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<div style="text-align: justify;">W dniu 2 sierpnia 2014 roku w ?opusznej k/Nowego Targu, przy
pi?knej pogodzie rozegrane zosta?y trzecie zawody w ramach Pucharu Ma?opolski w
Towarzyskich Rajdach Konnych, kt�e r�nocze?nie reaktywowa?y Mistrzostwa Polski Amator�
w Sportowych Rajdach Konnych . <br /><br /> Na tle malowniczego Dworku Tetmajer� po raz
12-ty do zmaga? o tytu? rajdowego Mistrza Polski Amator� w dw�h kategoriach (kat. du?ych
koni i kat. ma?ych koni) - stan??o 22 zawodnik�. <br /><br /> MISTRZEM POLSKI AMATOR�
na rok 2014 w kat. du?ych koni zosta?a Agata Data (LKS Hejna? Krzyszkowice)startuj?ca na
9-letnim wa?achu Willkan (oo), a w kat. ma?ych koni Urszula Zaj?c (Agroturystyka Cwa?
?yczanka) na 7 letnim kucu Markiz.<br /> <br /> Mistrzostwa reaktywowano po dw�h latach
przerwy i wiele wskazuje na to, ?e na sta?e zagoszcz? w go?cinnej stadninie Pana Stanis?awa
Bu?y w ?opusznej, kontynuuj?cej tradycj? Raciechowic, gminy w woj. ma?opolskim, na terenie
kt�ej z powodzeniem rozgrywane by?y przez ostatnie 11 lat ciesz?c si? olbrzymim
zainteresowaniem zawodnik�-amator� (w konkursach startowa?o po 70 i wi?cej par).<br /><br
/> W rankingu Pucharu Ma?opolski na pierwsze miejsce wysun??a si? je?d??ca od pocz?tku
bardzo r�no Joanna S?awecka ze stajni �Apacz� w Mszanie G�nej. Stajnia ta uplasowa?a
a? 3 swoich zawodnik� na czo?owych miejscach w rankingu.<br /><br /> Przed nami kolejne
zawody pucharowe w Kamionce k/Nowego S?cza, kt�e odb?d? si? w dniu 13 wrze?nia br.
Zawody te b?d? zamyka? kwalifikacje do Fina?u Pucharu, kt�y rozegrany zostanie w
Jaworniku k/My?lenic w dniu 4 pa?dziernika - na kt�y serdecznie zapraszamy wszystkich
sympatyk� rajd� konnych.<br /><br /> Szczeg�owe informacje: <a
href="mailto:%20krzysztofpstrus@poczta.onet.pl">krzysztofpstrus@poczta.onet.pl</a> tel:
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