparingowe flot’s” dla zawodników
Program Zawodów
Początek zawodów - godz. 11.00.
Konkurs nr 1 miniminiL 40 cm (a może trochę wyżej?) dokładności, art. 238.1.1

Konkurs nr 2 miniminiL 60 cm (a może trochę wyżej?) dokładności, art. 238.1.1
Konkurs nr 3 miniL 80 cm dokładności , art. 238.1.1
Konkurs nr 4 miniL 90 cm dokładności , art. 238.1.1
Konkurs nr 5 kl. L dokładności , art. 238.1.1
Konkurs nr 6 kl. P zwykły, art. 238.2.1
Konkurs nr 7 kl. N zwykły, art. 238.2.1
Ewentualnie konkurs wyższy.
UWAGA w Konkursach P i N może być rów z wodą !!
Zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą fajnie spędzić te czas w Ostrodze
ZGLOSZENIA : najlepiej przez panel WWW.zawodykonne.com szukajcie sparingu CZIBO lub (niechętnie)
biuro@ostroga.opole.pl –wystarczy:
zgłaszam konia ….. do konkursu nr… (1, 2 lub 3 przejazdy) zawodnik …..
Obiecuję, że będę dobrze się bawić i pomagać przy sprawnym przeprowadzeniu sparingu CZIBO.
Obok loży sędziowskiej – catering oparty na wolontariacie – przynieście coś aby poczęstować tym innych
Na wszystkie pytania odpowie Lidia Twardowska-Gajda , tel.. 607-325-936,
na prawie wszystkie Włodzimierz Gajda, tel. 601-445-855,
sprawy parkurów Marek Cichecki,
przygotowanie koni i treningi – klubowi instruktorzy i trenerzy. (ich telefony na stronie
www.ostroga.opole.pl)

CZIBO

Lidia i Włodzimierz Gajda

