
 

 

Propozycje 
REGIONALNYCH ZAWODÓW JEŹDZIECKICH 

W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY 
BARLINEK 04-06.08.2017r. 

 
1. Organizator: Klub Jeździecki „CONTENDROS” BARLINEK(Państwo 

Andżelika Smolis-Siwek i Roman Siwek) tel. 512 360 946 
2. Termin zawodów: 04-06.08.2017r. 
3. Miejsce: PŁONNO k/Barlinka. 

Podłoże - piasek kwarcowy z geowłókniną. 
4. Uczestnicy: ZR-B: Zawodnicy zrzeszeni w PZJ/WZJ oraz zawodnicy niezrzeszeni 
5. Termin zgłoszeń ostatecznych: ( środa) 02.08.2017 godz. 20.00. 
6. Zgłoszenia imienne tylko i wyłącznie na platformie zawodykonne.com,  

nr kont. 501750244. 
     7. Przyjmowanie rezerwacji na boksy do 30.07.2017 ( niedziela ) na e-mail 
contendros.barlinek@onet.pl. O przydziale boksów decyduje kolejność zgłoszeń oraz 
dokonanie wpłaty za boksy na  konto:36 8355 0009 0056 5189 2000 0001 GBS 
Barlinek.  
 
Cena za boks 250 zł za całe zawody. 
 Opłata za boks jest obowiązkowa, w przeciwnym razie organizator nie gwarantuje 
rezerwacji boksów. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnikaoraz 
nazwy koni i ich płeć. Wszystkie informacje dodatkowe dotyczące boksów pod  
nr tel.: 512 360946 

 
8. Komisja sędziowska:  

Sędzia Główny–  Marek Chojnacki 
      Sędzia WZJ –  Halina Jezierska 
 Sędziowie            Karolina Mądry 
     Marcelina Główczyńska 
      Komisarz – rotacyjnie 
Sędzia stylu jeźdźca – Daniel Miechowicz 

GT: Daniel Miechowicz 
 
9.Sprawy organizacyjne: 

a. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami i regulaminami PZJ. 
Zawodników i konie obowiązuje dokumentacja zgodna z przepisami 
i regulaminami PZJ. 

b. Konkursy towarzyskie rozgrywane zgodnie z Uchwałą PZJ z dnia 
20.12.2013r. z równą dbałością o konie, zawodników i rywalizację 
sportową jak w konkursach ZR.  W konkursach towarzyskich zawodników 
obowiązują: aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NNW oraz 
w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych. 

c. W przypadku koni w konkursach towarzyskich wymagany jest minimum 
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paszport konia z aktualnymi szczepieniami. 
d. Listy startowe i wyniki konkursów będą dostępne na platformie 

zawodykonne.com 
e. Zgodnie z Regulaminem B PZJ 2017– koń w wieku od 6 lat może w 1 i 2 

dniu zawodów startować w konkursach do klasy L1 włącznie, trzykrotnie 
w ciągu dnia, z zachowaniem zasady maksymalnie dwukrotnego startu 
w jednym konkursie. W trzecim dniukonie mogą startować tylko 2 razy. 
Dzienny limit startów obowiązuje, niezależnie od tego, czy pierwszy start 
konia na zawodach ma miejsce przedostatniego czy ostatniego dnia. 

f. Opłaty organizacyjne: 
  Wpisowe 70 zł od konia zarówno za jeden dzień jak i za trzy dni zawodów 
  Startowe od każdego startu konia:  
● w klasiemLL  20 zł  
● w klasie LL 20zł 
● w klasie L    30 zł 
● w klasie L lic  40 zł  
● w klasie P    40zł 
●   w klasie N   50zł 
●   w klasie C   60zł 
 
Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu. Dodatkowy dzień płatny 50 zł.  
Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za podwójną opłatą organizacyjną. 
g.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków,  
zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również 
w przypadkukradzieży, zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń, zarówno 
w czasie zawodówjak i w trakcie transportu na i z zawodów. 

               h. Każda zmiana na listach startowych po wydrukowaniu-30 zł 
     i.   Podłączenie przyczepy do prądu – 150zł za zawody. Na zgłoszeniu proszę  
zaznaczyć, że będą Państwo korzystać z przyłącza prądu.  
     j.    Zakwaterowanie zawodników we własnym zakresie: 
Hotel Barlinek– ul. Jeziorna14, tel.665 144 700      
           Hotel Alma - ul. Strzelecka 6,  tel.(95)746 35 53   
           Pensjonat Pod Łabędziem-ul. Jeziorna 13,  tel.607 200 465   
           Hotelik Limba-ul. Gorzowska 53,  tel. 601-829-762  (95)746-44-98   
           Pensjonat Pod Sosnami-ul.Sportowa 2,  tel.508-857-768   
           Ośrodek Wypoczynkowy Janowo-ul. Polana Lecha 1,  tel.(95)746-24-13   
           Barlinecki Ośrodek Kultury-ul.Podwale 9,  tel.(95)746-21-35 

