
 
 

 

 

PARKURY TRENINGOWE 

07.01.2023 (sobota) 

Becker Sport Equestrian Center 

 

1. Organizatorzy: Becker Sport Equestrian Center, Gmina Żabia Wola 96-321 

Kaleń-Towarzystwo, ul Magnolii 2a 

2. . Miejsce parkurów otwartych: Hale Becker Sport Equestrian Center  

3. Termin parkurów: 07.01.2023 r. 

4. Uczestnicy: jeźdźcy i trenerzy 

5. Strój jeźdźców – buty, ostrogi, baty, kaski i kamizelki zgodnie z przepisami 

PZJ, pozostałe dowolne. 

6. Warunki techniczne (zapewniamy warunki zbliżone jak podczas zawodów 

profesjonalny parkur, muzyka) 

Arena konkursowa:  34x65m, podłoże – piasek kwarcowy z flizeliną   

Rozprężalnia:  20x60m, podłoże – piasek kwarcowy z flizeliną   

7. Obsługa  

a. Projektant parkuru – z planu parkuru P. Arka Weckwert’a 

b. Odpowiedzialny za porządek wjazdów na parkur- pracownik BSEC 

8. Zgłoszenia do 06.01.2023r 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne 

szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu i uczestnictwa w parkurach 

treningowych. 

10. Opłaty od treningu i czas trwania: 

a. Czas trwania treningu na hali głównej – 20 min. = 50 zł/konia 

b. Czas trwania treningu na hali głównej – 40 min. = 120 zł (maksymalnie 3 

konie od jednego trenera! na hali) 

11. Korzystanie z boksu w czasie parkurów treningowych – dodatkowa opłata 

organizacyjna 100 zł. od konia. Ilość ograniczona. Koniecznie należy to zgłosić 

w panelu zawodykonne.com 

 

https://zawodykonne.com/files/upload/event/Propozycje_4742_halowe-zawody-towarzyskie-w-skokach-parkury-otwarte_wolica.pdf?d=20220317135952#page=1
https://zawodykonne.com/files/upload/event/Propozycje_4742_halowe-zawody-towarzyskie-w-skokach-parkury-otwarte_wolica.pdf?d=20220317135952#page=1


 

 

 

 

12. Program parkurów treningowych sobota godzina od g. 11:00 – wstępne listy 

zostaną opublikowane w piątek. 

Na hali głównej ustawiony jest parkur – brak możliwości przestawiania 

przeszkód. 

Możliwość zmiany wysokości wedle uznania, potrzeby treningowej. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian. 

14. Organizator na terenie ośrodka zaprasza do restauracji- ciepłe, zimne posiłki, 

kawa z ekspresu, desery. 

15. Organizator udostępnia ośrodek do treningów, nie ponosi odpowiedzialności 

za wypadki, nie zapewnia karetki i obsługi medycznej. Osoby poniżej 18 lat 

muszą być pod opieką osób dorosłych. 

16. Parkury otwarte nie są zawodami, mają charakter treningowy. 

 

NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO 

NA SMYCZY!!! WŁAŚCICIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO 

SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY 

WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘ. 

W razie potrzeby innych informacji proszę o kontakt: 

Monika Becker 

600 747 544 

mb@becker-sport.pl 

 
 


