Rozpoczęcie zawodów godzina 9.00
Konkurs WKKW o puchar Przyjaciela Konika dla zaawansowanych
UWAGA : Zbiórka uczestników godzina 7.45
Godzina 9.00 - "mini kros" próba terenowa dla zaawansowanych
Godzina 10.30 - konkurs skoków
Godzina 11.30 - ujeżdżenie
Suma wyników z trzech powyższych konkurencji będzie decydowała o tym kto zdobędzie
PUCHAR PRZECHODNI :)
Konkursy dla wszystkich
UWAGA : Zbiórka uczestników najpóźniej o 12.45
Konkurs Tatarski :
Godzina 14.00 - dla sekcji dziecięcej
Godzina 15.00 - absolwentów szkółki jeździeckiej wiosna 2017
Godzina 16.00 - dla zaawansowanych
Godzina 18.00 – Zakończenie zawodów

Klubowe Zawody Jeździeckie 25 czerwca 2017
Sprawy organizacyjne
 Składka z tytułu zawodów :
- 30 zł przy uczestnictwie w 1 konkursie;
- 50 zł przy uczestnictwie od 2 konkurencji i więcej
Składkę wpłacamy razem ze składką za czerwiec 2017.
 Członkowie klubu będą mogli popisać się swoimi umiejętnościami jeździeckimi w
następujących konkurencjach: Skoki , Konkurs tatarski , Ujeżdżenie oraz Konkurs
terenowy. Szczegóły w opisie konkurencji.
 W zawodach mogą wziąć udział zarówno jeźdźcy początkujący, jak i zaawansowani.
 Dla każdego uczestnika zawodów przewidziane jest pamiątkowe flo oraz poczęstunek
przy ognisku.
 Dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych konkursach nagroda rzeczowa
oraz dyplom dla 1 – 3 miejsca.
 Uczestników zawodów obowiązuje galowy , czysty ubiór:
- białe lub czarne bryczesy (spodnie);
- biała koszula;
- rajtrok lub żakiet;
- wypastowane buty i czapsy.
 Konie wyczyszczone, umyte (w szczególności tam gdzie biała sierść , na stawach
skokowych i łokciach), zaplecione grzywy i ogony. Kontrola!
 Program zawodów może nieznacznie ulec zmianie.
 W razie zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych zawody mogą zostać
przełożone.
 Zapraszamy do kibicowania zawodników przez członków rodzin oraz znajomych.

Ujeżdżenie
PROGRAM UJEŻDŻENIA DLA ZAAWANSOWANYCH
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opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A

uwagi
wjazd stępem
pośrednim,
zatrzymanie, ukłon,
ruszyć stępem
pośrednim
w prawo
kłus roboczy
anglezowany
koło w prawo o śr. 20
m
W tym – EB - kłus
roboczy ćwiczebny (pół
koła o śr. 20m)
zagalopowanie z prawej
nogi na wprost
galop z prawej nogi,
przejście do kłusa
roboczego
anglezowanego
kłus roboczy
anglezowany,
zmiana kierunku
kłusem roboczym
anglezowanym
koło w lewo o średnicy
20m w półsiadzie
kłus roboczy
ćwiczebny (pół koła)
pół koła
zagalopowanie z lewej
nogi na wprost
Galop z lewej nogi
Przejście do kłusa
roboczego
anglezowanego
kłus ćwiczebny
zatrzymanie, 5’
nieruchomość, ruszyć
stępem pośrednim
stępem pośrednim
przejście do kłusa
roboczego
na linię środkową,
zatrzymanie, ukłon

Plan czworoboku

Konkurs skoków dla zaawansowanych

Konkurs Tatarski dla początkujących

Konkurs Tatarski dla zaawansowanych

Zapraszamy wszystkich Klubowiczów do wspólnej zabawy i
życzymy sukcesów.