P.Sędłak Domki ul. Sportowa, tel.795558653 
 

10 Odprawa techniczna: piątek 04.08.2017 godz. 10.00 
 
  



 

 

Program zawodów:  
 

Piątek 04.08.2017. godz. 11.00 
Konkurs nr 1:klasamLLdokładności (Art.238.1.1) (towarzyski) 
Konkurs nr 2:   klasa LL dokładności  z trafieniem w normę czasu (dod. S1)  (towarzyski) 
Konkurs nr 3:   klasa L dwufazowy (Art.274 p.5.3) (towarzyski) 
Konkurs nr 4:   klasa L konkurs licencyjny 
Konkurs nr 5:   klasa P zwykły ( Art. 238.2.1) 
Konkurs nr 6:   klasa N dwufazowy (Art.274 p.5.3) 

Konkurs nr 7:   klasa C zwykły ( Art. 238.2.1) 
 

Sobota 05.08.2017 godz. 9.00 

Konkurs nr 8: klasamLLdokładności (Art.238.1.1) (towarzyski) 
Konkurs nr 9:   klasa LL dokładności  z trafieniem w normę czasu(dod. S1) (towarzyski) 
Konkurs nr 10:  klasa L zwykły (towarzyski) (Art. 238.2.1) 
Konkurs nr 11:  klasa L konkurs licencyjny 
Konkurs nr 12: klasa P szybkości (Art. 239, tab. C) 

Konkurs nr 13: klasa N dwufazowy (Art.274 p.5.3) 
Konkurs nr 14: klasa C zwykły (Art. 238.2.1) 

 
Niedziela 06.08.2017 godz. 10.00 
Konkurs nr 15: kklasamLLdokładności (Art.238.1.1) (towarzyski) 
Konkurs nr 16:   klasa LL dokładności  z trafieniem w normę czasu(dod. S1) (towarzyski) 
Konkurs nr 17:   klasa L dwufazowy (towarzyski) (Art.274 p.5.2) 
Konkurs nr 18:  klasa P o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (Art.269 p.5) 

Konkurs nr 19:  klasa N dwufazowy (Art.274 p.5.3) 
Konkurs nr 20:  klasa C zwykły z rozgrywką(Art.238 p.2.2) 
 

Podział nagród 

Konkurs I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce Suma 

1, 2, 3, 4 
8,9,10,11 

Floot`s 

15,16, 
17,18,19,20 

Puchary i floot’s 

5, 12, 18 200 150 100 60 40 1650 

6, 13, 19 400 300 200 100 50 3150 

7, 14, 20 700 500 300 200 100 5400 

 
Pula nagród pieniężnych 10.200.00 zł 

 
KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 
Polski Związek Jeździecki oczekuje od wszystkich osób zaangażowanych w sport 
jeździecki respektowania wydanego przez PZJ Kodeksu Postępowania z Końmi, jak 
również przestrzegania zasady, że dobro koni jest najważniejsze. Dobro koni musi 
być zawsze uwzględniane we współzawodnictwie sportowym oraz nie może być 
podporządkowane celom komercyjnym. 
1. Na każdym etapie przygotowań i treningu konia do zawodów jego dobro musi 
być stawiane na pierwszym miejscu. Dotyczy to stałej dbałości o konia, 



 

 

stosowanych metod treningowych, kucia i obrządzania oraz transportu. 
2. Konie i zawodnicy muszą być dobrze przygotowani, zgrani ze sobą, odznaczać 
się dobrym zdrowiem, zanim zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. 
Odnosi się to również do pomocy weterynaryjnej, zapewnienia 
bezpieczeństwa po operacjach, w czasie ciąży oraz interwencji w razie złego 
traktowania konia. 
3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Oznacza to, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na: prawidłowe przygotowanie terenu zawodów, rodzaj 
podłoża na hipodromie i trasach, warunki pogodowe, odpowiednie 
przygotowanie stajni, zapewnienie bezpieczeństwa i wygody koniom wdrodze  
powrotnej z zawodów. 
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom prawidłową opiekę po 
starcie w zawodach, jak również humanitarne traktowanie po zakończeniu 
kariery sportowej. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniej opieki weterynaryjnej, 
wymaganych szczepień (eutanazji) oraz spokojnej starości. 
5. FEI zobowiązuje wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do stałego 
podnoszenia na wyższy poziom swojej wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie 
 

Prezes KJ „CONTENDROS BARLINEK” 
        Andżelika Smolis- Siwek 
 
Propozycje zatwierdzone przez ZZJ Szczecin w dniu 13.07.2017r. 


