
 

Zaprasza na 

II Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez 

przeszkody 

o puchar Wójta Gminy Iława 

 
 

TERMIN: godzina 10.00  data: 28.05.2017r. (niedziela) 

MIEJSCE ZAWODÓW:  Gospodarstwo Agroturystyczne Leśne Zacisze , Tynwałd 5a, 14-200 Iława, 10 km od Iławy 

ZGŁOSZENIA: do 26.05.2017r.  (piątek)  do godziny 21 , przez portal www.zawodykonne.com 

KOMISJA SĘDZIOWSKA:  

• Sędzia główny – Andrzej Lorkowski 

• Sędzia – Aleksandra Oczachowska 

• Sędzia kwalifikator – Michał Masłowski 

• Sędzia delegat WMZJ – Mikołaj Zagrodzki 

GOSPODARZ TORU: Michał Masłowski 

OPIEKA MEDYCZNA: ratownictwo medyczne  na miejscu 

OPIEKA WETERYNARYJNA: na miejscu 

WARUNKI : parkur – podłoże piaszczyste, rozprężalnia trawa oraz hala z podłożem piaszczystym 

DOKUMENTACJA:  Dokumentacja klubów, zawodników i koni zgodnie z przepisami PZJ, aktualne książeczki zdrowia 

zawodników, pozwolenia rodziców (prawnych opiekunów) zawodników niepełnoletnich 

PROGRAM ZAWODÓW: 

1. Konkurs debiutancki do 40 cm. – towarzyski - dokładności bez rozgrywki  

2. konkurs klasy  „mini LL” do 70 cm – towarzyski - dokładności bez rozgrywki  

3. konkurs klasy „LL” – towarzyski- z trafieniem w normę czasu 

4. konkurs klas „L-liencyjny” 

5. konkurs klasy  „L” – dwufazowy 274.5.3 

6. konkurs klasy „P” –  o wzrastającym stopniu trudności z jokerem art.269.5 

7. konkurs klasy „N” – zwykły art. 238.2.1 

8. Konkurs klasy „N-zwykły” art. 238.2.1  („oczko” do klasy sportowej rozegrany przy zgłoszonych min. 4 koniach) 

 

https://zawodykonne.com/


 

NAGRODY:   

konkurs I II III 

konkurs „debiutancki” Flo, dyplomy i  nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 

Konkurs „mini LL” 
puchar,  

nagrody rzeczowe 

puchar, 

 nagrody rzeczowe  

puchar, 

 nagrody rzeczowe  

Konkurs „LL” 
puchar, 

200 zł 

puchar, 

100 zł 

puchar,  

50 zł 

Konkurs „L-licencyjny” Flo dla wszystkich uczestników do 3,5 pkt 

Konkurs „L” 
puchar,  

300 zł  

puchar,  

200 zł 

puchar 

100 zł 

Konkurs „P” 
puchar,  

400 zł 

puchar,  

300 zł 

puchar, 

200 zł 

Konkurs „N” 
Puchar,  

500 zł 

puchar,   

400 zł 

puchar,  

300 zł 

Konkurs „N-oczko” Flo dla wszystkich uczestników 

 

FLO  - dla pierwszych 10% koni w konkursach 2-8 

PULA NAGRÓD - może zostać zwiększona, w zależności od ilości sponsorów. 

OPŁATY: 

• Wpisowe 50 zł od konia 

• Startowe wg tabeli: 

konkurs startowe 

1. Konkurs debiutancki Brak opłaty 

2. Konkurs „mini LL” 10 zl 

3. Konkurs „LL” 10 zł 

4. Konkurs „L-licencyjny” 20 zł 

5. Konkurs „L” 20 zł 

6. Konkurs „P” 30 zł 

7. Konkurs „N” 40 zł 

8. Konkurs „N – oczko” 10 zł 

 

• możliwość wstawienia konia do boksu na czas trwania zawodów – 40 zł (ilość boksów ograniczona) 

• wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału 

• zmiany na listach po wydrukowaniu 20 zł (nie dotyczy skreśleń) 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ew. zmiany w propozycjach bądź odwołanie zawodów. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia losowe podczas trwania zawodów. 

 

Odpowiedzialność za obowiązkowe ubezpieczenie startujących spoczywa na przedstawicielach ekip. 

 

Podczas trwania zawodów wszystkich uczestników obowiązuje kodeks postępowania z koniem. 


