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6 – 7 MAJ 2023
CROSS + SKOKI + HobbyHorse 

Organizator: Stajnia Młynka
Miejsce: Stajnia Młynka, 32-064 Młynka, (pod Krakowem, blisko: Katowice, Chrzanów, Zabierzów, Krzeszowice)

6 maj   (sobota):  Cross szkoleniowy z nagrodami (przejazdy poza pucharem).
Przejazdy terenowe w kategoriach 50cm, 60cm, 80cm. 
Podana w kategorii jest wysokość najwyższych przeszkód (+/-5cm), pozostałe mogą być niższe.

7 maj   (niedziela): skokowe spotkanie Puchar Młynka Jumping w dyscyplinach:
. Parkury Konne 
. Skoki Hobby Horse



Zgłoszenia zawodników do 3.05.2023 (lub do wyczerpania miejsc)
Odwołanie zgłoszenia bezpłatne. 
Zapisy przez portal  https://zawodykonne.com
lub na e-mail:  StajniaMlynka@vf.krakow.pl  
w zgłoszeniu e-mailowym należy podać: 
. imię i nazwisko, 
. wiek uczestnika (dotyczy dzieci) 
. imię konia (dotyczy również koni HH). 
. nazwy konkursów i ilość startów w konkursie.

 
 

Młynka Cross

6.05.2023 (sobota) – CROSS     (próba terenowa)
Spotkanie crossowe rozgrywane jako przejazdy szkoleniowe z punktacja i nagrodami (na zasadach zawodów 
PZJ).

Kolejność przejazdów Crossowych: 
- do 50cm – długość toru 500-800m , szybkość 350 m/min, ilość skoków  6-10 (bez wody),
przerwa 20 min. na wejście z końmi do wody,
- do 60cm – długość toru 800-1200m, szybkość 400 m/min, ilość skoków 8-12 (jako nieobowiązkowa jest 
przeszkoda wodna),
przerwa 20 min.  na wejście z końmi do wody,
- do 80cm – długość toru 1200-1800m, szybkość 450 m/min, ilość skoków 12-16 (obowiązkowa min 1x 
przeszkoda wodna).
Orientacyjna godzina rozpoczęcia przejazdów: 10:00 

Warunki:
. Pomiar czasu na fotokomórkach. 
. Podłoże: Trawa / Piasek 
. Każdy przejazd jest punktowany, lepszy wynik jest zaliczany do klasyfikacji końcowej.
(dozwolone są maksymalnie 3 przejazdy konia / max 2 w kategorii 80cm)
 
Wymagania: 
. Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich .
. Ubezpieczenie NNW obejmujące jazdę konną  lub sporty ekstremalne. 
. Paszport i aktualne szczepienia konia. 
. Atestowana kamizelka ochronna.
. Bezpieczny schludny strój jeździecki.
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7.05.2023 (niedziela) – Skoki Konne + HobbyHorse. (1sze spotkanie z cyklu Puchar Młynka Jumpig)
 

. Skoki Konne (Start około 9:00) przejazdy szkoleniowe z punktacją i nagrodami (na zasadach zawodów PZJ 
i poniższego regulaminu pucharu).
 

. HobbyHorse (Start około 15:00-16:00) zawody rozgrywane wg. poniższego regulaminu.
Dokładne godziny rozpoczęcia konkursów oraz listy startowe będą na portalu zawodykonne.com najpóźniej 
jeden dzień przed wydarzeniem.

SKOKI KONNE – z cyklu Puchar Młynka Jumping, 
kategorie: 
1 . Brązowa runda - 50cm,  konkurs zwykły bez rozgrywki
2 . Srebrna runda - 70cm,  konkurs zwykły bez rozgrywki
3 . Złota runda - 80cm,  konkurs zwykły bez rozgrywki

SKOKI HOBBY HORSE – z cyklu Puchar Młynka Jumping, 
kategorie: 
1 . Brązowa runda HH - dla dzieci do 9 roku życia, wysokość przeszkód: do 40 cm, konkurs zwykły bez 
rozgrywki.
2 . Srebrna runda HH - dla dzieci do 12 roku życia, wysokość przeszkód: do 60 cm, konkurs zwykły bez 
rozgrywki.
3 . Złota runda HH - bez ograniczeń wiekowych, wysokość przeszkód: do 70 cm, konkurs zwykły bez 
rozgrywki.
Każdy przejazd jest punktowany. Najlepszy wynik zaliczany do klasyfikacji końcowej.
 

4 . Poza pucharem: Potęga Skoku HH – bez ograniczeń wiekowych, zaczynamy od 80 cm. 
Możliwy tylko jeden start w kategorii Potęga skoku.

WARUNKI:
. Pomiar czasu na fotokomórkach.
. Parkur piaskowy 80x85x40x30m. 
. Rozprężalnia piaskowa 23x60m

WYMAGANIA:
Jazda konna:
. Zgoda rodziców w przypadku osób niepełnoletnich
. Ubezpieczenie NNW obejmujące jazdę konną lub sporty ekstremalne.
. Paszport i aktualne szczepienia konia.
. Bezpieczny, schludny strój jeździecki. 
. Dzieci poniżej 16go roku życia żółw lub kamizelka ochronna.
Hobby Horse:
. Zgoda rodzica na uczestnictwo
. Bezpieczne obuwie i strój.



OPŁATY:
 Jazda konna, Cross i Parkury:
. 100 zł - 1 start pary,
.   30 zł - każdy kolejny start tej samej pary.
 Hobby Horse - Młynka Jumping:
. 50zł  - dwa starty obojętnie w jakich kategoriach. 
. 20zł - każdy dodatkowy start.
Boksy (ilość boksów ograniczona):
3 dni: 200zł , 
1 dzień: 70zł
Siano, woda i słoma są zawarte w cenie.
Płatność w biurze zawodów na miejscu, w dniu zawodów. Chęć otrzymania faktury trzeba zgłosić w momencie
dokonywania płatności (przed wystawieniem paragonu).

Pełną odpowiedzialność za uczestników zawodów ponoszą ich rodzice lub inni opiekunowie prawni.
Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 
Psy powinny być trzymane na smyczy.
Udział w imprezie oznacza zgodę na publikację zdjęć i artykułów w celach marketingowych i szkoleniowych 
Stajni Młynka.

Pomoc: 508-913-608 (Wojciech Flanek)
Zapisy przez portal  https://zawodykonne.com
lub na e-mail:  StajniaMlynka@vf.krakow.pl  
w zgłoszeniu e-mailowym należy podać: 
. imię i nazwisko, 
. wiek uczestnika (dotyczy dzieci startujących HH) 
. imię konia (dotyczy również koni HH). 
. nazwy konkursów i ilość startów w konkursie. 

ZAPRASZAJĄ:
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